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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um afstöðu foreldra til knattspyrnu barna og um hegðun foreldra á 

fótboltaleikjum. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvað foreldrum og þjálfurum 

finnst um fótboltastarf í dag, hvernig starfi foreldra utan vallar er háttað, hversu mikið af 

frítíma foreldra fer í slíka starfsemi og hvernig foreldrar haga sér á fótboltaleikjum.  

 Leitað er svara við rannsóknarspurningum ritgerðarinnar með viðtalsrannsóknum 

höfundar sem byggir á viðtölum við fimm foreldra og þrjá þjálfara, búsetta á 

höfuðborgarsvæðinu og Snæfellsnesi. Til hliðsjónar voru aðrar rannsóknir og umfjallanir um 

sama efni hafðar.           

  Í fyrstu er fjallað um þátttöku foreldra í fótboltastarfi barna með það að leiðarljósi að 

grafast fyrir um hversu stórt hlutverk foreldrar spila í slíku starfi og hvort þátttaka hafi aukist 

á undanförnum árum. Rætt er um þátttöku foreldra í foreldrafélögum, ferðalögum og fleiru. 

Að lokum er fjallað um hegðun foreldra á hliðarlínunni og rætt er um hvort rétt sé að hún hafi 

farið batnandi. Einnig eru því gerð ítarleg skil hvað sé álitin vera æskileg og óæskileg hegðun 

foreldra á vellinum.            

Helstu niðurstöður eru að þátttaka foreldra hefur aukist gífurlega á undanförnum árum 

frá því sem áður var. Hvað hegðun foreldra á hliðarlínunni varðar virðist sem hún hafi ekki 

endilega farið batnandi, heldur talar fólk bæði fyrr og nú um að hún hafi verið verri áður fyrr 

og setur þannig fram jákvæða hvatningu í sínum hóp en á kostnað fyrri kynslóða. 
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Inngangur 
 

Ég fékk áhuga á að rannsaka hegðun foreldra á fótboltaleikjum þegar ég sat námskeið sem 

nefndist Þjóðfræði barna og unglinga hjá Kristínu Einarsdóttur aðjúnkt í þjóðfræði í Háskóla 

Íslands. Í námskeiðinu gerði ég hópverkefni um efni þessu tengt með Valgerði Óskarsdóttur 

og Dagmar Bragadóttur og í framhaldi af því skrifaði ég litla ritgerð. Ég hafði mikinn áhuga á 

að kafa dýpra í efnið svo ég ákvað að halda áfram með það í BA-ritgerð.  Ritgerðin felur í sér 

rannsókn á hegðun foreldra á fótboltaleikjum í dag og umræðuna sem skapast í kringum hana 

í fjölmiðlum. Hafandi gert tvö lítil verkefni um sama efni áður, það er stuttan hópfyrirlestur 

og ritgerð í námskeiðinu Þjóðfræði barna og unglinga, vissi ég nokkurn veginn hvað það var 

sem ég ætlaði að spyrja viðmælendur mína um og í fyrstu var tilgangurinn að fá sem „verstar“ 

sögur af hegðun foreldra á fótboltaleikjum barna. Upphaflega, fyrir viðtölin, lagði ég af stað 

með þær grillur að fólkið sem ég myndi tala við myndi segja mér fullt af svæsnum sögum um 

svakalega og skammarlega hegðun foreldra en sú varð ekki raunin. Ég var búin að gera mér í 

hugarlund að þannig yrði ritgerðin mín út í gegn, eingöngu sögur af slæmri hegðun foreldra. 

Þessar væntingar mínar stóðust ekki.        

 Með þessa rannsókn í huga hófst ég handa í júlí 2010 við að taka viðtöl við foreldra og 

þjálfara sem öll tengjast fótboltastarfi barna á einn eða annan hátt. Þá fór ég og fylgdist með 

Símamótinu 17. júlí 2010 sem haldið er ár hvert í Kópavogi, en það stóð frá 15. - 18. júlí. Þar 

hafði ég mælt mér mót, ásamt systur minni Guðnýju, við Kristínu Einarsdóttur kennara sem á 

meðan á mótinu stóð var ekki lengi að finna viðmælendur fyrir mig. Kann ég henni bestu 

þakkir fyrir.   

 Í ritgerðinni leitast ég við að svara því hvort hegðun foreldra á fótboltaleikjum hafi 

farið batnandi undanfarin ár, hvað verði til þess að foreldrar haga sér illa á fótboltaleikjum, 

hversu mikill tími foreldra fari í að eiga börn í fótbolta og einnig verða tekin fyrir dæmi sem 

varpa ljósi á hugmyndir manna um rétta og ranga hegðun foreldra.    

 Til að staðsetja mig í því umhverfi sem ég mun fjalla um vil ég segja aðeins frá 

tengslum mínum við efnið og segja frá sjálfri mér. Ég er fædd árið 1986 og alin upp í 

Stykkishólmi. Þar bjó ég nánast óslitið þar til ég varð tvítug, fyrir utan rúma tvo vetur á 

Akureyri. Sjálf æfði ég aldrei fótbolta og hafði óbeit á að spila íþróttina sem barn. Hins  vegar 

hefur mér alltaf þótt gaman að fylgjast með hvers kyns íþróttum frá því ég var lítil og var 

Helgarsportið einn af mínum uppáhaldsþáttum. Ég æfði körfubolta og frjálsar íþróttir frá því 

að ég man eftir mér og þar til ég lauk grunnskóla. Foreldrar mínir voru mjög „venjuleg“ hvað 

mætingu og þátttöku varðar og ég minnist þess aldrei að upp hafi komið nein 
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„foreldravandamál“ á þessum tíma. Hins vegar  minnist ég þess að það viðhorf var oft í gangi 

hjá stelpunum sem ég æfði körfubolta með, að oftast gengi þeim betur í útileikjum því þá 

væru foreldrar þeirra ekki að fylgjast með. Sérstaklega varð ég vör við þetta þegar við vorum 

komnar á unglingsárin. Í dag tíðkast ekki eins mikið að börn séu send án foreldra á stærri mót.

 Rannsókn mín er byggð á níu viðtölum sem ég tók á tímabilinu 13. júlí til 4. október 

2010. Viðmælendurnir eru á aldursbilinu 23 ára til 49 ára og eru fimm þeirra karlmenn en 

fjórir kvenmenn. Fimm viðmælendanna eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en fjórir á 

Snæfellsnesi. Mér fannst það gefa ákveðna breidd að hafa viðmælendur frá ólíkum svæðum af 

landinu. Fjóra viðmælendur þekkti ég sjálf og hafði samband við þá símleiðis eða í gegnum 

tölvupóst og var sjálfsagt mál að fá að taka viðtal við þá, sem og aðra viðmælendur. Tvo 

viðmælendur benti Kristín Einarsdóttir (aðjúnkt í þjóðfræði) mér á. Var hún búin að spyrjast 

fyrir hjá þeim hvort ég mætti tala við þá, en ég hafði svo sjálf samband við þá símleiðis. Hina 

þrjá benti systir mín mér á, en hún á sjálf tvö börn sem æfa knattspyrnu á Snæfellsnesi en 

hugnaðist ekki sjálfri að koma í viðtal.  

 Fyrsti viðmælandi minn var Anna Björg Ingadóttir kennari og meistaranemi í 

þjóðfræði. Ég talaði við hana 13. júlí 2010 og fór viðtalið fram á heimili mínu í Mávahlíð í 

Reykjavík. Anna Björg er fædd 29. júlí 1965. Hún er fjögurra barna móðir í Mosfellsbæ og á 

þrjár stelpur og einn strák og er það strákurinn hennar sem æfir fótbolta. Hann er tíu ára og 

hefur æft í þrjú ár með Aftureldingu. Út frá viðtali mínu við Önnu Björgu gat ég séð að hún er 

öflug „fótboltamamma“ og er dugleg að taka þátt í frístundum barna sinna. Hugmynd mín að 

taka viðtal við Önnu Björgu kviknaði þegar ég sá svohljóðandi stöðuuppfærslu á Facebook 

síðunni hennar um að hún væri að fara með syni sínum til Vestmannaeyja: „Svo er það bara 

Pollamótið í Eyjum á miðvikudag fram á sunnudag með prinsinn, alltaf nóg að gera hjá minni 

“ (Anna Björg Ingadóttir, 27. júní 2010). Stuttu seinna, eða þegar Anna Björg var komin 

heim af mótinu, hafði ég samband við hana í gegnum póst á Facebook og tók hún vel í að 

koma í viðtal. Viðtalið varði í 45 mínútur og hafði Anna Björg frá mörgu að segja og hefur 

sterkar skoðanir á hvernig fótboltastarfi barna eigi að vera háttað.      

 Annar viðmælandi minn var Dagmar Bragadóttir og fór viðtalið fram sama dag og við 

Önnu Björgu eða 13. júlí 2010. Viðtalið fór einnig fram á heimili mínu. Dagmar er fædd 14. 

júlí 1969, hún er fjarnemi í þjóðfræði og kynntist ég henni þegar við sátum báðar fyrrnefnt 

námskeið um þjóðfræði barna og unglinga haustið 2009. Þar gerðum við verkefni saman um 

þetta efni ásamt Valgerði Óskarsdóttur og fórum meðal annars að fylgjast með dóttur 

Dagmarar spila, en hún er fjórtán ára og æfir með Aftureldingu í Mosfellsbæ. Viðtalið var 
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ekki mjög langt eða um tæpar 20 mínútur en við ræddum meðal annars um foreldrastarfið hjá 

Aftureldingu, þjálfara og fleira.    

 Þriðji viðmælandi minn var Ólöf Rut Stefánsdóttir nemi og þjálfari yngri flokka hjá 

KR. Ég hafði aldrei hitt hana áður, en Kristín Einarsdóttir kom mér í samband við hana. 

Viðtalið fór fram heima hjá mér þann 20. júlí 2010. Ólöf Rut er fædd 15. ágúst 1987 og hún 

hefur þjálfað hjá KR frá árinu 2005. Ólöf Rut býr í Reykjavík og æfði sjálf þegar hún var 

yngri en hætti vegna anna í öðrum tómstundum og vegna náms í menntaskóla. Henni fannst 

líka vera komin meiri harka í fótboltann á þessum aldri og hún var ekki tilbúin að fórna öllu 

fyrir boltann. Ólöf Rut þjálfar þrjá flokka og hafði frá mörgu að segja og varði viðtalið í um 

40 mínútur.  

 Börkur Vígþórsson var fjórði viðmælandi minn og var það einnig Kristín Einarsdóttir 

sem benti mér að á að taka viðtal við hann. Börkur er fæddur 12. mars 1962 og er skólastjóri 

Grandaskóla. Börkur hefur verð dómari á fótboltamótum í tíu til fimmtán ár. Hann á tvö börn, 

strák sem æfir fótbolta með fjórða flokki hjá Breiðabliki og sautján ára stelpu sem æfði 

fótbolta til þrettán ára aldurs. Henni fannst leiðinlegt að keppa og hætti þess vegna að æfa, 

fannst gaman á æfingum „en þoldi ekki þetta keppnisdæmi“, eins og Börkur orðaði það. 

Viðtalið fór fram á skrifstofu Barkar í Grandaskóla þann 13. september 2010. Börkur hafði frá 

mörgu að segja bæði sem foreldri og dómari. Hann hefur sterkar skoðanir á því að foreldrar 

hætti of snemma að mæta á leiki hjá börnum sínum og finnst skipta miklu máli að fylgja þeim 

alla leið. Viðtalið tók um 45 mínútur.   

 Fimmti viðmælandi minn var Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar og er 

fæddur 30. september 1965. Hann á þrettán ára stelpu sem spilar með liðinu Snæfellsnes. 

Systir mín benti mér á að tala við hann og þar sem að móðir mín þekkti aðeins til hans hafði 

hún samband við hann fyrir mig. Það vildi svo skemmtilega til að hann var staddur í 

Stykkishólmi, þar sem ég dvaldi í foreldrahúsum við skrif mín á þessari ritgerð. Kristinn var á 

leið á fund og kíkti við, svo að viðtalið fór fram í eldhúsinu hjá foreldrum mínum þann 27. 

september 2010 og varði í 30 mínútur. Kristinn hefur sterkar skoðanir á málefnum er varða 

knattspyrnu hjá börnum og unglingum og hann kom einnig inn á annað sem varðar efni 

ritgerðarinnar ekki beint eins og muninn á stelpu- og strákafótbolta og hvernig umhverfi 

skólalóða getur haft áhrif á þátttöku barna í íþróttum.  

Sjötti viðmælandi minn var Eydís Bergmann Eyþórsdóttir, fædd 18. janúar 1967. 

Eydís er þriggja barna móðir og starfar sem íþrótta- og tómstundafulltrúi hjá Stykkishólmsbæ. 

Viðtalið við hana tók ég á skrifstofu hennar í Stykkishólmi 28. september 2010. Eydís á tólf 

ára strák sem æfir með Snæfellsnesi. Hann byrjaði að æfa þegar hann var sex ára gamall. Ég 
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ræddi við Eydísi um þátttöku foreldra og talsmáta þeirra nú og áður fyrr. Viðtalið við Eydísi 

var um 40 mínútur að lengd.      

 Sjöundi viðmælandi minn var Arnar Guðlaugsson. Hann hefur þjálfað knattspyrnu á 

Snæfellsnesi í tæp fjórtán ár, fyrst í Grundarfirði en síðar á öllu nesinu eftir að liðin þar voru 

sameinuð í eitt lið. Arnar er fæddur 29. janúar 1968 og er búsettur í Grundarfirði og fór 

viðtalið fram 29. september 2010 á Hótel Framnesi þar sem Arnar starfar og tók um 40 

mínútur. Arnar segist vera hættur að þjálfa í dag en nú síðast þjálfaði hann fjórða, fimmta og 

sjötta flokk kvenna. Ég ræddi meðal annars við hann um þátttöku foreldra, hegðun þeirra og 

viðhorf þeirra foreldra sem vilja gera börnin sín að undrabörnum og atvinnumönnum í 

fótbolta. Arnar nefnir einnig, eins og Kristinn, muninn á karlaboltanum og kvennaboltanum 

hjá Snæfellsnesi.  

 Áttundi viðmælandi minn var Ásgeir Bjarni Ásgeirsson. Þar sem hann var búsettur í 

Noregi við smíðavinnu fór viðtalið fram á Skype þann 30. september 2010. Ásgeir Bjarni er 

fæddur 14. desember 1974 og þjálfaði mikið á árunum 2002 til 2008. Hann á tvo stráka sem 

æfa fótbolta, en ég ræddi við hann aðallega út frá þjálfarastörfum hans en ekki sem foreldri. 

Ásgeir Bjarni hafði frá miklu að segja og var viðtalið um klukkustundar langt.   

 Níundi og jafnframt síðasti viðmælandi minn var Jónas Gestur Jónasson. Hann er 

fæddur 23. apríl 1970 og á þrjár stelpur sem æfa með Snæfellsnesi. Hann hefur verið 

formaður meistaraflokks Víkings í Ólafsvík í fótbolta og hefur unnið mikið í yngri flokka 

starfi. Ég ræddi meðal annars við Jónas Gest um hvatningu foreldra í dag og áður fyrr, hvaða 

áhrif það hafi á börn að foreldrar þeirra mæti á leiki og einnig hvaða viðhorf foreldrar úti á 

landi hafa til aksturs barna á mót og keppnir. Viðtalið var um 30 mínútur að lengd.  

 Viðtölin sem ég tók gengu öll mjög vel fyrir sig. Fyrir þau undirbjó ég mig þannig að 

ég var með nokkrar fyrirfram ákveðnar spurningar sem voru breytilegar milli þess hvort ég 

var að taka viðtal við foreldri eða þjálfara. Þær spurningar sem ég lagði fyrir alla viðmælendur 

voru: Láta foreldrar heyra í sér á hliðarlínunni? Eru hrópin og köllin uppbyggileg eða 

niðurrif? Eru foreldrar duglegir að mæta á leiki hjá liðinu? Finnst þér hafa góð áhrif að 

foreldrar mæti á leiki? Og taka foreldrar virkan þátt í starfinu utan vallar?   

Ritgerðin skiptist í þrjá kafla og nokkra undirkafla. Fyrsti kaflinn fjallar um þátttöku 

foreldra í knattspyrnuiðkun barna sinna og byrja ég að segja frá rannsóknum á þessu efni. 

Niðurstöður þeirra eru flestar í þá veru að það hafi góð áhrif á börn að foreldrar séu duglegir 

að mæta á leiki og taka þátt í starfinu með þeim, en í undantekningartilvikum geti þessu verið 

öfugt farið. Ég ber þetta saman við það sem viðmælendur mínir sögðu og horfi einkum til þess 

sem þeir sögðu um hvernig áhrif það hefur á börn að foreldrar þeirra mæti á leiki og taki þátt í 
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fótboltastarfinu með þeim og hvernig þetta hafi verið áður fyrr þegar að viðmælendur mínir 

voru ungir.  

Annar kafli fjallar um foreldrafélög, hversu mikið foreldrar taka þátt utan vallar og 

hvers er krafist af þeim sem foreldrum barna í fótbolta. Fjallað er um hvort samband sé á milli 

þess að foreldri sé virkt í fjáröflun og fleiru og að barnið sé virkt á vellinum.  

Þriðji kaflinn fjallar um hegðun foreldra á vellinum, en þar vík ég að því hvernig 

slæmri hegðun og góðri hegðun er lýst og tekst á við þá spurningu hvort hegðun foreldra hafi 

batnað á undanförnum árum. Fjallað er um aga- og siðareglur og hvað hafi orðið til þess að 

brýna þurfti þær fyrir foreldrum. Tekið er fyrir hvaða áhrif það hefur á börn sé hegðun 

foreldra þeirra „slæm“, eins og til dæmis þegar ákafir feður reyna að endurlifa forna frægð í 

gegnum börnin. Vikið er að umræðum í fjölmiðlum og hvernig ýmis atvik eru blásin upp í 

fréttum. Þá er því velt upp hvort þeir foreldrar sem eru hvað skæðastir á vellinum séu þeir sem 

vilji að barnið sitt verði atvinnumaður í fótbolta eða hvort þessu sé öfugt farið. 
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1. kafli - Þátttaka foreldra 
 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort það 

hafi góð eða slæm áhrif á börn að foreldrar mæti á 

fótboltaleiki og hvetji þau áfram innan sem utan 

vallar. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum 

rannsóknum á áhrifum þess á börn að foreldrar séu 

duglegir að mæta með þeim á leiki og keppnir og 

niðurstöður þessara rannsókna settar í samhengi við 

það sem viðmælendur mínir höfðu um þetta að segja. 

Hérlendis hefur Þórólfur Þórlindsson 

prófessor við Háskóla Íslands fjallað um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni og gert grein 

fyrir erlendum rannsóknum á hvatningu frá fjölskyldu. Í bókinni Félagsstarf og frístundir 

unglinga sem Þórólfur skrifaði ásamt Kjartani Ólafssyni, Viðari Halldórssyni og Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur kemur fram að flestir fræðimenn séu sammála um að hvatning foreldra sé jákvæð 

og stuðli að því að unglingar njóti þess í meiri mæli en ella að taka þátt í íþróttum (Þórólfur 

Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000:107-108). Í 

bókinni er fjallað um finnska rannsókn frá árinu 1996 sem leiddi í ljós að börn og unglingar 

sem fá jákvæðan stuðning og hvatningu frá foreldrum sínum séu að jafnaði líklegri en önnur 

börn til að stunda íþróttir og einnig líklegri til að stunda íþróttir lengur en önnur börn 

(Þórólfur Þórlindsson og fleiri, 2000:107,137).  

 Í grein frá árinu 1999 í tímaritinu Journal of Sport Behaviour sem nefnist „The Nature 

and Target of Parents' Comments during Youth Sport Competitions“ eftir Lynn Kidman, Alex 

Mckenzie og Brigid Mckenzie kemur fram að stuðningur foreldra geti haft góð áhrif á reynslu 

barna af íþróttum. Þó er tekið fram að í fjöldanum öllum af tilvikum geti þátttaka foreldra haft 

neikvæð áhrif og nefnd eru dæmi  þar sem einstaka foreldrum hefur beinlínis verið bannað að 

mæta á leiki. Um leið er þess getið  að slæm hegðun foreldra sé yfirleitt sjaldgæf en að flestir 

þjálfarar, dómarar, foreldrar og börn kunni sögur um slæma hegðun foreldra á 

íþróttaviðburðum (Kidman, Mckenzie og Mckenzie, 1999).    

 Ég innti viðmælendur mína eftir því hvort þeir teldu það hafa góð áhrif á börn að 

foreldrar þeirra mæti á leiki. Viðmælendur mínir voru sammála um að það hefði mjög góð 

áhrif á börn að foreldrar mæti á leiki hjá þeim og hvetji þau áfram. Börkur hefur dæmt 

fótboltaleiki hjá börnum í tíu til fimmtán ár og á strák sem æfir fótbolta  með fjórða flokki í 

Breiðabliki. Hann er sannfærður um að það hafi góð áhrif að foreldrar taki þátt í því sem að 

Mynd 1. Foreldrar fylgjast með leik 
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börnin gera og styðji þau, „hvort sem það er fótbolti eða eitthvað annað, það gefur börnunum 

svo mikið ef þetta er vel gert, sem það er í flestum tilfellum núorðið, að þau finni að 

foreldrarnir hafi áhuga á því sem þau eru að gera“ (HP: 2010/4).    

 „Það hefur gríðarlega góð áhrif á börn að foreldrar mæti“, segir Jónas Gestur en hann 

er mikill reynslubolti í fótboltastarfi. Hann á þrjú börn sem stunda fótbolta og hefur í ellefu ár 

verið formaður meistaraflokks Víkings Ólafsvík í fótbolta. Einnig hefur hann starfað mikið í 

stjórnum yngri flokka. Hann kveðst muna eftir einni stelpu sem átti pabba sem var ekki 

duglegur að mæta, en svo hafi hann komið á leik og Jónas Gestur hefur sjaldan séð barn ljóma 

eins mikið og þegar hann mætti. Hann bætir við: 

 

Þegar krakkarnir fara að detta út, kannski um fjórtán til fimmtán ára aldur, þá detta 

yfirleitt fyrstir út þeir krakkar sem eiga foreldra sem eru ekki duglegir að fara með 

börnunum. Það sést alveg greinilega að þau börn sem eiga foreldra sem mæta á leiki og 

styðja við bakið á þeim detti síður út. Það dýrmætasta sem maður á eru börnin. Maður 

verður að gefa sér tíma fyrir þau. Krakkarnir vilja að foreldrar komi með og styðji sig. 

Foreldrum fækkar eftir því sem krakkarnir eldast en þessu ætti að vera öfugt farið til að 

þau haldi áfram (HP: 2010/9).  

 

Kristinn er bæjarstjóri í Snæfellsbæ og á þrettán ára stelpu sem æfir fótbolta með liðinu 

Snæfellsnesi. Hann fullyrðir: „Ég verð ekki var við þetta sem er verið að tala um að foreldrar 

séu að missa sig í einhverjum dónaskap eða leiðindum gagnvart börnunum, heldur frekar þá 

að þau eru að missa sig í hvatningu til barnanna. Ég er ekki að upplifa hitt, að það sé verið að 

skammast eða rífast eða neitt slíkt“ (HP: 2010/5). Þessu er Eydís einnig sammála, en hún á 

tólf ára strák sem æfir með Snæfellsnesi: „Foreldrar eru almennt hættir að sparka niður fótum 

og láta hlutina fara í taugarnar á sér. Þetta hefur lagast mikið og var mun verra bara fyrir 

þremur til fjórum árum. En stundum getur það verið nóg að einn mæti á hliðarlínuna og sé 

neikvæður þá getur það smitað út frá sér“ (HP: 2010/6).  

Annar viðmælandi minn, Arnar, býr í Grundarfirði og hefur þjálfað fótbolta þar og víðar 

á Snæfellsnesi í um fjórtán ár. Fyrst þjálfaði hann í Grundarfirði en árið 2007 sameinuðust 

knattspyrnuliðin á Snæfellsnesi (Snæfell í Stykkishólmi, Ungmennafélag Grundarfjarðar og 

Víkingur/Reynir í Snæfellsbæ) í eitt knattspyrnulið. Á vefsíðu Snæfells kemur fram að 

hugsunin með þessu sameiginlega liði sé að börn fái betri möguleika til þátttöku á mótum og 

til að ná árangri (Snæfell, 2007). Arnar þjálfari er sama sinnis og Börkur og Jónas Gestur. 

Hann segir það hafa góð áhrif að foreldrar mæti og það sé sérstaklega mikilvægt að þau haldi 
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því áfram þegar börnin eru komin á unglingsár. 

Innst inni vilji þau alltaf hafa foreldra sína með. 

Arnar segist hafa séð krakka sem komnir eru á 

fermingaraldur hvessa sig við foreldra sína og 

biðja þá um að kalla ekki, en hann bætir við: 

 

 

 

 

Litlu krökkunum er alveg sama þó að mamma og pabbi öskri til dæmist „hlauptu“, en 

þegar þau eru komin á fermingaraldur líta stelpurnar undan. En þær vilja samt að 

foreldrar sínir komi. Þær eru kannski að fara á mót og segja „æ, mér er alveg sama hvort 

að pabbi komi“ en svo þegar maður sér þennan pabba, þá er barnið ekkert að fela að hann 

sé þarna heldur er frekar þakklátt fyrir það (HP: 2010/7). 

 

Einn viðmælandi minn, Ásgeir Bjarni á tvo stráka í fótbolta, níu og þrettán ára, en hann 

þjálfaði einnig fótbolta lengi bæði hjá Aftureldingu og Álftanesi á árunum 2002 til 2008.  

Hann segir að því yngri sem krakkarnir séu því meiri hvatningu fái þau, en þegar þau verða 

eldri fari að draga úr því að foreldrar mæti. Honum finnst eins og áhuginn minnki þegar að 

börnin eldist: 

 

Þegar þau eru ung eiga þau erfiðara með að sjá um sig sjálf, þeim er skutlað allt og það 

þarf að fylgja þeim eftir. Svo á ákveðnum aldri vilja krakkar kannski ekki að foreldrar 

komi og horfi á og á það sérstaklega við um stelpur, finnst kannski glatað að mamma og 

pabbi séu að koma að horfa á, sumir strákar reyndar líka (HP: 2010/8).  

 

Þessu er Börkur sammála, en hann tók sérstaklega fram að foreldrar hætti of snemma að mæta 

á leiki og það dragi úr þátttöku foreldra þegar börn eru komin í fjórða flokk. Honum finnst 

það vera algjör misskilningur hjá foreldrum að hætta að mæta því honum finnst að þetta séu 

árin þegar mestu máli skiptir fyrir foreldra að vera með börnum sínum og styðja við bakið á 

þeim. Honum finnst allt of margir foreldrar hugsa að nú séu börnin að verða fullorðin og geti 

hugsað um þetta sjálf og telur að foreldrar vilji síður vera að taka sér aukafrí í vinnunni (HP: 

2010/4). 

Mynd 2. Arnar leggur línurnar fyrir 

leik 
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Þetta er tekið fyrir í bókinni Uppeldi til 

árangurs frá árinu 1993 eftir Árna Sigfússon, 

núverandi bæjarstjóra Reykjanesbæjar, en hann er 

uppeldisfræðingur að mennt. Í bókinni ræðir Árni 

meðal annars um hvernig foreldrar eigi að haga sér 

í kringum íþróttastarf barna sinna og þar kemur 

fram að ef barn finni sig í íþróttum með aðstoð 

foreldra þá sé ólíklegt að það hætti strax. Tekið er  

fram að foreldrar verði að vera til staðar og sýna áhuga á því sem barnið er að gera. Margir 

foreldrar haldi að börnin vilji þau ekki með sér en í flestum tilfellum sé það rangt. Þó svo að 

börn gefi í skyn að þau vilji ekki hafa foreldra sína með sér á leikjum þá sé því oftast öfugt 

farið. Foreldrar verði að hafa í huga að þau eru ekki endilega að fylgjast með til þess að sjá 

barnið sigra heldur til þess að fagna með þeim góðri frammistöðu (Árni Sigfússon, 1993:121). 

Þetta sama nefndu flestir viðmælendur mínir, að þátttaka foreldra skipti gríðarlega miklu máli, 

en krakkar setji upp einskonar grímu þegar þau eru komin á unglingsárin og þykist ekki vilja 

hafa foreldra sína með sér. Í Uppeldisbókinni eftir sálfræðingana Edward T. Christophersen 

og Susan L. Morweet kemur fram að það geti valdið gríðarlegri streitu fyrir krakka að alltaf sé 

gerð krafa til þeirra um sigur og því miður sé það svo að sumir þjálfarar og foreldrar leggi allt 

of mikla áherslu á að vinna frekar en á gildi leiksins. Tekið er fram að sumum börnum veitist 

það hins vegar mjög erfitt að tapa, því sé mjög mikilvægt að þegar leikir fari fram séu 

foreldrar að fylgjast með. Ef börn taka tapi mjög illa sé það líklega vegna þess að það hefur 

verið lögð ofuráhersla á sigur en ekki gildi þess að spila eða keppa (Christophersen og 

Mortweet, 2004:157-160).   

 Viðmælendur mínir voru á einu máli um að það hafi fremur jákvæð áhrif en neikvæð 

að foreldrar mæti og horfi á börnin sín keppa og er það samhljóða niðurstöðum annarra 

rannsókna og ráðleggingum uppeldishandbóka. Viðmælendur nefna þó flestir að þegar börnin 

komist á unglingsárin dragi úr þátttöku foreldra. Ástæður fyrir því geti verið misjafnar, flest 

voru þau sammála um að þessu ætti að vera öfugt farið, til þess að barnið haldi áfram að æfa 

sé mikilvægt að fylgja þeim alla leið.   

 Ég spurði viðmælendur mína einnig að því hvernig þetta hafi verið þegar þau voru 

ung. Flestir viðmælendur mínir eru á svipuðum aldri, fyrir utan Ólöfu Rut þjálfara sem er 

fædd árið 1987. Aðrir eru fæddir á árunum 1962 – 1974 . Öll eru þau sammála um að þátttaka 

foreldra hafi aukist til muna á undanförnum árum. 

Mynd 3. foreldrar og börn fylgjast  

með leik 



15 

 

 Börkur er fæddur árið 1962 og þegar hann var ungur sá faðir hans hann nánast aldrei 

spila fótbolta. Það þekktist ekki þá að sögn Barkar, foreldrar hafi ekkert verið að taka þátt, 

halda utan um hlutina eða fara með í keppnisferðir eða þess háttar. Sem ungur maður fór 

Börkur í keppnisferðalag í tuttugu manna hópi og það hvarflaði ekki að neinum, hvorki 

honum né foreldrunum, að þau kæmu með. Hann segir það bara ekki hafa þekkst. Honum 

finnst þátttaka foreldra hafa verið að aukast jafnt og þétt, en segir að þetta fari örugglega bæði 

eftir liðum, félögum og foreldrum og hvernig foreldrahópurinn sé saman settur (HP: 2010/4).  

 Arnar er fæddur árið 1968, en hann æfði fótbolta á Akranesi þegar hann var ungur. 

Hann segir að þessu sé allt öðruvísi háttað í dag, til dæmis séu nú uppi kröfur um að foreldrar 

fái að vita um allt sem er í gangi. Hann segir að það sé ekki hægt að bera þetta saman. Það sé 

miklu meira gert í dag og miklu betur að öllu staðið sem fram fari innan vallar sem utan. 

Foreldrar vilji vita hver plön og markmið þjálfarans með liðið sé á æfingum og leikjum, 

fylgjast með því hvernig börnin standi sig, hvort þau hafi tekið framförum og svo framvegis 

(HP: 2010/7).     

 Eydís á tólf ára strák sem spilar með liðinu Snæfellsnesi. Þegar hún var ung og var 

sjálf í íþróttum í Stykkishólmi fannst henni hún alltaf sjá foreldra að horfa á, en hún er fædd 

árið 1967. Foreldrar hennar voru mjög duglegir að fara með í keppnisferðalög. Eftir á að 

hyggja finnst Eydísi þetta aldrei hafa pirrað hana, henni fannst alltaf gott að hafa þau með. 

Þetta fylgir henni segir hún og hún flytur þetta svo áfram til sinna barna (HP: 2010/6). 

 Það hefur greinilega verið mismunandi hjá foreldrum á þeim árum sem að Börkur, 

Eydís og Arnar voru í íþróttum, hvort þau komust að horfa á börn sín keppa. Það virðist hafa 

verið algengara að börn sæju um sig sjálf í íþróttastarfsemi. Það er enginn vafi á því, eins og 

viðmælendur segja, að þátttaka foreldra hefur aukist mjög mikið og starf foreldra utan vallar 

er farið að skipta miklu máli. 
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2. kafli - Foreldrafélög  

Í kring um flestar íþróttagreinar og fleiri 

tómstundir barna eru í dag starfandi 

foreldrafélög. Til þess að gera betur grein 

fyrir því hvað felst í að vera foreldri sem á 

barn sem æfir fótbolta, ætla ég að fjalla um 

umfangið í kringum slíka starfsemi og einnig 

hver kostnaðurinn í þessu öllu saman er. 

Í viðtali mínu við Önnu Björgu nefnir 

hún að í foreldrastarfinu í kringum flokk stráksins hennar sé mikið um fjáraflanir og fundi. 

Anna Björg segir það skipta öllu máli hvernig foreldrahópurinn er, það geti skipt sköpum um 

hvort að barnið þrífist eða vilji vera í fótbolta (HP: 2010/1). Kristinn sem á stelpu sem spilar 

með liðinu Snæfellsnesi segir að utan vallar séu fjáraflanir í gangi. Hann segir að árið 2009 

hafi liðið farið til Svíþjóðar á mót sem nefnist Gothia Cup. Fyrir það var staðið að stórri og 

mikilli fjáröflun sem tók tvö ár. Hann telur algengara að mæðurnar taki þátt í fjáröflun, 

samfélagið í Snæfellsbæ sé þannig að margir feður séu á sjó og því lendi oft meira á 

mæðrunum (HP: 2010/5). Kristinn segir að það séu alltaf sömu foreldrarnir sem taki þátt í 

starfinu, hvort sem það sé í fótbolta eða einhverju öðru. Aðeins ákveðinn hópur foreldra sé 

virkur: „Þau eru mjög virk, en svo er líka stór hópur foreldra sem er mjög óvirkur, kannski 

gefur ekki neitt mikið af sér til hópsins, alveg sama á hvaða vettvangi. Fólk sem er almennt 

virkt í félagsstarfi er virkt með börnunum sínum. Þetta er alltaf sama fólkið sem er virkt“ (HP: 

2010/5).      

Jónas Gestur á stelpu í sama flokki og dóttir Kristins. Hann segir að mikil vinna sé 

lögð í foreldrastarfið til að allt gangi upp, fjáraflanir og annað (HP: 2010/9). Strákurinn 

hennar Eydísar spilar líka með Snæfellsnesi og Eydís segir að hjá þeim haldi ákveðinn hópur 

af foreldrum utan um foreldrastarfið. Sá hópur sjái svo um að kalla til fleiri foreldra ef vantar 

fyrir fjáraflanir (HP: 2010/6).      

Í viðtali mínu við Ásgeir Bjarna kemur fram að hann reyndi að hafa virkt foreldrastarf 

í kringum sig þegar að hann var að þjálfa. Hann segir að það sé alltaf sami kjarninn sem fylgi 

krökkunum upp í gegnum flokkana. Þegar hann var að þjálfa hjá Aftureldingu hafi 

foreldrastarfið verið mjög virkt. Foreldrar sáu til dæmis um að skrifa leikskýrslur, um búninga 

og fleira (HP: 2010/8).    

Mynd 4. Gistiaðstaða í skóla 
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Heilt yfir myndi Ásgeir Bjarni vilja sjá fleiri foreldra mæta á leiki og taka meiri þátt í 

starfinu utan vallar. Hann segir að það hafi orðið mikil vakning á síðustu árum um hvað það 

sé mikilvægt fyrir börn að taka þátt í hverskonar tómstundum, hvort sem það er fótbolti eða 

eitthvað annað, en þetta sé alltaf sama baráttan þegar eigi að gera eitthvað. Það sé alltaf 

ákveðinn kjarni sem sér um þetta: „Einhverjir foreldrar hugsa, þau sjá um þetta, ég er ekkert 

að fara inn í þennan hóp. Fólk sem er öflugt í starfsemi sem þessari verður líka að vera opið 

fyrir því að draga fleiri inn í hópinn“ (HP: 2010/8). 

Ólöf Rut þjálfari hjá KR segir að það séu alltaf sömu foreldrarnir sem eru virkir. Hún 

man eftir ásökunum um að af því „þessi mamma“ sé svo virk þá fái barnið hennar að spila 

meira. Hún segir að það vilji oft verða að börn þeirra foreldra sem eru mjög virkir standi sig 

betur. Hún telur að ef til vill auki það áhuga barnsins á íþróttinni ef foreldrið hefur áhuga fyrir 

henni. Ólöf Rut segir að það sé reynt að hafa alla foreldra með og til dæmis sé póstlisti þar 

sem foreldrar fái sendar upplýsingar um allt sem er í gangi, fjáraflanir, mót og fleira (HP: 

2010/3). Börkur segir að hjá Breiðabliki sé hópur foreldra sem haldi utan um starfið hjá 

hverjum flokki, þeir hafi síðan tengsl við unglingaráðið sem Börkur starfar einmitt í. Hann 

segir að á stórum mótum beri foreldrar ýmsa ábyrgð, til dæmis að halda utan um liðin og sjá 

um krakkana á milli leikja. Börkur segir foreldra vera mjög duglega í hinu hefðbundna starfi 

og það hafi gengið mjög vel að virkja foreldra í  félaginu. Hann segir  þó að þetta sé eins og í 

öllu félagsstarfi að maður sjái sömu andlitin ár eftir ár og aðrir láti lítið sjá sig (HP: 2010/4). 

Börkur og fjölskylda hans fluttu í Kópavog árið 2005, en áður bjuggu þau á Egilsstöðum. 

Hann segir að það fólk sem hann hafi kynnst fyrir utan vinnustaðinn síðan hann flutti hafi 

verið í kringum fótboltann hjá syni hans. Hann segir að það hafi orðið sín vinatengsl á nýjum 

stað og honum fannst þetta hjálpa sér að feta sig í nýju samfélagi. Berki finnst að foreldrar 

eigi að líta á það sem tækifæri þegar að barnið byrji að æfa fótbolta og segir: „Fullorðið fólk 

sem þú átt þó þetta sameiginlegt með, hvort sem þú ert tölvunarfræðingur, verkamaður eða 

kennari, þá er það þetta sem menn eiga sameiginlegt og geta talað saman um og myndað 

einhverja tengingu. Líttu á þetta sem tækifæri til að kynnast fólki“ (HP: 2010/4).  

Kristinn segir að ef maður eigi börn og hafi tíma þá eigi börnin að vera númer eitt og 

foreldrar númer tvö: „Maður sér þetta sérstaklega í kringum landsmótið og annað, því þar er 

áfengi bannað. Þeir foreldrar sem vilja skemmta sér um Verslunarmannahelgina finnst 

fíflalegt að fara á landsmót, ekki það að landsmótið sé fíflalegt heldur vegna þess að það getur 

frekar skemmt sjálfum sér, börnin séu þá númer tvö“ (HP: 2010/5). Kristinn segir að vissulega 

sé öllu hægt að ofgera, en honum finnst að það skipti svo miklu máli að börnin fái að þroskast 



18 

 

í þessu, læra að hegða sér í öðru umhverfi og að læra að takast á við sigra og ósigra (HP: 

2010/5).     

Það er því greinilegt eins og viðmælendur mínir nefna að þátttaka foreldra innan sem 

utan vallar virðist skipta miklu máli til að börnin þrífist í íþróttinni en hætti ekki þátttöku. Það 

virðist líka vera gegnumgangandi eins og með margt annað að það er yfirleitt sama fólkið sem 

stendur í þessu, að skutla börnum á mót í hinum og þessum bæjum og taka þátt í fjáröflun. 

 

Kostnaður  og  „Frú Skutla“ 
 

Eins og fram hefur komið getur verið gríðarlega kostnaðarsamt að borga æfingagjöld fyrir 

börn í fótbolta, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Anna Björg segir fótbolta vera ansi dýrt 

sport og henni finnst rangt að það kosti svona mikið að æfa fótbolta. Hún segir að hjá 

Aftureldingu renni talsvert af því sem að yngri flokkarnir safna til eldri flokkana og að eldri 

strákarnir fái til dæmis betri þjálfara. Hún segir ekkert réttlæta það að æfingagjaldið skuli vera 

70 þúsund á ári, en æfingarnar eru þrisvar í viku. Hún segir foreldra vera skylduga til að taka 

þátt í einhverri fjáröflun, annars þurfi þeir að borga meira í æfingagjöld. Barna- og 

unglingaráð fær helminginn af því sem safnast, flokkurinn fær einn fjórða og foreldrar einn 

fjórða upp í æfingagjöld. Anna Björg segir að það hafi verið mikil óánægja með hvað þetta sé 

dýrt (HP: 2010:1).     

 Af viðtölum mínum að dæma virðist almennt séð mun ódýrara að æfa íþróttir úti á 

landi. Eydís segir að hjá Snæfelli í Stykkishólmi þar sem hún býr borgi foreldrar eitt gjald til 

félagsins og börnin geti þá æft allar íþróttir sem eru í boði (HP: 2010/6). Kristinn segir 

æfingagjöldin vera 11 þúsund tvisvar á ári hjá liðinu Snæfellsnesi, sumar- og vetrargjald. 

Hann segir hluta af þessum gjöldum vera kostnað sem fari í þjálfun (HP: 2010/5). Til 

samanburðar segir Dagmar „fótboltamamma“ hjá Aftureldingu að árgjaldið í fótbolta sé 52 

þúsund krónur, hún segir starfið utan vallar mjög öflugt og að vel sé haldið utan um það. Hún 

segir mikið vera um fjáraflanir og það geti verið þreytandi, en það gefi fleiri börnum kost á 

því að æfa (HP: 2010/2).         

 Ólöf Rut þjálfar meðal annars sjötta flokk kvenna hjá KR. Hún segir að hjá þeim sé 

mjög öflugt fjáröflunarstarf. Þær hafa selt samlokur á leikjum, lakkrís, klósettpappír og fleira. 

Ólöf Rut segir að upp á síðkastið hafi fjáröflun gengið svo vel að ekki hafi þurft að borga fyrir 

mót. Hún segir að umræða hafi skapast um hvort þetta sé sanngjarnt, því ekki taki allir þátt í 

þessu, en samt sé borgað fyrir alla á mótin með þeim fjármunum sem safnist. Hún segir 

kostnað við skutl til og frá æfingum einnig vega þungt (HP: 2010/4).  
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 Á kosningavefsíðu Dofra Hermannssonar, varaborgarfulltrúa Samfylkingarinnar í 

Reykjavík, fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2010 er færsla sem ber yfirskriftina Burt með 

skutlið. Þar gefur að líta myndband þar sem Dofri reiknar út  hvað það kosti fyrir alla foreldra 

í Reykjavík að fara 300 þúsund skutlferðir á mánuði með börn í frístundir. Áætlaður 

kostnaður er rúmlega 100 þúsund klukkustundir og 170 milljónir. Í umfjölluninni er tekið 

fram að útreikningarnir miðist við að akstur kosti 92 krónur á kílómeter, sem er opinber tala 

frá skattstjóra og notuð við kostnaðarútreikninga þegar fólk notar bílinn sinn fyrir vinnustaði 

(Dofri Hermannsson, 2010). Því má ætla að gríðarlega miklir fjármunir og tími foreldra fari í 

að skutla börnum í tómstundir. Til að koma til móts við útkeyrða foreldra var farið af stað 

með tilraunaverkefni í Hafnarfirði sem nefnist Frístundabíllinn. Hann hóf akstur í janúar 2010 

og gekk vonum framar eins og segir í Handbók frístundabílsins. Þess er getið að hann ætti að 

geta létt álagi af foreldrum og forráðamönnum sem stundum þurfa að fara úr vinnu til að 

skutla börnum í íþróttir eða aðrar tómstundir. Gjaldið í bílinn er 12.500 krónur á hverri önn, 

en í bæklingnum er einnig sagt frá því hvernig hugmyndin að verkefninu varð til, en það voru 

feður sem tóku sig saman og létu af þessu verða (Handbók frístundarbílsins, 2011). Það eru 

því greinilega sums staðar í boði önnur úrræði en að foreldrar séu að skutlast út um allt með 

börnin sín.   

 Í grein sem birtist í tímaritinu Uppeldi árið 2006 fjallar „íþróttamamman“ Ólöf Birna 

Garðarsdóttir um íþróttaiðkun barna sinna og hvað felist í því að eiga ung börn í íþróttum. 

Hún á tvíbura sem voru á þeim tíma sem greinin er skrifuð í fjórða bekk, strák sem æfir 

fótbolta og stelpu í fimleikum. Ólöf lýsir því hversu dýrmætt henni finnist að eyða tíma með 

börnum sínum þegar þau koma heim úr skólanum og fara yfir daginn með þeim, en hún segir: 

„Hins vegar líður ekki á löngu þar til frú „Drífa Sig.“ er mætt á svæðið! Það þarf nefnilega að 

hafa hraðann á og „drífa“ sig svo við verðum ekki sein á íþróttaæfingarnar. Þá tekur frú 

„Skutla“ við (og það er ég!)“ (Ólöf Birna Garðarsdóttir, 2006:42). Þetta er eflaust ekki 

óalgengt hjá mæðrum í dag, því eins kemur þetta fram á bloggsíðu hjá „skautamömmu“. 

Færslan nefnist „Skutlan ég“ en þar segir „skautamamma“ frá því að ótrúlega mikill tími 

foreldra fari í að skutla börnum til og frá í tónlistartíma og íþróttir og að foreldrar þurfi að 

vera vel skipulagðir við þetta starf. Henni finnst að hún gæti nánast verið í fullri vinnu við 

þetta og starfsheitið væri „skutla“ (Bergljót B. Guðmundsdóttir, 2010). Það virðist vera 

algengara að mömmurnar á höfuðborgarsvæðinu séu í skutlinu en feðurnir, og má í því 

sambandi rifja upp orð Ásgeirs Bjarna að það hafi frekar verið mömmurnar sem skutluðu 

krökkunum (HP: 2010/8).   
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 Við þá viðmælendur mína sem búa ekki á höfuðborgarsvæðinu ræddi ég meira um 

„skutl“ á milli landshluta, þar sem að skutl innanbæjar er ekki eins mikið og eins og gefur að 

skilja. Jónas Gestur í Ólafsvík segir að þar sé mikið verið að fara í keppnisferðir til 

Reykjavíkur. Hann segir skoðanir skiptar meðal foreldra um þessa keyrslu og segir að þær séu 

mismunandi hjá mæðrum og feðrum. Hann segir: „Mömmunum finnst þetta allt of mikil 

keyrsla, en pabbarnir vilja sjá börnin ná árangri og eru tilbúnir að leggja þetta á sig. Það er 

ekki hægt að ætlast til þess að börnin nái árangri með því að spila kannski þrjá mánuði á ári“ 

(HP: 2010/9). Jónas Gestur segir að ef fólk vilji gera þetta af viti, verði foreldrar að láta sig 

hafa það að fara í þessi ferðalög. Hann nefnir einnig að Snæfellsnes hafi verið svo heppið að 

fyrirtæki í Ólafsvík styrki félagið um rútu og því þurfi ekki allir foreldrar að fara með. Það fer 

alveg heill dagur í útileiki og fólk vill kannski heldur nýta hann til vinnu. Jónas Gestur tekur 

fram að breyttar samgöngur spili líka inn í. Þegar foreldrar fari með börnum sínum á leiki til 

dæmis til Reykjavíkur, sem áður gat tekið fjóra til fimm tíma að keyra frá Snæfellsnesi, taki 

það núna um það bil tvo tíma. Skottúr, eins og Jónas Gestur kallar það. Honum finnst þetta 

vera mjög góð þróun, að foreldrar komist meira með börnum sínum en áður þegar þjálfarinn 

fór kannski bara einn með flokkinn í tveggja daga keppnisferð. Hann telur að þessi þróun 

hjálpi börnum örugglega að halda áfram í sinni íþrótt (HP: 2010/9). Um þetta segir Kristinn: 

 

Við erum alltaf að keyra, sérstaklega í höfuðborgina. Okkur finnst stutt að fara þangað, en 

fólki þar langt að koma hingað. En þetta er bara hluti af lífinu. Ef þú vilt reyna að rækta 

barnið þitt og þú vilt að það búi við sömu aðstæður og á landsvísu þá er þetta bara hluti af 

því (HP: 2010/5). 

 

Kristinn segir að þó að vissulega geti hann orðið þreyttur á þessum „eilífðar akstri“  þá líti 

hann þannig á, að hann sé vonandi að gera barninu sínu gott (HP: 2010/5).   

Fólk er greinilega tilbúið að leggja ýmislegt á sig til að börnum þeirra farnist sem 

best. Eins og fram hefur komið er svona starfsemi mikið „batterí“ og felur meðal annars í 

sér fjáröflun, skutl og fleira. Þar sem þátttaka foreldra í kringum allt starfið er farin að 

aukast til muna eru þeir einnig mjög sýnilegir á hliðarlínunni. Þar getur ýmislegt gerst í hita 

leiksins.       
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3.  kafli - Foreldrar á hliðarlínunni  
 

Þegar talað er um foreldra á hliðarlínunni á íþróttaviðburðum fylgir yfirleitt umræða í 

kjölfarið um hegðun þeirra og framferði gagnvart börnum og dómurum, þar sem hegðun 

foreldra getur skyggt á gleði og leik barnanna á vellinum. Fjölmiðlar hafa verið duglegir að 

flytja fréttir af þessu annað slagið. Í þessum kafla verður fjallað um það sem viðmælendur 

mínir sögðu um hegðun foreldra í dag og hvernig hún hafi breyst á undanförnum árum. Í þeim 

viðtölum sem ég tók voru viðmælendur sammála um að á síðustu árum hafi hegðun foreldra á 

fótboltaleikjum batnað.    

 Anna Björg sem á strák í sjötta flokki hjá Aftureldingu segir að fólk sé orðið 

meðvitaðra um hvernig hvatning eigi að vera og segir að 

þar sem að foreldrar séu fyrirmyndir barna sinna verði 

þeir líka að sýna prúðmannlega framgöngu eigi barnið að 

gera það. Anna Björg segir að þegar hún byrjaði að 

fylgjast með syni sínum hafi þetta verið öðruvísi, 

„foreldrar gátu verið á hliðarlínunni og liggur við hlaupið 

meðfram línunni með börnum sínum, en í dag er það bara 

þjálfarinn og annar liðstjórinn sem mega vera á 

hliðarlínunni, enginn annar“ (HP: 2010/1). Henni finnst 

hafa orðið breyting frá því að foreldrar kölluðu nafnið á sínu barni inn á völlinn og segir að í 

dag eigi að kalla á liðið í heild, til dæmis „þetta kemur hjá ykkur“, og líka að kalla nöfnin á 

hinum börnunum (HP: 2010/1).     

 Margir viðmælendur töluðu um þessa breytingu og lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

kalla ekki á einstaklinga heldur á liðið í heild. Jónas Gestur segir að hvatning á hliðarlínunni 

geti verið mismunandi: „Þetta er auðvitað þannig að foreldrar eiga að hvetja, og hvetja öll 

börnin, ekki bara sín börn“ (HP: 2010/9). Almennt segir hann hvatninguna orðna miklu 

uppbyggilegri en hún var og yfirleitt sé þetta bara jákvætt og ekkert verið að setja út á 

andstæðingana. Helsti munurinn finnst honum vera sá að áður var notað ljótara orðbragð og 

að fólk er hætt að skipta sér af mótherjum. Núna finnst honum líka meira vera um jákvæða 

gagnrýni og að reynt sé að peppa krakkana upp (HP: 2010/9).  

 Í viðtali mínu við Arnar þjálfara segir hann að þegar börn byrji að æfa þá geti foreldrar 

verið „erfiðari“, en svo komi þetta, þeir hvetji meira allt félagið en ekki einungis einstaklinga 

og segi til dæmis „haldið áfram stelpur, ekki gefast upp“. Hann segir flesta foreldra fljóta að 

átta sig á því hvernig eigi að hvetja, þeir standi ekki einir og hvetji aðeins barnið sitt þegar 

Mynd 5. Anna Björg á 

Pollamóti með Aftureldingu 
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enginn annar er að því (HP: 2010/7). Arnar fullyrðir að hegðun foreldra hafi snarbatnað á 

síðustu fimm til tíu árum og segir:  

 

Fyrir tíu árum var þetta mikið verra. Stundum þurfti að tala við foreldra fyrir leiki um að 

hvetja liðið frekar en einstaklinginn og gera ekki svona miklar kröfur til barnsins síns. 

Það er þá frekar hægt að tala við barnið sitt fyrir leik, heima fyrir eða úti í bíl, en ekki að 

vera að kalla endalaust á barnið á vellinum. Þessi hegðun er á lífi en þetta er að hverfa. 

Áður fyrr þurfti ég að tala við ákveðna foreldra um að hægja á sér (HP: 2010/7). 

 

En hvað ætli foreldrar fyrir fimm til tíu árum hafi sagt um þetta? Þar sem að allir  

viðmælendur sem ég ræddi við töluðu um hvað hegðun foreldra á fótboltaleikjum hafi farið 

batnandi, leitaðist ég við að finna eldri umfjallanir og athuga hvort þetta hafi verið svona 

slæmt áður fyrr, eins og viðmælendur vildu meina.   

 Í grein sem birtist í Morgunblaðinu árið 2004 og nefnist „Ertu blindur dómari?“ veltir 

blaðakonan Anna G. Ólafsdóttir því fyrir sér hversu langt sé eðlilegt að ganga í hvatningu til 

barna á íþróttamótum og hvað megi ekki hrópa af hliðarlínunni. Hún tekur fram að 

viðmælendur hennar séu allir á einu máli um að hegðun foreldra hafi batnað á síðustu árum. 

Anna ræddi meðal annars við Anton Bjarnason, lektor við KHÍ, sem segir að hegðun foreldra 

hafi verið áberandi verri fyrir nokkrum árum: „Ég var sjálfur knattspyrnuþjálfari fyrir svona 

10 til 15 árum. Oft fóru foreldrar svoleiðis gjörsamlega yfir strikið. Þeir stóðu kannski á 

hliðarlínunni og öskruðu stöðugt eitthvað neikvætt til barnsins. Oft urðu krakkarnir svo 

stressaðir vegna krafna frá foreldrunum að þeir voru ekkert sömu krakkarnir í leiknum og 

æfingum. Maður var ekki í vandræðum með þá sem voru inni á vellinum heldur foreldrana“ 

(Anna G. Ólafsdóttir, 2004). Þetta er athyglisvert í ljósi þess að einungis eru sjö ár síðan þessi 

grein var skrifuð en viðmælendur mínir segja hins vegar að fyrir fimm til sex árum hafi 

hegðunin verið mikið verri, en nú, sem er svipuð saga og Anton Bjarnason sagði þá. 

 Ári áður en Anna G. Ólafsdóttir tók saman þessa grein í Morgunblaðinu birti Jóhann 

Magnússon þáverandi formaður færslu á heimasíðu Íþróttabandalags Reykjavíkur þar sem 

hann fjallar um hvernig hegðun foreldra á hliðarlínunni geti verið mismunandi eftir 

bæjarfélögum. Hann leggur til að haldið verði námskeið fyrir foreldra um íþróttaiðkun barna. 

Hann segir frá því að hann hafi fengið kanadískan bækling frá vinum sínum sem fjallar um 

hvernig foreldrar eigi að haga sér í kringum íþróttastarf barna sinna, en hann minnist þess ekki 

að hafa séð íslenskt efni um það:      
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Ég sé fyrir mér að vel flestar íþróttagreinar/eða sérsambönd gefi út svona kynningarrit 

fyrir foreldra.  Einstaka deildir gætu jafnvel gefið svona út með litlum tilkostnaði.  Með 

auglýsingum í bæklinginum, gæti jafnvel verið um fjáröflun að ræða. Þó ég hafi sjálfur 

spilað um áratug með meistaraflokki í knattspyrnu og þykist vita nokkuð um fótbolta, þá 

fannst mér lestur þessa bæklings bara mjög áhugaverður. Nú er bara að bíða og vona að 

svona bæklingur líti dagsins ljós á næstunni, fyrir sem flestar greinar (Jóhann Magnússon, 

2003). 

 

Af þessu má draga þá ályktun að slíkir bæklingar hafi ekki verið algengir árið 2003 úr 

því að formaður ÍBR kannast ekki við að hafa séð svoleiðis hér á landi. Enn fremur sést hér að 

sjö árum áður en viðmælendur mínir ræddu við mig um hvað ástandið hefði batnað mikið 

taldi formaður ÍBR vera þörf fyrir að taka foreldra barna á sérstakt námskeið og gefa út 

leiðbeiningakver fyrir þá. Ári síðar segir lektor við KHÍ að hegðun foreldra hafi snarbatnað en 

verið mikið verri fyrir áratug, eins og fram kom að ofan.    

En hvernig skyldi þá málum hafa verið háttað á tíunda áratug síðustu aldar? 

Heilsíðugrein í DV árið 1997 er helguð Hnokkamóti Stjörnunnar, en þar birtist sérstakur 

dálkur undir fyrirsögninni „Leiðbeiningar til foreldra“. Í dálkinum segir meðal annars: „það 

hefur verið skemmtilegt að fylgjast með gegnum árin, hversu hegðun foreldra og annarra 

stuðningsmanna hinna ungu leikmanna hefur tekið miklum breytingum til batnaðar. Hér áður 

fyrr gekk á ýmsu, en í dag fer þetta fram hnökralaust“ („Leiðbeiningar til foreldra“, 1997). 

Síðan greinir dálkurinn frá því að Stjörnumenn hafi á mótinu dreift leiðbeiningum til foreldra 

og eru þær leiðbeiningar tíundaðar. Velta má fyrir sér hvers vegna leiðbeiningar þurfi til 

foreldra, ef allt fer orðið hnökralaust fram eins og segir í blaðinu. Á meðal leiðbeininganna 

sem beint er sérstaklega til foreldra, samkvæmt fréttinni, er að þeir eigi að hvetja liðið en ekki 

einstaklinginn („Leiðbeiningar til foreldra“, 1997). Það virðist því ekki vera nýtilkomið að 

það þurfi að brýna þetta fyrir foreldrum, heldur virðist hafa þurft að minna þau á þetta í 

áranna rás.       

Það eru samt sem áður ekki allir sammála að hegðun foreldra hafi verið verri hér áður. Í 

Fréttablaðinu 10. júlí 2008, í dálkinum „Stuð milli stríða“, skrifar Mikael Marinó Rivera 

undir yfirskriftinni „Sumir foreldrar“ um hvað honum blöskri hegðun foreldra á 

fótboltaleikjum. Mikael er fæddur árið 1981 og hann skrifar: „Í gegnum alla mína yngri 

flokka var faðir minn þögull sem gröfin, en hvatti mig áfram eða hrósaði mér fyrir góða hluti“ 

(Mikael Marinó Rivera, 2008). Þetta er á skjön við það sjónarmið að hegðun foreldra hafi 

snarbatnað. Mikael vill meina að ástandið sé mikið verra nú en áður og skrifar:  
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Í öll þau skipti sem ég hef mætt eru foreldrar á hliðarlínunni sem hrópa og æpa inn á 

völlinn og biðja hina leikmennina í liðinu að gefa á barnið sitt. Svo er ekki óalgengt að 

dómarinn fái að heyra nokkur vel valin orð sem ættu ekki að heyrast frá áhorfendum og 

hvað þá á knattspyrnuleik tíu ára gamalla barna. Ég hreinlega skil ekki hvað þessum 

foreldrum gengur til sem láta svona því þetta er eitthvað sem er kjánalegra en að mæta 

allsber á árshátíð (Mikael Marinó Rivera, 2008). 

 

Þó flestir tali um að hegðun foreldra hafi batnað, eru greinilega ekki allir á einu máli. Sífellt 

heyrast sögur um óæskilega hegðun foreldra. Hinsvegar þegar til kastanna kemur virðist fólk 

oftar segja frá því jákvæða og gleyma því neikvæða. En hvers vegna ætli það sé? Eru foreldrar 

dagsins í dag að reyna að upphefja sjálfa sig með því að einblína á að í dag séu betri tímar en 

þegar þau voru ung, að þau geti gert hlutina betur en kynslóðir fyrri tíma? Það virðist ekki 

skipta máli á hvaða tímapunkti er drepið niður, allir vilja meina að allt hafi verið verra fyrir 5 

eða 10 eða 15 árum. Getur ástæðan verið að það sé jákvæð hvatning fyrir foreldra og þá sem 

koma nálægt fótboltastarfsemi að tala einungis um það sem er rétt og vel gert en sleppa því úr 

sem betur mætti fara – vísa því aftur til fortíðar? Hvers vegna þarf að gefa út agabæklinga ef 

að hegðun er svona góð? Hvers vegna mega foreldrar á sumum leikjum ekki vera á 

hliðarlínunni? Eitthvað hlýtur að hafa orðið til þess. Það virðist ekki skipta máli hvort þetta 

eigi við um viðmælendur mína, eða það fólk sem talað var við í þeim greinum sem ég tek 

fyrir. Annað hvort hefur hegðun foreldra farið stór batnandi ár frá ári allan síðari hluta 20. 

aldar og fyrsta áratug 21. aldar eða að einhver önnur skýring er á þessum samhljóma 

fullyrðingum. Ég hallast að hinu síðarnefnda og held að fólk sé að hvetja hvert annað til að 

haga sér vel með því að lýsa óæskilegri hegðun sem úreltri. 

 

Hvernig hegðun er rétt og röng? 

 
Eftir að umræðan varð háværari um slæma hegðun foreldra fóru félög að gefa út aga- og 

siðareglur um hvernig „rétt hegðun“ ætti að vera. Þær er einnig að finna í ýmsum 

uppeldisbókum sem og fræðsluheftum sem gefin hafa verið út á undanförnum árum. Þá 

nefndu viðmælendur mínir að oftast hafi eitthvað orðið til þess að slíkar reglur séu gerðar. 

 Sem dæmi minnist Anna Björg þess að fyrir nokkrum árum þegar hún fór með syni 

sínum á Króksmótið á Sauðárkróki hafi komið upp atvik þar sem að foreldrar helltu sér yfir 

einn dreng sem hafði skorað vegna þess að annar strákur sem hafði boltann áður, hafði dottið. 

Þetta voru drengir í áttunda flokki á aldrinum sex til sjö ára og það varð allt vitlaust yfir þessu. 
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Anna Björg segir að þetta hafi ekkert haft með lið Aftureldingar að gera, en í kjölfarið voru 

settar siðareglur hjá félaginu. Síðar á stóru móti kom upp atvik þar sem að einn faðirinn æsti 

sig mikið vegna dómgæslu, en sá leikur fór fram við hliðina á leiknum sem sonur hennar 

Önnu Bjargar var að keppa í og hafði því í raun ekkert með Aftureldingu að gera. Anna Björg 

segir svo frá: 

 

Eitt foreldri í Aftureldingu var með útprentaðar siðareglur liðsins og labbaði með þær að 

þessum manni og sagði: „áður en að þú kemur á næsta mót þá held ég að þú ættir að læra 

eitthvað af þessum reglum, af því þú ert fyrirmynd barnanna hérna og þetta er ekki í 

boði“. Maðurinn tók blaðið, henti því niður og strunsaði í burtu, alveg brjálaður. Þetta var 

mikið rætt og talað um þetta meðal þjálfara og dómara hjá KSÍ. En það er markvisst verið 

að vinna í þessu, það eru allir að reyna að betrumbæta og gera hegðun foreldra prúðari 

(HP: 2010/1). 

 

Eins og Anna Björg nefnir er markvisst verið að vinna í því að bæta hegðun foreldra. 

Þrátt fyrir að viðmælendur mínir vilji ekki meina að hegðunin sé slæm, þarf samt og hefur 

greinilega þurft að halda foreldrum við efnið. Árið 2010 kom út fræðsluhefti og leiðarvísir um 

áherslur í íþróttastarfi barna og ungmenna sem nefnist Ánægjuvogin eftir Viðar Halldórsson 

íþróttafélagsfræðing. Í heftinu er því haldið fram að mikilvægt sé fyrir börn að stunda íþrótt 

sem þau sjálf hafi áhuga á, og að þau séu ekki að taka þátt í íþróttastarfi á forsendum annarra, 

til dæmis fyrir foreldra eða þjálfara, því þá fari börn að líta á það sem þvingun (Viðar 

Halldórsson, 2010:10-11). Einnig hefur Knattspyrnusamband Íslands gefið út bækling fyrir 

foreldra um fótboltastarf þar sem kynnt er fyrir foreldrum hvernig þeir geti tekið þátt í starfinu 

með börnum sínum og hvernig þeir eigi að haga sér á leikjum og vera fyrirmynd barnanna. 

Þess er getið að fjölmörg knattspyrnufélög hafi mótað sér uppeldisstefnu í þjálfun barna og 

foreldrar eru hvattir til að gæta þess að félagið fari eftir þeim (Spilaðu með. 

Foreldrabæklingur KSÍ, án útgáfuárs). Þetta kemur einnig fram í greininni „Ertu blindur 

dómari?“ sem vitnað var til að ofan og birtist í Morgunblaðinu árið 2004. Þar er meðal annars 

rætt við Einar Guðmundsson sem þá var einn þriggja umsjónarmanna fimmta flokks HK. 

Hann segir frá því að í HK hafi verið tekin saman sérstök foreldrahandbók sem dreift er til 

allra foreldra fyrir stórmót og að passað  sé upp á að nýir foreldrar sem bætist í hópinn fái 

eintak. Í handbókinni er lögð áhersla á að foreldrar séu jákvæðir og hvetji liðið sem heild, 

ekki einstaka leikmenn (Anna G. Ólafsdóttir, 2004).      

 Í framhaldi af þessari endursögn á því sem handbækur segja um „rétta“ hegðun, langar 
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mig að fjalla um  hvernig slæm hegðun foreldra getur verið til samanburðar. Í 

sjónvarpsþættinum Hringekjunni á RÚV var gert grín að slíkri hegðun (16. október og 23. 

október 2010). Þátturinn var skemmtiþáttur byggður á viðtölum, söngatriðum, uppistandi og 

stuttum leiknum grínatriðum (e. sketch). Í einu slíku lék Viktor Már Bjarnason dæmigerðan 

föður sem kann ekki að haga sér á hliðarlínunni á fótboltaleik sonar síns, er öskuillur og 

skipar barninu sínu fyrir í gríð og erg (Ríkisútvarpið og Björn Emilsson, 2010). Þessi faðir er 

staðalímynd af of æstum „fótboltapabba“. Ég fann einnig greinar og blogg um slæma 

framkomu foreldra. Í bloggfærslu frá árinu 2006, undir fyrirsögninni „Hvetjum til dáða á 

jákvæðan hátt“, segir Árni Árnason „bloggari“ frá því þegar hann var staddur á Pollamóti á 

Akranesi. Þar hafi foreldrar staðið á hliðarlínunni og öskrað á börnin sín í von um meiri 

baráttu:  

 

Það virðist alveg gleymast að hægt er að hvetja börn og unglinga í íþróttum til dáða á 

uppbyggilegan máta, án þess að þau þurfi á áfallahjálp að halda eftir leik, fyrir að hafa 

ekki staðist væntingar. Ég held að það sé nauðsynlegt að skipuleggja stuðningshópa þar 

sem unnið er að því að hafa hvatninguna á vellinum reista á jákvæðni (Árni Árnason, 

2006). 

Í viðtali mínu við Ólöfu Rut sem þjálfar yngri flokka hjá KR kemur 

einmitt fram frásögn af einum slíkum föður. Hann er alltaf alveg á 

fullu með stráknum sínum á æfingum með áttunda flokki og er til 

dæmis að skipa honum fyrir: „Þú verður að gef‘ann þarna og gera 

svona“. Strákurinn sem Ólöf Rut kýs að kalla Jón er mjög efnilegur, en 

frekar lítill í sér. Hún segir að þegar að hann byrjaði að æfa þá hafi 

hann engan þekkt. Núna eru nokkrir vinir hans af leikskóla einnig 

byrjaðir að æfa, en þar sem þeir byrjuðu að æfa á eftir honum eru þeir 

ekki eins góðir og hann. Hún segir að pabbi drengsins hafi komið til sín eftir æfingar og sagt 

að hann vilji frekar að Jón sé í liði með þeim sem betri eru. En henni finnst að ef strákurinn 

vilji vera í liði með vinum sínum þá megi hann það. Hún segir hluta af því að svona litlir 

krakkar haldi áfram að æfa sé að þeim líði vel á æfingum. Hún segir að Jón komi á æfingar 

tvisvar sinnum í viku og hann sé líka í knattspyrnuskóla yfir sumarið. Nokkrir efnilegir strákar 

í áttunda flokki voru farnir að æfa með sjöunda flokki og pabba Jóns fannst að Jón væri nógu 

efnilegur til þess að fara á æfingu hjá sjöunda flokki líka, því að hann væri sá efnilegasti í 

sínum flokki. Ólöf Rut segir að hins vegar hafi það ekki tíðkast í KR að láta börn æfa upp 

fyrir sig en þar sem að það voru svo margir drengir í áttunda flokki fengu þeir sem bolmagn 

Mynd 6. Ólöf Rut 
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höfðu að æfa með sjöunda flokki. Henni finnst Jón orðinn smeykur við að taka þátt í keppni 

eins og hann sé hræddur um að vinna ekki, en hún segir að hann hafi ekki verið þannig fyrst 

og telur það stafa af því að Jón vilji ekki bregðast væntingum föður síns. Ólöfu Rut finnst 

þetta mjög slæmt þegar börn eru orðin hrædd um að mistakast og vilja ekki taka þátt í 

keppnum og hún telur að þetta verði til þess að börn flosni upp úr íþróttum (HP: 2010/3). 

 Í bókinni Félagsstarf og frístundir unglinga eftir Þórólf Þórlindsson félagsfræðing og 

fleiri er meðal annars vísað til kenningar sem Ronald E. Smith setti fram í greininni „Toward 

a cognitive-affective model of athletic burnout“ (í Journal of Sport Psychology árið 1986), um 

að sé hvatning foreldra of mikil geti það orðið til þess að barni þeirra finnist hvatningin 

þvingandi og hætti því þátttöku í íþróttastarfi (Þórólfur Þórlindsson og fleiri, 2000:108,137). 

Viðmælendur mínir eru sumir á sama máli og halda því fram eins og fram hefur komið, að séu  

foreldrar of ákafir í hvatningu sinni þá verði það frekar til þess að börn flosni upp úr íþróttum. 

Sjálf minnst Ólöf Rut þess að þegar hún var að æfa fótbolta hafi einn pabbinn alltaf verið að 

kalla eitthvað til stelpunnar sinnar: „Áfram, gerðu svona!“. Ólöf Rut segir að í eitt skiptið hafi 

stelpan hætt að spila í miðjum leik, stappað niður fótunum og gargað: „Pabbi, viltu þegja!“. 

Ólöf Rut segir að þetta hafi samt verið róleg stelpa, en hún hafi verið komin með alveg nóg af 

afskiptum föður síns. Þetta hafi einmitt verið svona dæmigerður faðir sem var að skipta sér af 

öllu í leiknum og skammast út í hitt og þetta (HP: 2010/3).     

 Ólöf Rut nefnir fleiri dæmi um slæma hegðun foreldra, til dæmis um móður fimm ára 

stráks sem Ólöf Rut er að þjálfa og mætir alltaf með syni sínum á æfingar. Að sögn Ólafar er 

konan alveg brjáluð. Það kom upp atvik á einni æfingu þar sem að annar strákur hafði verið 

tæklaður og konan æddi inn á völlinn og gargaði á strákinn sem hafði tæklað, „ég sá hvað þú 

gerðir, þetta var aukaspyrna, ég sá!“ Ólöf Rut segir að það hafi allt orðið brjálað og núna séu 

hinir foreldrarnir eiginlega að bíða eftir því að hún geri eitthvað aftur af sér, því þeir hafi séð 

svo eftir því að láta ekki konuna heyra það. Ólöf Rut segir að það séu þessir tveir foreldrar 

sem að hún þurfi að fylgjast með þegar farið er í keppnir og annað slíkt (HP: 2010/3). 

Þegar Börkur var að byrja að dæma fyrir tíu til fimmtán árum, fannst honum hegðun 

foreldra verri en nú og hann varð meira var við ákafa feður, sérstaklega þá sem voru að reyna 

að fjarstýra börnum sínum á vellinum og skammast í þeim ef ekki gekk vel. Börkur segir að 

minna sé um það núna. Hann telur að hugsanlega hafi þessir feður verið að reyna að upplifa 

forna frægð eða að þeir hafi aldrei náð að verða nógu góðir sjálfir, í öllu falli séu þeir ofur 

áhugasamir um árangur (HP: 2010/4). Kidman, Mckenzie og Mckenzie halda því fram í 

greininni „The Nature and Target of Parents' Comments during Youth Sport Competitions“ að 

foreldrar hafi misjafnar væntingar til barnsins síns þegar kemur að íþróttum. Sumir vilji að 
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barninu gangi vel því þeir hafi sjálfir misst af sama tækifæri þegar 

þeir voru ungir. Aðrir foreldrar lifi í gegnum börnin sín og vonist 

eftir að öðlast einhverskonar frægð eða dýrð í gegnum velgengni 

barnanna (Kidman o.fl., 1999). Ein megin ástæða þess að foreldrar 

haga sér illa á leikjum er ef til vill að þeir vilji gera börnin sín að 

atvinnumönnum í fótbolta, eins og Börkur segir, þeir séu 

ofuráhugasamir um árangur (HP: 2010/4). Viðmælendur mínir 

voru sammála um að þrátt fyrir vitundarvakningu meðal foreldra 

vilji sumir foreldrar ennþá að börnin þeirra verði undrabörn eða atvinnumenn í fótbolta.  

 Arnar þjálfari hefur orðið var við þetta viðhorf og einnig að foreldrar vilji ekki að 

barnið þeirra sé í marki, því það geti orðið feitt. Hann segir að oftast vilji þessir foreldrar að 

barnið þeirra sé frammi á vellinum, því að þeirra mati verði barnið mesta hetjan með því að 

skora (HP: 2010/7). Arnar segir að vissulega sé barnið hetja þegar það skori, en að það vilji 

svo til að barnið geti ekki skorað nema að fá sendingu: „Þegar það er búið að sóla kannski upp 

þrjá til fjóra menn þá er kannski auðveldasti hluturinn að fá sendingu og setja boltann í 

markið“ (HP: 2010/7).       

Börkur segir að það sé því miður þannig að ef þjálfarar eru að skammast í börnum inni á 

vellinum, þá smiti það oft út frá sér til foreldra, en það gerist hins vegar ekki oft. Honum 

finnst það hafa heilmikið að segja hvernig þjálfarinn talar við börnin: 

 

Því miður verður maður öðru hvoru, sem betur fer ekki oft, var við þjálfara sem eru að 

skammast í börnunum inni á vellinum og hrópa eitthvað sem að manni finnst ekki vera 

viðeigandi og það smitar út til foreldranna. Hvernig talar þjálfarinn við börnin? Þá er 

hann að búa til anda í hópnum og hvernig er leyfilegt að kalla. Þeir hafa heilmikið að 

segja með það. Því miður er það alltof mikið í gangi, bæði hvort þeir eru að kalla á 

dómarann eða krakkana. Þetta fer ekkert eftir aldri þjálfara, heldur er algjörlega 

persónubundið. Það skiptir líka miklu máli hvaða stefnu félagið hefur (HP: 2010/4). 

 

Ásgeir Bjarni reyndi sem þjálfari að gera foreldrum og börnum grein fyrir því að það sé 

liðið sem vinni og tapi saman og það séu allir jafn mikilvægir og sá sem að skoraði markið þó 

að honum sé oft hampað. Ásgeir Bjarni segir: „Það finnst auðvitað flest öllum krökkum 

gaman að skora og foreldrarnir verða stoltir ef að barnið þeirra skorar, þá er það barnið þeirra 

sem fær athyglina, getur verið ein leið til að barnið haldi áfram“. Hann nefnir að þó svo að 

barn skori þegar það er sjö ára þá segi það ekkert til um hvort það verði áfram í fótbolta þegar 

                   Mynd 7. Pabbi má aðeins 
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það er orðið eldra. Hann nefnir einnig: „þriggja ára strákar segjast kannski vilja verða 

atvinnumenn í fótbolta, en þeir ætla líka að verða löggur, flugmenn og slökkviliðsmenn, 

atvinnumaður í fótbolta er bara eitt af mörgum störfum sem heillar“ (HP: 2010/).   

Í viðtölunum kom oft fram að ýmsir foreldrar vilji skipta sér af því í hvaða liði barnið 

þeirra sé og spyrji þjálfara hvers vegna það sé ekki í A liðinu, en stórum liðum er skipt í A til 

D lið eftir því hversu margir leikmenn eru. Ásgeir Bjarni segir að í gegnum tíðina hafi alltaf 

einhverjir foreldrar haft á því skoðun í hvaða liði barnið þeirra ætti að vera. Hann lenti ekki í 

þessu sjálfur sem þjálfari en þekkir dæmi um þetta. Hann segir þetta líka vera vandamál í 

ýmsum meistaraflokkum, þar sem kannski feðurnir eru að koma til þjálfarans og setja út á það 

að synir þeirra séu ekki í byrjunarliðinu (HP: 2010/8).      

 Ég ræddi þetta líka í viðtali mínu við Jónas Gest, um foreldra sem vilja gera börnin sín 

að undrabörnum í fótbolta: 

 

Undrabörn, það viðhorf er til. Kannski foreldrar sem lifa sig í gegnum þetta, voru ef til 

vill efnileg sjálf, en kláruðu ekki sinn pakka. Þetta eru foreldrar sem eru kannski að keyra 

barnið sitt á milli liða og þá er orðið spurning um hvað þetta snýst og hvað sé aðalatriðið. 

Þetta er fyrst og fremst leikur. Svona hegðun foreldra hefur skemmt fyrir börnum og 

orðið að miklum vonbrigðum í lokin og börnin þá kannski hætta frekar. Fólk verður að 

passa sig að gagnrýna barnið ekki of mikið, þá bara gefst það upp (HP: 2010/9). 

 

Í byrjun ágúst 2010 komu upp áberandi umræður á vefsíðunni pressan.is um 

agavandamál foreldra á fótboltaleikjum barna. Umræðan hófst með því að foreldri kvartaði 

yfir því að brot á Pæjumóti á Siglufirði hefðu verið miklu grófari en gengur og gerist, en þrír 

einstaklingar á þessu móti slösuðust. Foreldri sem rætt var við í fréttinni, Steinunn Valdís 

Óskarsdóttir fyrrverandi borgarstjóri og þingmaður Samfylkingarinnar, velti fyrir sér hvort að 

dagskipunin hjá þjálfurunum hafi verið að beita andstæðinginn tuddaskap og segir „ég hef 

farið á mörg Pæjumót og ekki séð þetta áður, hvorki í 6. né 7. flokki. Það er spurning hvort 

þetta sé vísbending um að einhverjir séu að gefa skipanir um að fara í manninn en ekki 

boltann“ (Pressan, 2010a).       

Þessi umræða hélt áfram í nokkra daga og ýmsir tjáðu sig um málið, meðal annars 

framkvæmdastjóri mótsins sem telur að þessi ummæli skaði kvennaknattspyrnu á Íslandi og 

allt það góða starf sem unnið hefur verið í kvennaknattspyrnunni sem skilað hafi góðum 

árangri og komið íslenskri kvennaknattspyrnu í fremstu röð í heiminum (Pressan, 2010b). 

Daginn eftir eru fleiri foreldrar búnir að tjá sig um málið og þar kemur meðal annars þetta 
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fram hjá ónafngreindu foreldri: „Ég heyrði einu sinni þegar ein stelpan kemur útaf til þess að 

skipta við aðra og gefur þjálfaranum „five“, þá segir þjálfarinn „hvað ertu búin að meiða 

margar?“. Í sama leik heyrði ég eitt foreldri garga á einn leikmanninn „negldu hana bara 

niður“ “ (Pressan, 2010c).  Þetta foreldri vonaðist til að forráðamenn liðanna tækju á þessum 

málum og segir að því miður séu þarna innan um alltaf einhverjir misþroska foreldrar og 

þjálfarar sem ættu ekki að koma nálægt barnauppeldi (Pressan, 2010c).    

 Því næst tjáir yfirdómari mótsins sig um málið og segir með ólíkindum að dómurum á 

svæðinu hafi ekki verið tilkynnt ef að fólk telji sig hafa heyrt þjálfara skipa leikmönnum að 

meiða andstæðingana. Honum finnst að þessi umræða geri ekkert nema að skaða stelpurnar 

sem taka þátt og segir að það eigi þær ekki skilið. Yfirdómarinn óttast að þessi umræða verði 

til þess að fjöldamargir foreldrar hugsi sig tvisvar um áður en þeir senda stelpur í knattspyrnu 

(Pressan, 2010d).          

 Umræðan leiddi svo til þess að þjálfari sem var staddur á mótinu tjáði sig einnig um 

málið á pressan.is og sagði að allar stelpurnar hafi verið þægar á mótinu en það sama sé ekki 

hægt að segja um foreldra og þjálfara, þeir hagi sér oft eins og fífl. Einnig nefnir hann að 

sumir foreldrar upplifi sig í gegnum börnin sín og kenni þeim að spila hart. Þjálfarinn segir að 

hann kenni leikmönnum sínum að nota ekki bolabrögð og hafi ekki orðið var við slíka 

framkomu hjá sínu liði á mótinu. Hann hafi þó lent í miklum vandræðum með suma leikmenn 

vegna „heimakennslu“ foreldra (Pressan, 2010e).  

Jóhann Ingi Gunnarsson íþróttasálfræðingur tjáði sig einnig um málið og sagðist hafa 

talað um „agavandamál“ hjá foreldrum svo áratugum skipti. Hann segir að nauðsynlegt sé að 

halda umræðunni gangandi. Hann segir flesta foreldra haga sér vel, en svo séu svartir sauðir 

inni á milli sem að spilli fyrir heildinni. Hann segir íþróttir vera frábæra forvörn og foreldrar 

séu mikilvægasta fyrirmynd barnanna. Stundum virðist sem að sumir foreldrar reyni að fá 

útrás fyrir eigin metnað í gegnum börnin sín og þá fari hegðunin úr böndunum. Jóhann segist 

alltaf hafa lagt áherslu á að íþróttafélög búi til sínar eigin siðareglur og að félög kalli til sín 

foreldra fyrir öll stórmót og leggi þeim línurnar, fyrirmyndir þurfi að hegða sér sómasamlega 

(Pressan, 2010f).   

Á bloggsíðu sjötta flokks Hauka er færsla þar sem vitnað er í alþjóðlega spjall- og 

fræðslusíðu um knattspyrnuþjálfun (soccercoaching.net), en á þeirri síðu er sagt að það komi 

fram að ekkert bendi til þess að hróp frá hliðarlínunni geri ungum knattspyrnumönnum gagn. 

Þvert á móti trufli hrópin oft einbeitingu leikmanna og minnki líkur á því að þeir bregðist rétt 

við. Þar kemur fram að margir þjálfarar víðs vegar að hafi greint frá því að börn biðji foreldra 

sína um að „halda  kjafti“. Einnig er tekið fram að börnin heyri oftast ekki hvað foreldrarnir 
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eru að segja, heldur skynji þau það á tóninum. Það helsta sem þau þurfi að læra er að leiða hjá 

sér neikvæð hróp í foreldrum. Barnið viti ef það er að gera mistök og það bæti ekki líðan 

barnsins ef að foreldrið er öskureitt (Svala Björnsdóttir, 2008). Fram kemur að á meðan 

boltinn sé í leik þurfi foreldri 1,1 sekúndu til að upphugsa kallið og 1,9 sekúndur til að kalla. 

Barnið þurfi í framhaldi af því þrjár sekúndur til að meðtaka skilaboðin. Því megi reikna með 

að frá atburði á vellinum og þar til barnið hefur meðtekið kallið líði að meðaltali um sex 

sekúndur. Á þeim tíma geti margt gerst og þar af leiðandi sé ólíklegt að kallið breyti nokkru 

um það sem barnið ætlaði sjálft að gera við boltann (Svala Björnsdóttir, 2007). 

Ólöf Rut þjálfari hjá KR segir að stefnan hjá þeim sé að foreldrar eigi að kalla „áfram 

KR, flott KR“, en ekki einstaka nöfn. Þjálfarar einir megi kalla nöfn barna. Ólöf Rut segir að 

þeir foreldrar sem hún hafi verið í kringum séu flestir flottir og góðir á hliðarlínunni (HP: 

2010/3). Sama segir Dagmar um flokkinn sem stelpan hennar er í. Hún nefnir að flokkurinn 

hafi haft tvo þjálfara og sá fyrri hafi sett ákveðnar reglur fyrir foreldra um hvað mætti segja og 

hvernig ætti að hvetja, en að þjálfarinn sem tók við hafi ekki þurft þess, því að hinn hafi staðið 

sig svo vel. Hún segir að mikil áhersla hafi verið lögð á að þetta væri lið, að það ætti að kalla 

á liðið en ekki nöfn hvers einstaklings, enda sé það liðið sem að vinni eða tapi. Dagmar 

minnist þess ekki að einhver hafi verið með niðrandi hróp og köll. Þó svo að margir séu hásir 

að hvetja  þá hafi það verið á uppbyggjandi hátt (HP: 2010/2).    

 Af þessu að dæma er verið að vinna að því að bæta hegðun foreldra á markvissan hátt, 

með aga- og siðareglum og vissulega eru til dæmi um slæma hegðun þó svo flestir vilji meina 

að hún hafi farið batnandi. Svo virðist þó sem hegðunin hafi ekkert endilega farið batnandi, þó 

að fólk tali um að hún hafi verið verri áður fyrr, en sú fullyrðing gegnir að minnsta kosti 

meðal annars því hlutverki að hvetja fólk til að haga sér vel á jákvæðan hátt með því að láta 

eins og slæm framkoma sé úrelt og tilheyri liðinni tíð. 
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Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð hef ég skyggnst inn í hugarheim foreldra og þjálfara barna sem stunda 

fótbolta og leitast við að svara því hvernig hegðun foreldra á fótboltaleikjum sé í dag og hvort 

hún sé betri eða verri en áður fyrr. Eins og fram kemur í inngangi hafði ég lagt upp þær 

hugmyndir að ritgerðin myndi einungis fjalla um slæmar sögur af foreldrum á fótboltaleikjum. 

Það sem svörin sem ég fékk í hendur voru ekki þau sem ég bjóst við varð raunin sú að ég 

ákvað að fjalla um það í heild sinni í hverju það felst að eiga barn/börn í fótbolta og hvað það 

er mikill „pakki.“ 

 Eins og fram hefur komið er það í undantekningartilfellum sem það hefur ekki góð 

áhrif á börn að foreldrar þeirri mæti, þó dæmi séu um of ákafa feður, sem eru of uppteknir af 

sigri og árangri. Flestir voru sammála um að almennt hafi það góð áhrif að foreldrar mæti á 

leiki og einnig sé mikilvægt að halda því til streitu þegar að börn eru komin á unglingsaldur, 

annars hætti þau frekar sé þeim sýndur minni áhugi.    

Í ritgerðinni var tekið fyrir hvað felst í því að eiga barn sem æfir fótbolta, hversu mikil 

vinna það sé fyrir foreldra að taka til dæmis þátt í starfsemi foreldrafélaga, fjáröflun, 

keppnisferðum og skutli. Án foreldrafélaga væri sennilega erfitt að starfrækja íþróttafélög þar 

sem foreldrar koma að miklu hvað varðar skipulagningu. Í sumum tilvikum hjá stærri félögum 

eru foreldrar aðstoðarþjálfarar en eins og margir viðmælendur nefndu er það yfirleitt sama 

fólkið sem starfar í þessu ár eftir ár og er öflugt að leggja félaginu lið.   

 Ég kom einnig inn á hver kostnaðurinn er við að eiga barn í fótbolta, en hann getur 

verið mjög misjafn eftir bæjarfélögum. Yfirleitt er tómstundaiðkun barna dýrari á 

höfuðborgarsvæðin en úti á landi og eins spilar líka inn í að algengara er að þar þurfi að 

skutlast með börn til og frá æfingum, en úti á landi er meira frelsi og vegalengdir styttri, þar 

sem börnin geta farið sjálf milli staða. Sums staðar á höfuðborgarsvæðinu eru þó komnir 

frístundabílar til að létta álaginu af foreldrum.  

 Helstu niðurstöður um hvað hegðun foreldra á hliðarlínunni voru að svo virðist sem 

hegðunin hafi ekkert endilega farið batnandi, þó fólk tali um að hún hafi verið verri áður fyrr. 

Mér finnst athyglivert að þegar skoðaðar voru eldri greinar og rannsóknir um sama efni kom í 

ljós að fólk virtist alltaf segja eins frá: „já þetta var nú mikið verra hér áður“ eða „þetta hefur 

batnað alveg svakalega bara á fimm til tíu árum“.       

 Í ritgerðinni var leitast við að svara því hvort að hegðun foreldra á fótboltaleikjum hafi 

farið batnandi undanfarin ár og hvað verði til þess að foreldrar hagi sér illa á fótboltaleikjum, 

hversu mikill tími foreldra fer í að eiga börn í fótbolta og eru tekin dæmi um hegðun sem er 



33 

 

álitin rétt og röng. Ég komst að því að þeir sem ég ræddi við halda því fram að fólk sé orðið 

meðvitaðra um hvernig eigi að haga sér á fótboltaleikjum og má leiða líkur að því að það sé 

vegna útgáfu aga- og siðareglna undanfarið. Samt sem áður eru svartir sauðir inni á milli, eins 

og Ólöf Rut nefndi, sem virðast vilja fjarstýra börnum sínum. Tíminn sem fer í að eiga börn í 

fótbolta er mismunandi milli svæða og virðist sem að það sé meira mál á höfuðborgarsvæðinu 

en úti á landi. 

 Svo virðist sem fólk vilji frekar tala um það góða hjá sér og jafningjum sínum og tengi 

því hið slæma fortíðinni. Í því felst þannig hvatning að segja hvað allt sé frábært í dag en hafi 

verið verra áður fyrr. Á þetta má líta sem andhverfu þeirrar nostalgísku fortíðarsýnar sem 

ræður ríkjum þegar rætt er um að unga kynslóðin kunni ekki að haga sér og allt hafi verið 

mikið betra í „gamla daga“. Batnandi manni er best að lifa. 
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