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Ágrip	  

Tilgangur	  verkefnisins	  er	  að	  vitundavakning	  verði	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  
hjá	  börnum	  og	  unglingum	  og	  að	  þjálfarar	  nýti	  íþróttir	  til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  þeirra.	  

Rannsóknarspurningin	  var:	  Hvernig	  er	  hægt	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  

unglingum	  í	  gegnum	  íþróttastarf?	  

Verkefninu	  er	  skipt	  í	  tvo	  hluta,	  annars	  vegar	  greinargerð	  sem	  fer	  hér	  á	  eftir	  og	  

hinsvegar	  fræðslubæklingur	  fyrir	  íþróttafélög	  og	  þjálfara.	  Í	  greinargerðinni	  verður	  farið	  

yfir	  hvað	  það	  er	  að	  vera	  leiðtogi,	  hvernig	  er	  hægt	  að	  efla	  leiðtogafærni	  og	  leiðtogastílar	  

sem	  geta	  hentað	  í	  íþróttum.	  Einnig	  verður	  farið	  yfir	  mikilvægi	  hreyfingar	  hjá	  börnum	  og	  

unglingum,	  bæði	  líkamlega,	  félagslega	  og	  andlega.	  Að	  lokum	  eru	  lagðar	  upp	  hugmyndir	  að	  
leiðum	  sem	  þjálfarar	  geta	  nýtt	  sér	  í	  þjálfun	  til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  

unglingum.	  	  

Greinargerðinni	  fylgir	  fræðslubæklingur	  en	  markmið	  hans	  er	  að	  stuðla	  að	  

vitundavakningu	  hjá	  íþróttafélögum	  um	  að	  hægt	  sé	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  
unglingum	  í	  gegnum	  íþróttastarf.	  Þar	  verður	  fjallað	  almennt	  um	  leiðtoga	  og	  leiðtogafærni	  
ásamt	  því	  að	  koma	  með	  hugmyndir	  af	  leiðum	  sem	  þjálfarar	  geta	  nýtt	  sér	  til	  þess	  að	  efla	  

leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum.	  
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Formáli	  

Þegar	  kom	  að	  því	  að	  finna	  hugmynd	  að	  lokaverkefni	  í	  námi	  okkar	  langaði	  okkur	  að	  tengja	  
það	  á	  einhvern	  hátt	  að	  íþróttum	  enda	  báðir	  búnir	  að	  vera	  viðloðandi	  íþróttastarf	  alla	  

okkar	  ævi.	  Við	  höfum	  lært	  mikið	  um	  leiðtoga	  og	  leiðtogafærni	  í	  náminu	  og	  þar	  sem	  að	  það	  

er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  íþróttastarfi	  að	  þá	  fannst	  okkur	  tilvalið	  að	  tvinna	  það	  saman.	  

Sérstakar	  þakkir	  viljum	  við	  færa	  Dr.	  Viðari	  Halldórssyni	  félagsfræðingi	  fyrir	  formála	  

sem	  hann	  skrifaði	  í	  bæklinginn	  okkar.	  Einnig	  viljum	  við	  þakka	  Vöndu	  Sigurgeirsdóttur,	  

lektor	  við	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðideild	  Háskóla	  Íslands	  ásamt	  Sigurði	  Ragnari	  

Eyjólfssyni,	  þjálfara,	  sem	  svöruðu	  spurningum	  fyrir	  bæklinginn.	  Við	  þökkum	  leiðbeinanda	  
okkar,	  Jakobi	  Frímanni	  Þorsteinssyni	  aðjúnkt	  við	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræðideild	  

Háskóla	  Íslands	  fyrir	  stuðning	  og	  leiðsögn.	  Að	  lokum	  viljum	  við	  þakka	  Arndísi	  Lilju	  

Guðmundsdóttur	  fyrir	  aðstoð	  við	  hönnun	  og	  vinnslu	  á	  bæklingi	  og	  Andreu	  Hönnu	  
Þorsteinsdóttur	  fyrir	  aðstoð	  við	  uppsetningu	  greinargerðar.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  okkur	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  Siðareglur	  
Háskóla	  Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Við	  vísum	  til	  alls	  efnis	  sem	  við	  höfum	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  
eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Við	  þökkum	  

öllum	  sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálfir	  ábyrgð	  á	  því	  

sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfestum	  við	  með	  undirskrift	  okkar.	  

	  

	  

Reykjavík,	  6.maí	  2014	  

	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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Inngangur	  	  

Skilgreina	  má	  tómstundir	  sem	  athöfn,	  hegðun	  eða	  starfsemi	  sem	  framkvæmd	  er	  í	  frítíma	  
og	  flokkast	  sem	  tómstundir	  með	  nokkrum	  skilyrðum	  þó.	  Þessi	  skilyrði	  eru	  að	  

einstaklingurinn	  líti	  sjálfur	  svo	  á	  að	  um	  tómstund	  sé	  að	  ræða	  og	  að	  athöfnin,	  hegðunin	  

eða	  starfsemin	  sé	  valfrjáls	  og	  gefi	  af	  sér	  í	  kjölfarið	  ánægju	  og	  jákvæð	  áhrif.	  Það	  má	  því	  

segja	  að	  tómstundir	  feli	  í	  sér	  vellíðan	  og	  betri	  lífsgæði.	  Tómstundir	  eiga	  sér	  yfirleitt	  stað	  í	  

frítíma	  en	  ekki	  er	  allur	  frítími	  tómstundir.	  Tómstundir	  eru	  því	  jákvæðar	  og	  uppbyggjandi	  

(Vanda	  Sigurgeirsdóttir,	  2010).	  Þegar	  maður	  er	  hluti	  af	  heild,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  stunda	  

hópíþróttir,	  byggir	  maður	  upp	  sterkara	  félagslegt	  net,	  fær	  aukið	  sjálfstæði	  og	  byggir	  upp	  

sterkari	  sjálfsímynd	  (Margrét	  Lilja	  Guðmundsdóttir,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Inga	  Dóra	  

Sigfúsdóttir	  og	  Jón	  Sigfússon,	  2009).	  	  

Það	  að	  stunda	  ýmis	  konar	  hreyfingu	  hefur	  einnig	  í	  för	  með	  sér	  margvíslega	  kosti	  en	  

markmið	  með	  þjálfun	  barna	  er	  að	  íþróttaiðkun	  sé	  þroskandi,	  líkamlega,	  andlega	  og	  

félagslega.	  Til	  að	  byrja	  með	  er	  aðalmarkmiðið	  að	  auka	  hreyfiþroska	  og	  tryggja	  það	  að	  

fyrsta	  upplifun	  barnanna	  af	  íþróttum	  sé	  jákvæð	  til	  að	  vekja	  hjá	  þeim	  ævilangan	  áhuga	  á	  
íþróttaiðkun.	  Eftir	  því	  sem	  krakkarnir	  eldast	  og	  þroskast	  breytast	  markmiðin	  í	  að	  bæta	  við	  

tækni-‐,	  þol-‐	  og	  kraftþjálfun.	  Síðan	  þegar	  þau	  komast	  á	  unglingsaldur	  	  fer	  þjálfunarálagið	  
að	  aukast.	  Þar	  sem	  að	  börn	  og	  unglingar	  eru	  að	  taka	  út	  andlegan	  og	  líkamlegan	  þroska	  á	  
þessum	  tíma	  þá	  þarf	  þjálfunin	  að	  vera	  aðalatriði	  og	  vera	  sniðin	  að	  þroska	  þeirra	  og	  

þörfum.	  Mikilvægt	  er	  að	  þjálfarar	  átti	  sig	  á	  því	  að	  íþróttastarf	  er	  uppeldisstarf	  	  þar	  sem	  
börn	  og	  unglingar	  læra	  að	  fylgja	  settum	  reglum	  og	  tileinka	  sér	  heilbrigðar	  lífsvenjur	  
(Frímann	  Ari	  Ferdinandsson	  og	  Sigurður	  Magnússon,	  1997).	  

Í	  hópíþróttum	  er	  oftast	  skipaður	  fyrirliði	  sem	  er	  einstaklingur	  innan	  hópsins.	  Oft	  er	  

það	  sá	  sem	  hefur	  mestu	  hæfileikana	  í	  íþróttinni.	  Oft	  vantar	  meiri	  skírskotun	  á	  

fyrirliðahlutverkið.	  	  Þess	  vegna	  mættu	  þjálfarar	  fræðast	  meira	  um	  leiðtoga	  og	  hvernig	  

hægt	  er	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  því	  það	  að	  tileinka	  sér	  leiðtogafærni	  hefst	  í	  bernsku	  eins	  

og	  önnur	  andleg	  þroska-‐	  og	  þróunarviðleitni.	  Fyrsta	  skrefið	  í	  að	  tileinka	  sér	  leiðtogafærni	  

er	  að	  læra	  að	  treysta	  á	  eigin	  tilfinningu	  og	  að	  móta	  með	  henni	  hugsun	  sína	  og	  atferli	  á	  

ábyrgan	  hátt.	  Börn	  öðlast	  þennan	  hæfileika	  með	  hjálp	  uppalanda	  ásamt	  öðrum	  

áhrifavöldum	  eins	  og	  íþróttaþjálfurum	  (Haukur	  Ingi	  Jónasson	  og	  Helgi	  Þór	  Ingason,	  

2011).Við	  teljum	  því	  íþróttastarf	  vera	  tilvalinn	  vettvang	  til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  

börnum	  og	  unglingum	  sem	  þar	  af	  leiðandi	  að	  verða	  sterkari	  einstaklingar.	  
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Verkefnið	  er	  í	  tveimur	  þáttum,	  greinargerð	  og	  bæklingur.	  Í	  greinargerðinni	  er	  farið	  yfir	  

leiðtogafræði,	  leiðtogastíla	  og	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  efla	  leiðtogafærni.	  Þar	  sem	  skoðaðir	  eru	  
leiðtogar	  í	  íþróttum	  er	  einnig	  farið	  yfir	  mikilvægi	  hreyfingar	  hjá	  börnum	  og	  unglingum.	  Að	  

lokum	  koma	  hugmyndir	  að	  aðferðum	  til	  að	  efla	  leiðtogafærni	  í	  gegnum	  íþróttastarf	  hjá	  

börnum	  og	  unglingum.	  Með	  fylgir	  bæklingur	  en	  þar	  er	  fjallað	  um	  leiðtoga,	  leiðtogafærni,	  

fræðimenn	  svara	  spurningum	  og	  að	  lokum	  hugmyndir	  að	  leiðum	  fyrir	  íþróttaþjálfara	  til	  að	  
efla	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum.	  
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Markmið	  og	  tildrög	  

Þjálfarar	  í	  íþróttastarfi	  hafa	  verið	  að	  tala	  um	  það	  innbyrðis	  að	  nú	  komi	  færri	  einstaklingar	  
upp	  úr	  yngri	  flokka	  starfi	  sem	  eru	  gæddir	  miklum	  leiðtogahæfileikum.	  Þetta	  eru	  

einstaklingar	  sem	  við	  gætum	  flokkað	  sem	  fyrirliðatýpur.	  Það	  sem	  kom	  upp	  í	  huga	  okkar	  

var	  hvort	  og	  þá	  hvernig	  þjálfarar	  væru	  markvisst	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  

unglingum.	  Þar	  sem	  	  við	  höfum	  báðir	  verið	  viðloðandi	  íþróttastarf	  í	  fjölmörg	  ár	  fórum	  við	  

að	  hugsa	  út	  frá	  okkar	  eigin	  reynslu	  þá	  sáum	  við	  að	  lítið	  	  er	  verið	  að	  efla	  leiðtogafærni	  í	  

yngri	  flokka	  starfi.	  Oft	  vill	  það	  verða	  svo	  að	  einn	  einstaklingur	  er	  valinn	  snemma	  til	  þess	  að	  

vera	  fyrirliði	  og	  oftar	  en	  ekki	  gegnir	  hann	  	  því	  hlutverki	  í	  gegnum	  allt	  yngri	  flokka	  starfið.	  	  

Markmið	  greinargerðarinnar	  og	  bæklingsins	  er	  að	  stuðla	  að	  vitundarvakningu	  hjá	  

íþróttafélögum	  og	  þjálfurum	  til	  þess	  að	  þeir	  fari	  markvisst	  að	  stefna	  að	  því	  að	  efla	  

leiðtogafærni	  í	  sínu	  starfi.	  Til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  þarf	  einnig	  að	  fara	  yfir	  hlutverk	  
leiðtoga,	  kynna	  sér	  leiðtogastíla	  sem	  gætu	  hentað	  í	  íþróttum	  og	  átta	  sig	  á	  því	  hvernig	  má	  

virkja	  þáttakendur	  og	  auka	  ábyrgð	  þeirra.	  

Í	  þessari	  greinargerð	  verður	  því	  farið	  yfir	  hvað	  það	  er	  að	  vera	  leiðtogi,	  hvað	  er	  

leiðtogafærni	  og	  hvernig	  má	  efla	  hana.	  	  Einnig	  hvort	  það	  er	  meðfæddur	  eða	  áunninn	  
hæfileiki	  að	  vera	  leiðtogi.	  Einnig	  verður	  farið	  yfir	  mikilvægi	  hreyfingar	  fyrir	  börn	  og	  

unglinga.	  Ásamt	  því	  að	  í	  lokin	  verður	  farið	  yfir	  það	  hvernig	  má	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  

börnum	  og	  unglingum	  í	  gegnum	  íþróttir.	  Greinargerðinni	  fylgir	  bæklingur	  þar	  sem	  dregin	  

eru	  saman	  helstu	  atriði	  greinargerðarinnar	  ásamt	  því	  að	  fræðimenn	  svara	  spurningum.	  

Það	  má	  því	  segja	  að	  rannsóknarspurningin	  sé:	  	  

Hvernig	  er	  hægt	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  í	  gegnum	  

íþróttastarf?	  
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1 Leiðtogafærni	  

Í	  þessum	  kafla	  munum	  við	  fjalla	  um	  það	  hvað	  það	  er	  að	  vera	  leiðtogi,	  hvað	  leiðtogafærni	  
sé,	  helstu	  leiðtogastílar	  og	  hvort	  það	  sé	  meðfætt	  eða	  áunnið	  að	  verða	  áhrifaríkur	  leiðtogi.	  

Til	  þess	  að	  átta	  okkur	  betur	  á	  því	  hvernig	  við	  getum	  eflt	  leiðtogafærni	  þurfum	  við	  að	  fara	  

yfir	  grunnatriði	  leiðtogafræða	  en	  þau	  eru	  nauðsynleg	  til	  þess	  að	  skilja	  betur	  hvernig	  við	  
getum	  eflt	  leiðtogafærni.	  Það	  eru	  margir	  þættir	  sem	  einkenna	  áhrifaríka	  leiðtoga	  en	  það	  

er	  einnig	  mikil	  vinna	  lögð	  í	  það	  enda	  þarf	  hann	  að	  búa	  yfir	  ýmsum	  kostum.	  

1.1 Hvað	  er	  að	  vera	  leiðtogi	  ?	  

Að	  vera	  leiðtogi	  er	  ferli	  þar	  sem	  einstaklingur	  hefur	  áhrif	  á	  hóp	  annarra	  einstaklinga	  til	  að	  

ná	  sameiginlegu	  markmiði.	  Með	  því	  að	  skilgreina	  forystu	  sem	  ferli	  þá	  er	  það	  ekki	  einkenni	  
eða	  persónueiginleiki	  sem	  fylgir	  leiðtoganum	  heldur	  atburður	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  milli	  

leiðtoga	  og	  fylgjenda.	  Ferli	  gefur	  til	  kynna	  að	  leiðtogi	  hefur	  áhrif	  og	  verður	  fyrir	  áhrifum	  
fylgjenda.	  Það	  undirstrikar	  að	  forystuhæfni	  er	  ekki	  línulegur	  atburður	  í	  eina	  átt	  heldur	  

gagnvirkur	  atburður.	  Leiðtogar	  þurfa	  fylgjendur	  og	  fylgjendur	  þurfa	  leiðtoga	  (Northouse,	  
2013).	  	  

Sumir	  eru	  leiðtogar	  vegna	  stöðu	  þeirra	  innan	  stofnunarinnar	  á	  meðan	  aðrir	  eru	  

leiðtogar	  því	  aðrir	  horfa	  á	  þá	  sem	  slíka.	  Þetta	  eru	  tveir	  ólíkir	  leiðtogar.	  Sá	  sem	  er	  leiðtogi,	  
því	  að	  félagar	  líta	  á	  hann	  sem	  slíkan,	  verður	  leiðtogi	  yfir	  tíma	  í	  gegnum	  samskipti	  en	  hann	  

er	  upplýstur,	  sækir	  í	  skoðanir	  annarra,	  kemur	  með	  nýjar	  hugmyndir	  og	  er	  ákveðinn	  

(Northouse,	  2013).	  

Það	  eru	  nokkrir	  eiginleikar	  sem	  eru	  taldir	  nauðsynlegir	  til	  þess	  að	  geta	  verið	  leiðtogi.	  

Leiðtoginn	  þarf	  að	  vera	  fær	  um	  að	  skapa	  sýn,	  hann	  þarf	  að	  geta	  skapað	  tilfinningu	  fyrir	  

knýjandi	  nauðsyn	  og	  hann	  þarf	  að	  vera	  fær	  um	  að	  viðhalda	  sýninni	  þar	  til	  að	  markmiðum	  

er	  náð	  (Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Það	  má	  því	  sjá	  að	  leiðtogar	  eru	  margskonar	  en	  í	  grunninn	  hafa	  þeir	  það	  hlutverk	  að	  ná	  

einstaklingum	  saman	  í	  átt	  að	  sameiginlegu	  markmiði.	  Leiðtogar	  eru	  algjörlega	  háðir	  

fylgjendum	  en	  það	  er	  þó	  misjafnt	  hvernig	  fylgjendur	  líta	  á	  leiðtoga	  sína.	  Leiðtogar	  þurfa	  í	  

grunninn	  að	  hafa	  nokkra	  eiginleika	  og	  þessa	  eiginleika	  er	  hægt	  að	  tileinka	  sér	  ef	  maður	  kýs	  
að	  gera	  svo.	  
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1.2 Leiðtogafærni	  	  

Leiðtogafærni	  er	  hæfileiki	  sem	  leiðtogi	  hefur	  til	  þess	  að	  móta	  sýn	  fyrir	  fylgjendur	  sína	  og	  

halda	  henni	  þar	  til	  að	  markmiðum	  er	  náð.	  Leiðtogafærni	  er	  því	  samansafn	  

persónueiginleika	  sem	  einstaklingur	  þarf	  til	  þess	  að	  laða	  að	  aðra	  einstaklinga	  og	  virkja	  þá	  

sem	  fylgjendur	  (Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Það	  er	  mjög	  erfitt	  að	  skilgreina	  leiðtogafærni	  og	  það	  er	  engin	  ein	  rétt	  leið	  því	  leiðtogar	  

hafa	  verið	  skoðaðir	  á	  mismunandi	  hátt	  og	  þarfnast	  einnig	  mismunandi	  skilgreininga	  eftir	  

hópum.	  Sérhver	  þarf	  sjálfur	  að	  íhuga	  hvort	  hann	  hafi	  meiri	  áhuga	  á	  að	  leiða	  eða	  að	  fylgja.	  
Ef	  þú	  vilt	  ekki	  taka	  stjórnina	  þá	  ertu	  betur	  til	  þess	  fallinn	  að	  vera	  fylgjandi.	  	  Þar	  sem	  litið	  er	  

á	  það	  að	  vera	  leiðtogi	  sem	  ferli	  má	  gera	  ráð	  fyrir	  því	  að	  samskipti	  á	  milli	  þessara	  

einstaklinga	  og	  aðrir	  þættir	  geta	  valdið	  því	  að	  leiðtogar	  og	  fylgjendur	  geta	  skipt	  um	  

hlutverk	  og	  breyst	  eftir	  tíma	  og	  aðstæðum	  (DeRue	  og	  Ashford,	  2010).	  	  

Hæfileikinn	  til	  að	  tileinka	  sér	  leiðtogafærni	  hefst	  í	  bernsku	  eins	  og	  önnur	  andleg	  

þroska-‐	  og	  þróunarviðleitni.	  Leiðtogi	  þarf	  að	  geta	  borið	  ábyrgð	  á	  eigin	  tilfinningum,	  
hugsunum	  og	  hegðun	  á	  fullorðinsárum	  til	  þess	  að	  geta	  leitt	  aðra.	  Ef	  þessi	  þroska-‐	  og	  

þróunarviðleitni	  fer	  eitthvað	  úrskeiðis	  þá	  er	  leiðtoginn	  líklegur	  til	  þess	  að	  leita	  ávallt	  eftir	  

ytri	  skýringum	  á	  vandræðum	  sínum	  sem	  gerir	  hann	  vanhæfan	  til	  að	  axla	  ábyrgð	  (Haukur	  

og	  Helgi,	  2011).	  

Fyrsta	  skrefið	  í	  átt	  að	  tileinka	  sér	  leiðtogafærni	  er	  að	  öðlast	  hæfileikann	  til	  að	  treysta	  á	  

eigin	  tilfinningu	  og	  móta	  hugsun	  sína	  og	  atferli	  með	  ábyrgum	  hætti.	  Í	  uppvextinum	  eru	  

það	  foreldrar	  sem	  styðja	  þessa	  viðleitni	  en	  síðar	  meir	  koma	  til	  aðrir	  áhrifavaldar	  svo	  sem	  
vinir,	  kennarar,	  íþróttaþjálfarar	  og	  fleiri	  (Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

1.3 Leiðtogastílar	  

Leiðtogastílar	  eru	  notaðir	  af	  leiðtogum	  bæði	  meðvitað	  og	  ómeðvitað	  til	  þess	  að	  hafa	  áhrif	  

á	  fylgjendur	  sína.	  Það	  eru	  mjög	  margir	  stílar	  til	  enda	  er	  mjög	  misjafnt	  hvaða	  stílar	  henta	  

hverju	  sinni.	  Hér	  munum	  við	  fara	  yfir	  helstu	  stíla	  sem	  við	  teljum	  að	  þurfi	  að	  koma	  fram	  því	  

við	  teljum	  að	  þekking	  á	  leiðtogastílum	  geti	  komið	  að	  góðum	  notum	  þegar	  	  kemur	  að	  því	  

að	  efla	  leiðtogafærni.	  Þetta	  eru	  leiðtogastílar	  sem	  einstaklingar	  gætu	  nýtt	  sér	  við	  
íþróttaiðkun	  og	  gætu	  gefið	  mynd	  af	  þeim	  eiginleikum	  sem	  vert	  er	  að	  þjálfa.	  

Umbreytingarleiðtogastíll	  (e.	  transformational	  leadership)	  er	  sá	  stíll	  sem	  notaður	  er	  

þegar	  þarf	  að	  breyta	  aðstæðum	  og	  mynda	  sýn	  og	  viðhalda,	  þar	  til	  að	  markmiðum	  hópsins	  

er	  náð.	  Þessi	  leiðtogi	  notar	  stigveldi	  og	  keðjuverkjandi	  áhrif	  til	  þess	  að	  komast	  að	  
markmiðinu.	  Hér	  er	  lögð	  meiri	  áhersla	  á	  það	  sem	  leiðtoginn	  framkvæmir	  heldur	  en	  

persónueinkenni	  hans	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  
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Þjónandi	  leiðtogastíll	  (e.	  servant	  leadership)	  er	  þegar	  leiðtogi	  vinnur	  að	  því	  að	  þjóna	  

fylgjendum	  sínum	  og	  veita	  þeim	  það	  sem	  þeir	  þurfa	  til	  þess	  að	  ná	  markmiðum	  sínum.	  
Leiðtoginn	  verður	  því	  að	  einhverju	  sem	  fylgjendurnir	  geta	  notað	  og	  hann	  þjónar	  algjörlega	  

teyminu.	  Í	  þessum	  stíl	  tekur	  ákvörðunartaka	  lengri	  tíma	  þar	  sem	  að	  leiðtoginn	  er	  ekki	  

beinn	  stjórnandi.	  	  Þessi	  stíll	  gerir	  það	  einnig	  að	  verkum	  að	  fylgjendur	  eru	  virkari	  í	  

ákvörðunum	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Náðarleiðtogastíll	  (e.	  charismatic	  leadership)	  er	  þegar	  leiðtogi	  notar	  persónutöfra	  sína	  

til	  þess	  að	  leiða	  fylgjendur	  sína.	  Þessi	  leiðtogastíll	  getur	  verið	  mjög	  skilvirkur	  og	  

árangursríkur.	  Auðveldast	  er	  að	  nota	  þennan	  leiðtogastíl	  þegar	  að	  leiðtoginn	  hefur	  unnið	  
lengi	  á	  sama	  stað	  og	  hefur	  virðingu	  samstarfsfólks.	  Þessir	  leiðtogar	  geta	  hrifið	  fólk	  með	  sér	  

með	  persónutöfrum,	  útgeislun	  og	  innblæstri	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  	  

Framkvæmdaleiðtogastíll	  (e.	  transaction	  leader)	  er	  þegar	  leiðtogi	  nýtir	  sér	  

möguleikann	  á	  að	  umbuna	  eða	  refsa	  fylgjendum	  eftir	  hentugleika.	  Oft	  er	  það	  svo	  að	  þessi	  
leiðtogi	  hefur	  vald	  sitt	  vegna	  gagnkvæmra	  hagsmuna	  og	  fylgjendur	  styðja	  hann	  á	  meðan	  	  

þeir	  græða	  á	  því	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  	  

Stuðningsleiðtogastíll	  (e.	  support	  leader)	  styður	  vel	  við	  fylgjendur	  sína	  og	  hvetur	  þá	  
áfram.	  Hann	  deilir	  valdi	  og	  upplýsingum	  og	  greinir	  hæfni	  hvers	  og	  eins	  og	  hvetur	  til	  

sjálfstæðis	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Þáttökuleiðtogi	  (e.	  participatory	  leader)	  tekur	  þátt	  í	  starfinu,	  deilir	  valdinu	  og	  tekur	  

ákvarðanir	  í	  sameiningu	  við	  fylgjendur	  sína.	  Þar	  sem	  hann	  vinnur	  með	  fylgjendum	  sínum	  	  
þá	  eykur	  þetta	  ábyrgðartilfinningu	  hópsins	  og	  leyfir	  hæfileikum	  þeirra	  að	  njóta	  sín	  

(Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  	  

Aðlögunarleiðtoginn	  (e.	  contingent	  leader)	  nýtir	  sér	  mismunandi	  stíla	  við	  ólíkar	  

aðstæður	  og	  lagar	  sig	  að	  því	  sem	  krefst	  hverju	  sinni	  til	  þess	  að	  auka	  líkurnar	  að	  honum	  

verði	  fylgt	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Djúpsær	  leiðtogastíll	  (e.	  transparent	  leadership)	  er	  þegar	  leiðtogi	  nýtir	  sér	  sjálfskoðun	  
til	  þess	  að	  ná	  með	  sér	  fylgjendum.	  Þar	  notar	  hann	  heiðarleika	  og	  gegnsæi	  til	  að	  vinna	  með	  

fylgjendum.	  Þetta	  er	  vinsæll	  leiðtogastíll	  í	  dag	  og	  talað	  um	  að	  allir	  stílar	  ættu	  að	  byggja	  á	  

þessum	  (Northouse,	  2013	  og	  Haukur	  og	  Helgi,	  2011).	  

Þar	  sem	  	  einstaklingar	  innan	  íþróttaliðsins	  geta	  dregið	  sig	  saman	  í	  minni	  hópa	  innan	  

heildarinnar	  getur	  verið	  gott	  að	  hafa	  einstaklinga	  með	  ólíka	  leiðtogastíla	  því	  ekki	  hentar	  

það	  sama	  fyrir	  alla.	  Einnig	  getur	  það	  verið	  gott	  fyrir	  heildina	  að	  hafa	  ólíka	  leiðtoga	  með	  
ólíka	  stíla	  því	  það	  er	  misjafnt	  eftir	  aðstæðum	  hvað	  hentar	  hverju	  sinni.	  Að	  vera	  leiðtogi	  í	  

íþróttaliði	  getur	  farið	  mikið	  eftir	  velgengni	  liðsins,	  hvort	  það	  þurfi	  að	  hvetja	  hópinn	  þegar	  

illa	  gengur	  eða	  hvort	  það	  þarf	  að	  viðhalda	  sýninni	  eftir	  gott	  gengi	  í	  langan	  tíma.	  Það	  þarf	  
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ólíkar	  manngerðir	  í	  hópinn	  til	  þess	  að	  gera	  hann	  fjölbreyttan,	  en	  allar	  eru	  þær	  þó	  

mikilvægar	  hver	  á	  sinn	  hátt.	  	  

1.4 Meðfætt	  eða	  áunnið	  

Margar	  rannsóknir	  varðandi	  leiðtoga	  hafa	  miðað	  að	  því	  að	  rannsaka	  hvort	  	  það	  að	  vera	  

leiðtogi	  sé	  meðfæddur	  eiginleiki	  eða	  áunninn.	  Þar	  sem	  að	  leiðtogafærni	  er	  háð	  tíma,	  
aðstæðum	  og	  tengslum	  við	  fylgjendur	  virðist	  vera	  hægt	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni.	  Leiðtogar	  

þurfa	  að	  hafa	  nokkur	  einkenni	  en	  saman	  kallast	  þau	  stóra	  fimman	  (e.	  Big	  five).	  Þessi	  fimm	  

stóru	  atriði	  virðast	  hafa	  áhrif	  á	  það	  hvort	  þú	  sért	  áhrifaríkur	  leiðtogi.	  	  Stóra	  fimman	  lýsir	  

hversu	  opinn	  (e.	  openness),	  samviskusamur	  (e.	  conscientiousness),	  úthverfur	  (e.	  
extraversion),	  sáttfús	  (e.	  agreebleness)	  	  og	  taugaveiklaður(e.	  neuroticism)	  persónuleiki	  

einstaklings	  getur	  verið.	  Úthverfi	  er	  þó	  talinn	  stærsti	  eiginleikinn	  þegar	  kemur	  að	  

leiðtogafærni	  enda	  er	  það	  tilhneigingin	  til	  þess	  að	  vera	  félagslyndur,	  ákveðinn	  og	  bera	  
með	  sér	  jákvæða	  orku.	  Næst	  kemur	  samviskusemin,	  tilhneigingin	  til	  að	  vera	  skipulagður,	  

áreiðanlegur,	  nákvæmur	  og	  einbeittur.	  Síðan	  það	  að	  vera	  opinn	  og	  lítið	  taugaveiklaður	  en	  
síðasta	  einkennið	  sáttfýsi	  hafði	  ekki	  mikil	  áhrif	  (Northouse,	  2013).	  
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2 Íþróttir	  barna	  og	  unglinga	  

Þar	  sem	  við	  erum	  að	  fjalla	  um	  hvernig	  hægt	  er	  að	  efla	  leiðtogafærni	  í	  íþróttum	  fannst	  
okkur	  einnig	  mikilvægt	  að	  koma	  inn	  á	  mikilvægi	  hreyfingar.	  Hreyfing	  er	  grundvallarathöfn	  

mannsins.	  Frá	  upphafi	  mannkyns	  höfum	  við	  þurft	  að	  sinna	  ýmis	  konar	  verkefnum	  í	  

daglegu	  lífi	  sem	  krefst	  líkamlegrar	  áreynslu.	  Því	  miður	  hefur	  þróunin	  orðið	  sú	  að	  við	  
höfum	  sífellt	  minnkað	  hreyfingu	  og	  aukið	  kyrrsetu.	  Samkvæmt	  skilgreiningu	  Alþjóða	  

heilbrigðisstofnunarinnar	  er	  góð	  heilsa	  líkamleg,	  andleg	  og	  félagsleg	  vellíðan	  en	  ekki	  

eingöngu	  það	  að	  vera	  án	  sjúkdóma	  eða	  veikinda	  (World	  Health	  Organization).	  Hreyfing	  er	  
skilgreind	  sem	  vinna	  beinagrindarvöðva	  sem	  eykur	  orkunotkun	  fram	  yfir	  þá	  sem	  er	  við	  

hvíld.	  Hreyfing	  nær	  yfir	  nánast	  allar	  athafnir	  sem	  fela	  í	  sér	  hreyfingu	  með	  einhverjum	  

hætti.	  Hreyfingu	  má	  skilgreina	  á	  fjóra	  megin	  vegu	  en	  það	  er	  ákefð,	  tími,	  tíðni	  og	  tegund	  
(Lýðheilsustöð,	  2008).	  

Þjálfun	  er	  skipulögð,	  markviss	  endurtekin	  hreyfing	  þar	  sem	  ætlunin	  er	  að	  bæta	  eða	  

viðhalda	  einum	  eða	  fleiri	  þáttum	  líkamshreystis	  svo	  sem	  þoli,	  styrk,	  samhæfingu	  og	  

liðleika.	  Íþróttir	  eru	  skilgreindar	  sem	  hreyfing	  sem	  stunduð	  er	  við	  þjálfun	  eða	  keppni	  á	  
vegum	  íþróttasamtaka.	  Íþróttir	  má	  því	  líta	  á	  sem	  sérhæfðari	  og	  skiplagðari	  þáttar	  

hreyfingar	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  

Kyrrsetu	  má	  skilgreina	  sem	  ástand	  þar	  sem	  orkunotkun	  líkamans	  er	  nálægt	  því	  sem	  
gerist	  í	  hvíld	  og	  jafngildir	  því	  lítilli	  hreyfingu.	  Miðlungserfið	  hreyfing	  er	  hreyfing	  sem	  krefst	  

þrisvar	  til	  sex	  sinnum	  meiri	  orkunotkunar	  en	  í	  hvíld.	  Við	  miðlungserfiða	  hreyfingu	  verður	  
hjartsláttur	  og	  öndun	  aðeins	  örari	  en	  undir	  venjulegum	  kringumstæðum	  en	  þó	  er	  enn	  

hægt	  að	  halda	  uppi	  samræðum.	  Erfið	  hreyfing	  er	  skilgreind	  sem	  sex	  sinnum	  meiri	  

orkunotkun	  en	  við	  hvíld.	  Erfið	  hreyfing	  veldur	  því	  að	  einstaklingar	  svitna	  og	  verða	  móðir.	  

Mismunandi	  líkamsástand	  einstaklinga	  veldur	  því	  að	  ein	  tegund	  hreyfingar	  getur	  reynst	  

einum	  mjög	  erfið	  á	  meðan	  að	  öðrum	  finnst	  hún	  aðeins	  miðlungserfið	  (Lýðheilsustöð,	  
2008).	  

2.1 Mikilvægi	  íþrótta	  fyrir	  börn	  og	  unglinga	  

Samkvæmt	  Lýðheilsustöð	  Íslands	  eiga	  börn	  og	  unglingar	  að	  hreyfa	  sig	  daglega	  í	  að	  

minnsta	  kosti	  60	  mínútur.	  Hreyfingin	  ætti	  að	  vera	  bæði	  miðlungserfið	  og	  erfið	  og	  

heildartímanum	  má	  skipta	  í	  nokkur	  tímabil	  yfir	  daginn.	  

Jákvæð	  upplifun	  hreyfingar	  frá	  unga	  aldri	  eykur	  líkurnar	  á	  að	  einstaklingar	  temji	  sér	  

það	  að	  hreyfa	  sig	  á	  fullorðinsaldri.	  Einnig	  er	  dagleg	  hreyfing	  börnum	  nauðsynleg	  fyrir	  



15	  

eðlilegan	  vöxt,	  þroska	  og	  andlega	  líðan.	  	  Hreyfing	  þjálfar	  hreyfifærni,	  bætir	  líkamshreysti,	  

félagsleg	  tengsl,	  eykur	  félagslega	  færni	  og	  eykur	  einnig	  sjálfstraust	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  

Hreyfing	  ætti	  að	  vera	  fjölbreytt	  og	  ætti	  að	  efla	  sem	  flesta	  þætti	  svo	  sem	  hjarta-‐	  og	  

æðakerfi	  líkamans,	  vöðvastyrk,	  liðleika,	  viðbragð	  og	  samhæfingu.	  	  Einnig	  er	  hreyfing	  sem	  

reynir	  á	  beinin	  mikilvæg	  fyrir	  beinmyndun	  og	  beinþéttni.	  Hreyfing	  barna	  hefur	  ekki	  aðeins	  

áhrif	  á	  heilsu	  og	  vellíðan	  á	  því	  æviskeiði	  heldur	  líka	  síðar.	  	  Grunnurinn	  að	  góðri	  beinheilsu	  
á	  fullorðinsárum	  er	  lagður	  með	  reglulegri	  hreyfingu	  og	  góðu	  mataræði	  sem	  barn.	  Einnig	  er	  

líklegra	  ef	  	  börn	  og	  unglingar	  eiga	  jákvæða	  upplifun	  af	  hreyfingu	  á	  þessum	  tíma,	  að	  þau	  

viðhaldi	  þeim	  venjum	  á	  fullorðinsárum	  (Gígja	  Gunnarsdóttir,	  2010).	  

2.2 Líkamleg	  heilsa	  

Það	  er	  mjög	  auðvelt	  að	  réttlæta	  mikilvægi	  hreyfingar	  á	  líkamlega	  heilsu.	  Hreyfing	  hefur	  

margskonar	  áhrif	  á	  hjarta-‐	  og	  æðakerfið	  en	  hún	  styrkir	  hjartað,	  eykur	  þol,	  lækkar	  

blóðþrýsting,	  hefur	  jákvæð	  áhrif	  á	  blóðfitu	  og	  minnkar	  líkur	  á	  sykursýki	  2.	  Þeir	  sem	  hreyfa	  
sig	  reglulega	  minnka	  líkurnar	  á	  kransæðastíflu	  eða	  heilablóðfalli	  um	  þriðjung	  en	  hjarta-‐	  og	  
æðasjúkdómar	  eru	  algengasta	  dánarorsök	  á	  Íslandi	  (Hjartavernd,	  2004).	  Rannsóknir	  hafa	  

sýnt	  að	  unglingar	  sem	  eru	  yfir	  kjörþyngd	  eru	  líklegri	  til	  þess	  að	  vera	  áfram	  yfir	  kjörþyngd	  á	  
fullorðinsárum.	  Það	  að	  vera	  of	  feitur	  getur	  leitt	  af	  sér	  ýmiskonar	  heilsufarsleg	  vandamál	  

svo	  sem	  of	  háan	  blóðþrýsting,	  blóðfituröskun,	  mikið	  álag	  á	  bein	  og	  liðamót,	  sálræna	  kvilla	  
ásamt	  því	  að	  of	  feitir	  einstaklingar	  eru	  líklegri	  til	  að	  þróa	  með	  sér	  hjarta	  og	  æðasjúkdóma	  
síðar	  á	  lífsleiðinni	  (Hjartavernd,	  2004	  og	  Vinnuhópur	  landlæknisembættisins,	  2004).	  

Hreyfing	  er	  nauðsynleg	  fyrir	  eðlilegan	  vöxt	  og	  þroska	  barna.	  Með	  því	  að	  hreyfa	  sig	  er	  
hægt	  að	  auka	  og	  viðhalda	  hreyfifærni	  og	  það	  getur	  veitt	  aukið	  sjálfstraust	  ásamt	  því	  að	  

auka	  möguleikana	  á	  að	  stunda	  fjölbreytta	  hreyfingu	  á	  fullorðinsárum.	  Einnig	  er	  þátttaka	  
barna	  í	  skipulögðu	  tómstundastarfi	  talin	  minnka	  líkur	  á	  ýmis	  konar	  áhættuhegðun	  því	  að	  
hreyfing	  er	  oft	  tengd	  öðrum	  heilbrigðum	  venjum	  (Gígja	  Gunnarsdóttir,	  2010).	  

2.3 Andleg	  heilsa	  

Hreyfing	  getur	  dregið	  úr	  streitu,	  kvíða	  og	  þunglyndi	  en	  við	  hreyfingu	  leysir	  líkaminn	  út	  
ákveðinn	  hormón	  og	  önnur	  efni	  sem	  hafa	  góð	  áhrif	  á	  líðan	  (Gígja	  Gunnarsdóttir,	  2010).	  

Við	  hreyfingu	  leysir	  líkaminn	  endorfín	  en	  það	  er	  vellíðunarhormónið.	  Það	  gerir	  fólki	  
auðveldara	  með	  að	  einbeita	  sér,	  styrkir	  vöxt	  heilafruma	  og	  dregur	  úr	  áhrifum	  öldrunar.	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  hreyfing	  getur	  minnkað	  einkenni	  þunglyndis	  og	  enn	  aðrar	  

rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  að	  þegar	  kemur	  að	  þunglyndi	  er	  hreyfing	  jafn	  áhrifarík	  og	  lyf	  
sem	  notuð	  eru	  til	  þess	  að	  meðhöndla	  sjúkdóminn.	  Rannsóknir	  hafa	  einnig	  sýnt	  að	  þeir	  

sem	  nota	  hreyfingu	  sem	  meðferð	  við	  þunglyndi	  eru	  ólíklegri	  til	  þess	  að	  hverfa	  til	  fyrra	  
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horfs	  heldur	  en	  hinir	  (Babayak,	  Blumenthal,	  Herman,	  Khatri,	  Doraiswamy,	  Moor,	  

Craighead,	  Baldewicz,	  og	  Krishnan,	  2002).	  

2.4 Félagsleg	  heilsa	  

Hreyfing	  eykur	  félagslega	  færni	  ásamt	  því	  að	  skapa	  tækifæri	  til	  að	  mynda	  og	  viðhalda	  

vinatengslum	  (Gígja	  Gunnarsdóttir,	  2010).	  Rannsóknir	  hafa	  einnig	  sýnt	  að	  börn	  og	  
unglingar	  sem	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  hreyfingu	  hafa	  meiri	  lífsánægju,	  hafa	  sterkari	  tengsl	  

við	  jafnaldra	  sína	  ásamt	  því	  að	  eiga	  auðveldara	  með	  samskipti	  við	  foreldra	  og	  vini	  

(Holstein,	  Ito	  og	  Due,	  1990).	  

	  

Eins	  og	  fram	  hefur	  komið	  hér	  að	  ofan	  hefur	  hreyfing	  ýmis	  jákvæð	  áhrif	  á	  einstaklinga	  

en	  mörg	  þessara	  atriða	  eru	  einnig	  talin	  vera	  mikilvæg	  í	  þjálfun	  áhrifaríkra	  leiðtoga.	  Atriði	  

eins	  og	  að	  öðlast	  meiri	  lífsánægju,	  draga	  úr	  streitu	  og	  veita	  aukið	  sjálfstraust	  eru	  atriði	  
sem	  talin	  eru	  nauðsynleg	  þegar	  verið	  er	  að	  efla	  leiðtogafærni.	  Það	  má	  því	  segja	  að	  

íþróttastarf	  sé	  kjörinn	  vettvangur	  í	  þjálfun	  leiðtogafærni.	  
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3 Leiðtogafærni	  í	  íþróttum	  

Það	  má	  segja	  að	  leiðtogar	  í	  liði	  geta	  haft	  öðruvísi	  áhrif	  á	  fylgjendur	  sína	  því	  liðið	  sjálft	  
getur	  haft	  áhrif	  á	  hvern	  meðlim	  fyrir	  sig	  eins	  og	  leiðtogi	  getur	  haft	  áhrif	  á	  fylgjendur.	  Það	  

má	  skilgreina	  leiðtoga	  í	  liði	  eftir	  því	  hvernig	  meðlimir	  hópsins	  líta	  á	  völd	  hans	  innan	  hans	  í	  

samanburði	  við	  það	  hvernig	  einstaklingur	  hefur	  áhrif	  á	  hóp,	  óháð	  því	  hvort	  að	  hann	  sé	  
innan	  eða	  utan	  hópsins.	  Með	  því	  að	  setja	  miðpunkt	  á	  heildar	  leiðtogafærni	  hópsins	  	  er	  

hægt	  að	  skoða	  annað	  myndform	  leiðtogans,	  það	  er	  hvernig	  hann	  hefur	  áhrif	  á	  hópinn	  

frekar	  en	  mikilvægi	  hvers	  leiðtoga	  fyrir	  sig.	  Það	  að	  valdi	  sé	  deilt	  innan	  liðsins	  er	  þó	  ekki	  
uppskrift	  að	  árangri	  og	  það	  er	  ýmislegt	  sem	  flækir	  málin.	  Deilt	  vald	  gerir	  allt	  umhverfið	  

mun	  flóknara	  og	  því	  er	  mikilvægara	  heldur	  en	  ella	  að	  það	  séu	  góð	  samskipti	  innan	  

hópsins.	  Það	  hefur	  þó	  sýnt	  sig	  að	  með	  því	  að	  sameina	  hæfileika	  og	  hugarefni	  eykur	  mjög	  
líklega	  velgengni	  liðsins	  þegar	  litið	  er	  til	  lengri	  tíma	  (Sivasubramaniam,	  Murry,	  Avolio	  og	  
Jiung,	  2002).	  	  

3.1 Þjálfarar	  sem	  leiðtogar	  

Venjulega	  nýta	  leiðtogar	  sína	  eigin	  persónulegu	  reynslu	  með	  því	  að	  læra	  á	  reynslu	  annarra	  
og	  með	  því	  að	  læra	  með	  formlegri	  kennslu.	  Leiðtogar	  úr	  íþróttum	  virðast	  nota	  líkön	  frekar	  

en	  aðrir	  leiðtogar	  og	  virðast	  ekki	  hafa	  lært	  alla	  leiðtogafærni	  sína	  af	  eigin	  reynslu.	  
Leiðtogar	  úr	  íþróttum	  læra	  þó	  leiðtogafærni	  sína	  á	  svipaðan	  hátt	  og	  aðrir	  og	  eru	  vel	  
undirbúnir	  undir	  hlutverk	  sitt.	  Ástæða	  þess	  að	  íþróttaþjálfarar	  sýna	  árangursríka	  

leiðtogafærni	  gæti	  verið	  að	  þjálfun	  er	  fag	  sem	  krefst	  mikilla	  samskipta	  við	  fólk.	  Það	  að	  
miðpunkturinn	  sé	  	  fólkið	  gæti	  verið	  það	  að	  þjálfarar	  hafa	  áhrif	  á	  fólk	  og	  geta	  sett	  sig	  í	  spor	  

annarra	  og	  skilið	  þá	  með	  fullri	  samúð	  en	  þessi	  eiginleiki	  er	  flokkaður	  sem	  

umbreytingareiginleiki	  (e.	  transformational).	  Þjálfarar	  eru	  oft	  komnir	  í	  stöðu	  sína	  vegna	  

þess	  að	  þeir	  hafa	  þjálfað	  leiðtogahegðun	  sína	  eða	  sýnt	  hæfni	  sína	  í	  því	  að	  leiða	  (Laurent	  og	  
Bradney,	  2007).	  

3.2 Er	  hægt	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  ?	  

Samkvæmt	  kenningu	  Bass	  eru	  þrjár	  leiðir	  til	  þess	  hvernig	  einstaklingar	  verða	  að	  leiðtogum	  
og	  þessi	  kenning	  sýnir	  að	  leiðtogar	  eru	  gerðir.	  Fyrsta	  kenningin	  kallast	  einkenna	  kenningin	  

(e.	  trait	  theory)	  en	  sum	  persónueinkenni	  geta	  leitt	  suma	  náttúrulega	  inn	  í	  leiðtogahlutverk	  

sín.	  Önnur	  kenningin	  kallast	  stóratburða	  kenningin	  (e.	  great	  event	  theory)	  en	  hún	  segir	  að	  
tímamót	  eða	  mikilvægur	  atburður	  geti	  leitt	  til	  þess	  að	  manneskja	  taki	  af	  skarið	  sem	  dregur	  
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fram	  óvenjulega	  leiðtogahæfileika	  í	  venjulegri	  manneskju.	  Þriðja	  kenningin	  kallast	  svo	  

ummyndunar	  leiðtogakenningin	  (e.	  transformational	  leadership	  theory)	  en	  þar	  segir	  að	  
einstaklingar	  geti	  valið	  það	  að	  verða	  leiðtogar	  og	  einstaklingar	  geti	  lært	  leiðtogafærni	  

(Bass,	  1997).	   

Persónuleg	  reynsla	  gefur	  fólki	  vald	  til	  þess	  að	  leiða	  aðra,	  en	  ekki	  allir	  hafa	  rétta	  blöndu	  

af	  reynslu,	  þekkingu	  og	  skilningi	  til	  þess	  að	  verða	  áhrifaríkir	  leiðtogar	  en	  þeir	  sem	  
skuldbinda	  sig	  til	  þess	  að	  læra.	  Ósviknir	  leiðtogar	  hafa	  verið	  skilgreindir	  sem	  þeir	  

einstaklingar	  sem	  vita	  hvernig	  þeir	  hugsa	  og	  eiga	  að	  hegða	  sér	  og	  átta	  sig	  á	  eigin	  gildum	  og	  

siðferðilegum	  sjónarmiðum,	  þekkingu	  og	  styrkleika	  en	  einnig	  annarra.	  Þeir	  eru	  
sjálfsöryggir,	  vongóðir,	  bjartsýnir,	  seigir	  og	  hafa	  góða	  ávana.	  Þessi	  persónueinkenni	  eru	  

kostir	  sem	  einstaklingur	  getur	  tileinkað	  sér	  en	  það	  styður	  við	  það	  að	  menntun,	  þjálfun	  og	  

reynsla	  séu	  grunnurinn	  að	  leiðtogafærni	  (Avolio,	  Luthans	  og	  Walumbwa,	  2004).	  

Til	  þess	  að	  byggja	  hæfni	  sína	  í	  leiðtogafærni	  þarf	  að	  efla	  hæfni	  sína	  á	  nokkrum	  sviðum	  

sem	  má	  kalla	  fimm	  drifkrafta	  velgengni.	  Þar	  má	  byrja	  á	  því	  að	  efla	  sjálfstraustið	  en	  það	  er	  

eiginleiki	  sem	  getur	  gefið	  manni	  yfirhöndina	  og	  víkkað	  þægindahring	  sinn	  en	  það	  er	  

mikilvægt	  vegna	  þess	  að	  utan	  hans	  bíða	  bestu	  tækifærin.	  Til	  þess	  að	  byggja	  upp	  
sjálfstraust	  þarf	  að	  efla	  trú	  barnsins	  eða	  unglingsins	  á	  sjálfan	  sig	  eða	  getu	  sína	  með	  því	  að	  

hrósa	  honum	  og	  hvetja.	  Það	  hjálpar	  barninu	  við	  að	  tileinka	  sér	  jákvæðan	  hugsunarhátt.	  

Næst	  þarf	  að	  efla	  mannleg	  samskipti	  en	  án	  þess	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  

mannlegra	  samskipta	  er	  ekki	  hægt	  að	  ná	  árangri.	  Það	  er	  hægt	  að	  efla	  mannleg	  samskipti	  
með	  því	  að	  fræða	  börn	  og	  unglinga	  um	  góð	  gildi,	  kenna	  þeim	  kurteisi,	  gera	  þeim	  grein	  

fyrir	  mismunandi	  menningarheimum	  og	  kenna	  þeim	  að	  bera	  virðingu	  bæði	  fyrir	  mönnum	  

og	  hlutum.	  Síðan	  þarf	  að	  byggja	  upp	  og	  styrkja	  hæfileika	  þeirra	  í	  að	  tjá	  sig	  á	  árangursríkan	  
hátt,	  kenna	  þeim	  að	  tala	  hátt	  og	  skýrt	  og	  jafnvel	  láta	  börnin	  æfa	  sig	  í	  að	  tala	  fyrir	  framan	  

hópinn.	  Einnig	  þarf	  að	  þróa	  leiðtogahæfileika	  þeirra	  en	  forysta	  snýst	  um	  það	  að	  geta	  hrifið	  

fólk	  með	  sér	  og	  hvetja	  það	  áfram.	  	  Það	  er	  hægt	  að	  gera	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  leyfa	  öllum	  
að	  spreyta	  sig	  við	  fyrirliðahlutverkið,	  taka	  að	  sér	  einhverja	  ábyrgð	  á	  æfingum	  eða	  eftir	  

hana.	  Að	  lokum	  þarf	  að	  minnka	  streitu	  og	  bæta	  viðhorf	  en	  það	  er	  nauðsynlegt	  til	  að	  geta	  

tekist	  á	  við	  áskoranir	  (Carnegie,	  2010).	  

Það	  er	  nokkuð	  ljóst	  að	  leiðtogar	  eru	  bæði	  fæddir	  og	  gerðir.	  Við	  sjáum	  það	  strax	  á	  unga	  

aldri	  að	  sumir	  eru	  fæddir	  leiðtogar	  en	  samt	  sem	  áður	  eru	  margir	  af	  áhrifaríkustu	  

leiðtogum	  mannkyns	  einstaklingar	  sem	  tileinkuðu	  sér	  leiðtogafærni.	  Þar	  má	  nefna	  
fjöldann	  allan	  af	  íþróttamönnum	  sem	  þurftu	  að	  leggja	  virkilega	  hart	  að	  sér	  til	  að	  ná	  þeim	  

árangri	  sem	  þeir	  ætluðu	  sér.	  Þó	  að	  þeir	  hefðu	  mikla	  hæfileika	  	  gátu	  þeir	  ekki	  unnið	  titla	  
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fyrr	  en	  að	  þeir	  lærðu	  að	  hjálpa	  við	  að	  byggja	  upp	  nýja	  liðsfélaga	  og	  þróa	  leiðtogafærni	  

sína.	  

Þegar	  	  kemur	  að	  því	  að	  efla	  leiðtogafærni	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  það	  er	  hægt	  að	  

skilgreina	  áhrifaríkar	  venjur	  sem	  sniðmengi	  þekkingar,	  færni	  og	  löngunar.	  Þessir	  þrír	  liðir	  

vinna	  allir	  saman	  í	  því	  að	  ná	  árangri.	  Þekking	  er	  fræðilegt	  dæmi	  um	  hvað	  á	  að	  gera	  og	  

hvers	  vegna,	  færni	  er	  að	  vita	  hvernig	  á	  að	  framkvæma	  það	  og	  löngun	  er	  hvatningin,	  það	  
að	  vilja	  gera.	  Til	  þess	  að	  ná	  markmiðum	  þarf	  að	  samtvinna	  það	  að	  vita	  hvað	  þú	  þarft	  að	  

gera,	  hvernig	  þú	  átt	  að	  gera	  það	  og	  að	  lokum	  að	  hafa	  löngunina	  til	  þess	  að	  ljúka	  

markmiðunum.	  Það	  er	  ekki	  nóg	  að	  vita	  eingöngu	  hvernig	  þú	  átt	  að	  gera	  það	  heldur	  þarftu	  
líka	  að	  vita	  hvers	  vegna.	  Sniðmengið	  má	  sjá	  á	  mynd	  1	  (Covey,	  2004).	  Þetta	  er	  atriði	  sem	  

þjálfarar	  þurfa	  að	  hafa	  í	  huga	  þegar	  kemur	  að	  börnum	  og	  unglingum	  því	  ef	  þú	  vilt	  auka	  

árangur	  og	  velgengi	  er	  ekki	  bara	  nóg	  að	  vilja	  það	  nógu	  mikið	  heldur	  þarf	  líka	  að	  leggja	  hart	  
að	  sér	  til	  að	  öðlast	  færni	  og	  þekkingu	  því	  öll	  þessi	  atriði	  vinna	  saman	  að	  því	  að	  ná	  árangri.	  

	  

	  

Mynd	  1:	  Áhrifaríkar	  venjur	  (Byggt	  á	  mynd	  Covey,	  2004,	  bls.	  48)	  

	  

3.3 Þjálfa	  leiðtogafærni	  í	  íþróttum	  

Einstaklingur	  með	  viðeigandi	  hæfileika,	  lunderni	  og	  trú	  skuldbindur	  sig	  til	  að	  læra	  tækni	  og	  

ná	  að	  skilja	  hana	  ásamt	  því	  að	  öðlast	  taktíska	  þekkingu	  til	  þess	  að	  geta	  staðið	  sig	  vel.	  

Þjálfari	  getur	  þá	  með	  æfingum	  mótað	  persónueinkenni	  að	  því	  sem	  þarf	  til	  að	  ná	  árangri.	  

Þekking	  

(hvað,	  hvernig)	  

Færni	  	  

(hvernig)	  
Löngun	  

(að	  vilja)	  
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Leitin	  til	  að	  ná	  fullkomnun	  einkennist	  af	  hækkandi	  líkamlegum,	  andlegum	  og	  

tilfinningalegum	  hæfileikum	  sem	  leiða	  að	  lokum	  til	  bættrar	  frammistöðu	  (Chelladurai,	  
2007).	  

Það	  þarf	  að	  þjálfa	  það	  að	  móta	  sýn.	  Þjálfarinn	  þarf	  að	  búa	  til	  sýnina	  í	  höfði	  

leikmannanna	  og	  sannfæra	  þá	  síðan	  um	  vænleika	  sýnarinnar.	  Það	  þarf	  að	  hvetja	  

íþróttamennina	  til	  þess	  að	  færa	  sig	  út	  fyrir	  þægindahringinn	  til	  þess	  að	  ná	  árangri.	  Þetta	  er	  
hægt	  að	  gera	  með	  því	  að	  byggja	  upp	  sjálfstraust,	  fylla	  þá	  stolti	  og	  bæta	  stemmningu	  innan	  

hópsins	  svo	  dæmi	  séu	  tekin.	  Þjálfari	  þarf	  að	  örva	  vitsmunalegu	  hlið	  leikmannanna	  en	  hann	  

þarf	  að	  geta	  séð	  æfingarnar	  í	  heild	  sinni	  og	  skilja	  kerfi	  sem	  notuð	  eru	  en	  þetta	  er	  hægt	  að	  
æfa	  með	  því	  að	  hvetja	  til	  hugvits	  og	  nýjunga	  (Chelladurai,	  2007).	  

Þjálfari	  þarf	  einnig	  að	  fylgjast	  með	  hverjum	  einstaklingi	  fyrir	  sig	  og	  gefa	  þeim	  

viðeigandi	  hjálp,	  sýna	  þeim	  þakklæti	  og	  gefa	  þeim	  sérstök	  verkefni.	  Það	  þarf	  að	  setja	  

leikmönnunum	  fyrirfram	  ákveðin	  markmið	  en	  það	  að	  ná	  þeim	  er	  nauðsynlegt	  til	  þess	  að	  
þeir	  geti	  bætt	  sig.	  	  Það	  er	  líka	  mjög	  mikilvægt	  að	  þjálfari	  taki	  eftir	  litlum	  sigrum	  og	  

verðlauni	  þá	  á	  viðeigandi	  hátt.	  Það	  að	  vera	  í	  þessu	  ferli	  til	  þess	  að	  bæta	  sig	  getur	  verið	  

mjög	  þreytandi	  bæði	  andlega	  og	  líkamlega	  og	  þjálfari	  þarf	  að	  passa	  vel	  upp	  á	  að	  
leikmennirnir	  gefist	  ekki	  upp	  heldur	  klári	  ferlið	  (Chelladurai,	  2007).	  

Það	  er	  mikilvægt	  að	  þjálfa	  bæði	  sjálfsöryggi	  og	  getumat	  leikmannanna.	  	  Það	  er	  gert	  

með	  því	  að	  hvetja	  leikmennina	  til	  að	  gera	  enn	  betur,	  lofa	  hæfileika	  þeirra	  og	  láta	  þá	  vita	  
að	  hann	  beri	  fullt	  traust	  til	  þeirra.	  Það	  þarf	  að	  setja	  áhersluna	  á	  það	  að	  vinna	  en	  það	  að	  ná	  

fullkomnun	  er	  eingöngu	  hægt	  að	  ná	  í	  gegnum	  sigra	  og	  það	  þarf	  að	  vinna	  með	  því	  að	  leggja	  
sig	  allan	  fram	  því	  það	  tekur	  tíma	  og	  eyðir	  orku	  að	  æfa	  sig	  (Chelladurai,	  2007).	  

Þeir	  sem	  leitast	  við	  að	  ná	  árangri	  ættu	  að	  vera	  eigingjarnir	  því	  það	  þarf	  að	  rækta	  eigin	  

hagsmuni.	  	  Það	  er	  á	  ábyrgð	  þjálfarans	  að	  efla	  þessa	  hagsmuni	  íþróttamannanna	  og	  að	  

sannfæra	  þá	  um	  að	  það	  sé	  nauðsynlegt	  í	  ferlinu.	  	  Einnig	  þarf	  að	  upplýsa	  íþróttamennina	  

um	  öll	  þau	  atriði	  sem	  vinna	  gegn	  því	  að	  einstaklingur	  nái	  árangri	  svo	  sem	  vímuefni	  og	  það	  
að	  brjóta	  settar	  reglur.	  Íþróttamenn	  þurfa	  einnig	  að	  læra	  að	  njóta	  þess	  að	  keppa	  og	  fá	  

löngunina	  til	  þess	  að	  stíga	  upp	  og	  leggja	  sig	  alla	  fram	  til	  þess	  að	  ná	  árangri.	  	  Þjálfari	  þarf	  að	  

hvetja	  þá	  til	  að	  vera	  kappsama,	  að	  vilja	  vaxa	  og	  vera	  með	  einbeittan	  vilja	  til	  að	  vinna	  
(Chelladurai,	  2007).	  

Það	  eru	  nokkur	  einkenni	  sem	  að	  leiðtogar	  þurfa	  að	  hafa	  til	  þess	  að	  verða	  áhrifaríkir	  	  

en	  þessi	  einkenni	  eru	  dugnaður,	  löngunin	  til	  að	  leiða,	  hreinskilni/heiðarleiki,	  sjálfsöryggi,	  
vitræn	  geta	  og	  þekking	  á	  sviðinu.	  Fyrsta	  einkennið	  er	  dugnaður	  en	  þörfin	  fyrir	  því	  að	  vilja	  

ná	  árangri.	  	  Það	  má	  segja	  að	  það	  séu	  fimm	  hliðar	  dugnaðar	  en	  það	  er	  hvötin	  til	  þess	  að	  ná	  
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árangri,	  framagirni,	  vinnuþrek,	  seigla	  og	  frumkvæði.	  Til	  þess	  að	  ná	  árangri	  þurfa	  leiðtogar	  

að	  vinna	  stanslaust	  í	  átt	  að	  velgengni	  og	  framförum	  (Kirkpatrick	  og	  Locke,	  1991).	  

Leiðtogar	  eru	  mjög	  metnaðargjarnir	  og	  þeir	  hafa	  löngun	  til	  þess	  að	  þróast.	  Til	  þess	  að	  

hafa	  mikla	  löngun	  fyrir	  því	  að	  ná	  árangri	  þarftu	  að	  hafa	  mikla	  orku.	  Leiðtogar	  eru	  betri	  en	  

aðrir	  að	  komast	  yfir	  hindranir	  enda	  getur	  leiðtogi	  þurft	  að	  vinna	  mikla	  vinnu	  áður	  en	  að	  

árangurinn	  verður	  sýnilegur.	  Árangursríkir	  leiðtogar	  geta	  tekið	  ákvarðanir	  og	  gripið	  til	  
aðgerða	  til	  þess	  að	  bregðast	  við	  hlutum	  áður	  en	  þeir	  gætu	  gerst	  og	  þeir	  eru	  því	  

fyrirbyggjandi	  (Kirkpatrick	  og	  Locke,	  1991).	  

Hreinskilni	  og	  heiðarleiki	  eru	  kostir	  hjá	  öllum	  en	  hafa	  sérstaka	  þýðingu	  fyrir	  leiðtoga	  
því	  þessir	  eiginleikar	  mynda	  traust	  samband	  á	  milli	  leiðtoga	  og	  fylgjenda.	  Leiðtogar	  þurfa	  

sjálfsöryggi	  því	  það	  spilar	  mikilvægt	  hlutverk	  í	  því	  að	  taka	  ákvarðanir	  og	  í	  að	  vinna	  traust	  

annarra.	  Það	  er	  þó	  líka	  mikilvægt	  að	  fylgjendur	  upplifi	  sjálfsöryggi	  leiðtogans	  á	  jákvæðan	  

hátt.	  Fylgjendur	  þurfa	  að	  sjá	  að	  þó	  svo	  að	  leiðtogar	  geri	  mistök	  	  þá	  séu	  þeir	  tilbúnir	  að	  
stíga	  upp	  og	  viðurkenna	  það	  og	  nýta	  það	  í	  reynslubankann	  sinn	  (Kirkpatrick	  og	  Locke,	  

1991).	  

Að	  vita	  mikið	  um	  íþróttina	  er	  eitthvað	  sem	  að	  er	  mjög	  mikilvægt	  þegar	  að	  það	  kemur	  
að	  leiðtogum	  í	  íþróttum.	  Leiðtogi	  þarf	  að	  vita	  hvað	  hann	  er	  að	  tala	  um	  og	  hvaða	  leið	  er	  

rétt	  til	  þess	  að	  geta	  tekið	  vel	  upplýstar	  og	  réttar	  ákvarðanir.	  Áhrifaríkir	  leiðtogar	  afla	  sér	  
upplýsinga	  um	  sviðið	  sem	  þeir	  eru	  á	  því	  þeir	  vilja	  læra	  af	  reynslu	  annarra	  (Kirkpatrick	  og	  
Locke,	  1991).	  

Öll	  þessi	  persónueinkenni	  er	  hægt	  að	  tileinka	  sér	  en	  dugnaður	  er	  oft	  eitthvað	  sem	  fólk	  

hefur	  í	  sér	  en	  getur	  þó	  breyst	  ef	  	  einstaklingar	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  sýna	  hvað	  þeir	  geta.	  

Þekkingu	  er	  alltaf	  hægt	  að	  bæta	  og	  hún	  kemur	  með	  reynslunni	  og	  með	  því	  að	  kynna	  sér	  
sviðið	  sem	  maður	  er	  á.	  Sjálfsöryggi	  eykst	  með	  þekkingu	  en	  einnig	  eru	  til	  námskeið	  sem	  

hjálpa	  þér	  að	  styrkja	  sjálfsímynd	  þína.	  Hreinskilni	  og	  heiðarleika	  þarftu	  ekki	  að	  þjálfa	  en	  

það	  er	  eitthvað	  sem	  þú	  getur	  ákveðið	  að	  tileinka	  þér	  (Kirkpatrick	  og	  Locke,	  1991).	  

Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  okkur	  að	  vel	  er	  hægt	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  þó	  að	  einnig	  geti	  

meðfædd	  persónueinkenni	  einstaklinga	  hjálpað.	  Það	  er	  hægt	  að	  styrkja	  þessi	  

persónueinkenni	  með	  ýmsum	  æfingum.	  Ásamt	  því	  að	  þjálfa	  tækni	  ættu	  þjálfarar	  að	  þjálfa	  
vitsmuni	  íþróttamannanna	  ásamt	  því	  að	  þjálfa	  tilfinningar	  þeirra	  því	  það	  er	  ekki	  síður	  

grunnurinn	  að	  því	  að	  ná	  árangri	  (Chelladurai,	  2007).	  Eins	  og	  við	  höfum	  bent	  á	  geta	  

þjálfarar	  þjálfað	  leiðtogafærni	  í	  gegnum	  íþróttir.	  	  Síðar	  í	  greinargerðinni	  munum	  við	  koma	  
með	  hugmyndir	  að	  aðferðum	  sem	  þeir	  gætu	  nýtt	  sér.	  
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4 Hvernig	  á	  að	  þjálfa	  leiðtogafærni	  	  

Reynsla	  höfunda	  er	  að	  hlutverk	  fyrirliða	  er	  oft	  á	  tíðum	  óskýrt	  og	  þeir	  eru	  ekki	  alltaf	  
meðvitaðir	  um	  	  ábyrgð	  sína.	  Þjálfarinn	  sér	  um	  að	  skipa	  fyrirliðann	  en	  gefur	  honum	  ekki	  

nógu	  skýr	  fyrirmæli	  um	  hver	  verkefni	  hans	  eru.	  Fyrirliðinn	  veit	  því	  oft	  ekki	  hvað	  það	  þýðir	  

að	  vera	  fyrirliði.	  Oft	  á	  tíðum	  er	  það	  bara	  besti	  leikmaðurinn	  sem	  er	  valinn	  sem	  fyrirliði.	  	  
Hann	  á	  að	  taka	  í	  höndina	  á	  dómaranum	  fyrir	  leik	  og	  stjórna	  upphitun.	  Þess	  vegna	  teljum	  

við	  að	  það	  sé	  nauðsynlegt	  að	  fræða	  þjálfara	  um	  hlutverk	  leiðtoga	  og	  leiðir	  til	  þess	  að	  bæta	  

leiðtogahæfileika	  innan	  hóps.	  	  

Við	  erum	  með	  þrjár	  leiðir	  sem	  við	  leggjum	  til	  að	  þjálfarar	  nýti	  sér	  til	  þess	  að	  efla	  

leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  í	  gegnum	  íþróttir.	  Þessar	  leiðir	  hugsuðum	  við	  út	  
frá	  fimm	  drifkröftum	  velgengni	  og	  á	  hvaða	  hátt	  er	  hægt	  að	  efla	  þá.	  

	  

Skipta	  reglulega	  um	  fyrirliða	  

Fyrsta	  leiðin	  er	  að	  skipta	  reglulega	  um	  fyrirliða.	  Oft	  vill	  það	  vera	  svo	  að	  það	  er	  aðeins	  

einn	  fyrirliði,	  sem	  í	  mörgum	  tilfellum	  er	  besti	  leikmaður	  hópsins	  og	  hefur	  þannig	  unnið	  sér	  
inn	  virðingu	  samherja	  sinna.	  Þjálfari	  spáir	  oft	  ekkert	  í	  það	  hvert	  hlutverk	  hans	  er	  og	  hinir	  í	  
hópnum	  vita	  jafnvel	  ekki	  heldur	  hvert	  hlutverk	  fyrirliðans	  er.	  Í	  upphafi	  ætti	  þjálfari	  að	  

skilgreina	  hlutverk	  fyrirliða	  og	  til	  hvers	  hann	  ætlast	  af	  honum,	  þetta	  eru	  hlutir	  sem	  hver	  
þjálfari	  fyrir	  sig	  telur	  að	  fyrirliði	  þurfi	  að	  bera.	  Til	  dæmis	  gæti	  þjálfari	  farið	  fram	  á	  að	  

fyrirliðinn	  mæti	  alltaf	  fyrstur	  og	  fari	  síðastur	  heim	  af	  æfingum.	  	  Hann	  stjórni	  upphitun	  í	  

leikjum	  og	  á	  æfingum,	  sjái	  til	  þess	  að	  boltar,	  vesti	  og	  keilur	  séu	  á	  sínum	  stað	  þegar	  að	  

æfingin	  hefst	  og	  sjái	  til	  þess	  að	  	  gengið	  sé	  frá	  eftir	  æfinguna.	  Mikilvægt	  er	  að	  fyrirliðinn	  viti	  

að	  hann	  eigi	  að	  sýna	  öðrum	  leikmönnum	  fordæmi	  sérstaklega	  þegar	  að	  á	  móti	  blæs,	  fari	  

fyrir	  liðinu	  með	  jákvæðni	  og	  sé	  tilbúinn	  að	  hvetja	  hina	  áfram.	  Í	  framhaldi	  fengi	  síðan	  hver	  

leikmaður	  í	  hópnum	  að	  spreyta	  sig	  í	  fyrirliða	  hlutverkinu	  í	  t.d.	  tvær	  vikur	  og	  svo	  fengi	  

næsti	  leikmaður	  tækifæri,	  þannig	  að	  allir	  fengju	  að	  máta	  sig	  í	  hlutverki	  leiðtoga	  og	  styrkja	  

sig	  á	  því	  sviði	  og	  prófa	  hvort	  	  leiðtogahlutverkið	  sé	  eitthvað	  sem	  hentar	  þeim.	  
	  

Nýta	  fjáröflun	  til	  að	  efla	  leiðtogafærni	  

Önnur	  leið	  til	  að	  láta	  iðkendur	  í	  íþróttum	  máta	  sig	  í	  hlutverki	  leiðtoga	  er	  að	  úthluta	  

þeim	  verkefnum.	  Það	  væri	  hægt	  að	  fara	  óhefðbundna	  leið	  í	  fjáröflun	  og	  í	  stað	  þess	  að	  

selja	  lakkrís	  og	  klósettpappír	  til	  vina	  og	  ættingja	  þar	  sem	  að	  foreldrarnir	  sjá	  oft	  á	  tíðum	  um	  
mestu	  vinnuna	  er	  hægt	  að	  halda	  til	  dæmis	  Bingó	  sem	  fjáröflunarleið.	  Með	  því	  er	  hægt	  að	  
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virkja	  iðkendurna	  sjálfa	  í	  fjáröfluninni,	  láta	  þá	  um	  að	  afla	  vinninga,	  auglýsa	  viðburðinn,	  sjá	  

um	  að	  selja	  aðgöngumiða,	  stjórna	  bingóinu	  og	  jafnvel	  að	  útbúa	  veitingar.	  Með	  þessari	  
aðferð	  fengi	  hver	  og	  einn	  sitt	  hlutverk	  og	  ákveðið	  verkefni	  sem	  hann	  þyrfti	  að	  leysa	  þannig	  

að	  fjáröflunin	  gangi	  sem	  best	  fyrir	  sig.	  	  Önnur	  hugmynd	  okkar	  er	  að	  láta	  leikmenn	  

íþróttafélaganna	  skipuleggja	  félagslega	  viðburði.	  Algengast	  er	  að	  þjálfari	  eða	  

foreldrafélagið	  skipuleggi	  allt	  fyrir	  krakkana	  og	  þau	  fá	  eingöngu	  upplýsingar	  hvert	  og	  
hvenær	  þau	  eiga	  að	  mæta	  og	  hvað	  það	  kosti.	  Vænlegri	  leið	  er	  að	  ýta	  undir	  leiðtogafærni	  

þeirra	  með	  því	  að	  láta	  þau	  sjá	  um	  að	  skipuleggja	  atburð	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  láta	  nokkra	  

saman	  í	  það	  að	  skipuleggja	  viðburðinn,	  skipta	  hópnum	  upp	  í	  nokkra	  minni	  	  hópa	  og	  láta	  
alla	  iðkendurna	  taka	  þátt	  í	  atburðinum	  með	  mismunandi	  verkefnum.	  Með	  þessum	  hætti	  

þurfa	  krakkarnir	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  hvað	  þau	  vilja	  gera,	  finna	  stað	  og	  stund	  til	  að	  

framkvæma	  það	  og	  vinna	  saman	  til	  þess	  að	  viðburðurinn	  verði	  að	  veruleika.	  
	  

Láta	  leikmenn	  stjórna	  

Þriðja	  leiðin	  er	  að	  gefa	  leikmönnunum	  tækifæri	  til	  þess	  að	  tjá	  sig	  fyrir	  framan	  hópinn.	  

Þannig	  kæmu	  til	  dæmis	  allir	  leikmenn	  saman	  í	  einu	  leikhléi	  og	  ræða	  málin	  án	  afskipta	  
þjálfarans.	  Þarna	  geta	  iðkendur	  komið	  sínum	  hugmyndum	  á	  framfæri	  og	  æft	  sig	  í	  að	  tjá	  sig	  
fyrir	  framan	  hóp	  af	  jafnöldrum.	  Algengast	  er	  í	  leikhléum	  að	  þjálfarinn	  tjái	  sig	  allan	  tímann	  

og	  leikmennirnir	  hlusta	  og	  reyna	  svo	  að	  fylgja	  eftir	  þeim	  fyrirmælum.	  Þetta	  er	  þó	  
sérstaklega	  algengt	  í	  íþróttum	  barna	  og	  unglinga	  því	  oft	  kemur	  það	  með	  aldrinum	  að	  
leikmenn	  tjái	  sig	  meira.	  Með	  þessari	  aðferð	  þá	  ýtum	  við	  einnig	  undir	  það	  að	  leikmennirnir	  

velti	  því	  fyrir	  sér	  hvað	  er	  að	  gerast	  í	  leiknum	  og	  fái	  jafnvel	  í	  kjölfarið	  meiri	  leikskilning.	  	  

Annar	  svipaður	  möguleiki	  er	  að	  láta	  leikmenn	  stjórna	  æfingum.	  Það	  er	  mjög	  algengt	  

að	  krakkar	  hafi	  ekki	  hugmynd	  um	  af	  hverju	  þau	  eru	  að	  æfa	  hitt	  og	  þetta	  og	  fái	  jafnvel	  
engar	  útskýringar	  á,	  af	  hverju.	  Æfingum	  er	  stillt	  upp	  og	  þau	  framkvæma	  æfingarnar	  því	  að	  

þjálfarinn	  sagði	  þeim	  að	  gera	  það.	  Það	  væri	  því	  áhrifaríkt	  að	  leyfa	  leikmönnum	  að	  prófa	  að	  
stjórna	  til	  dæmis	  einni	  æfingu	  í	  mánuði.	  Þannig	  fá	  þeir	  tækifæri	  til	  þess	  að	  stjórna	  þeim	  
æfingum	  sem	  þá	  langar	  að	  gera	  og	  fá	  einnig	  tækifæri	  til	  þess	  að	  útskýra	  hvernig	  æfingin	  

fer	  fram.	  Með	  þessu	  þurfa	  krakkarnir	  bæði	  að	  skilja	  mikilvægar	  æfingar	  og	  læra	  að	  gera	  
þær	  rétt	  ásamt	  því	  að	  tala	  hátt	  og	  snjallt	  fyrir	  framan	  hópinn.	  

	  

Með	  þessum	  þremur	  leiðum	  erum	  við	  að	  vinna	  að	  þessum	  fimm	  drifkröftum	  velgengi.	  

Krakkarnir	  fá	  aukið	  sjálfstraust	  með	  því	  að	  ná	  góðum	  árangri	  í	  fjáröflun	  og	  fá	  mikilvæga	  

reynslu	  sem	  fylgir	  þeim	  í	  uppvextinum.	  Þau	  þurfa	  að	  víkka	  þægindahring	  sinn	  og	  

framkvæma	  hluti	  sem	  þau	  eru	  óvön	  að	  gera.	  Það	  er	  mikilvægt	  fyrir	  alla	  að	  víkka	  
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þægindahringinn	  því	  utan	  hans	  færðu	  tækifæri	  til	  þess	  að	  bæta	  þig.	  Þarna	  er	  tvímælalaust	  

verið	  að	  vinna	  í	  því	  að	  efla	  mannleg	  samskipti,	  bæði	  innan	  hópsins,	  við	  þjálfarann	  og	  svo	  
ókunnuga.	  Þarna	  fá	  þau	  æfingu	  í	  því	  að	  tjá	  sig	  á	  árangursríkan	  hátt,	  þau	  þurfa	  að	  tala	  hátt	  
og	  skýrt	  svo	  að	  allir	  nái	  því	  sem	  þeir	  eiga	  að	  gera.	  Að	  lokum	  fá	  krakkarnir	  tækifæri	  til	  þess	  

að	  hrífa	  aðra	  með	  sér,	  hvort	  sem	  er	  í	  fjáröflun	  eða	  bara	  innan	  hópsins.	  Við	  teljum	  að	  þetta	  

séu	  þættir	  sem	  getur	  búið	  þau	  vel	  undir	  framtíðina	  og	  tvímælalaust	  aukið	  leiðtogafærni	  
þeirra.	  
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5 Um	  fræðslubæklinginn	  

Þegar	  við	  vorum	  að	  huga	  að	  lokaverkefni	  í	  námi	  okkar	  í	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  þá	  
voru	  við	  spenntir	  fyrir	  því	  að	  gera	  einhvers	  konar	  afurð.	  Sú	  afurð	  sem	  við	  leggjum	  til	  í	  

lokaverkfni	  okkar	  til	  B.A.	  prófs	  í	  Tómstunda-‐	  og	  félagsmálafræði	  er	  fræðslubæklingur	  um	  

markvissa	  uppbyggingu	  leiðtoga	  í	  íþróttastarfi	  barna	  og	  unglinga.	  

Fræðslubæklingurinn	  er	  ætlaður	  íþróttafélögum	  og	  þjálfurum	  sem	  koma	  að	  

íþróttastarfi	  barna	  og	  unglinga.	  Umræða	  hefur	  verið	  meðal	  þjálfara	  hér	  á	  landi	  að	  það	  séu	  

að	  koma	  færri	  góðir	  leiðtogar	  upp	  en	  áður	  og	  það	  vakti	  áhuga	  okkar.	  Eftir	  töluverða	  

heimildavinnu	  þá	  komumst	  við	  af	  því	  að	  það	  er	  hægt	  að	  efla	  leiðtogafærni.	  Þess	  vegna	  

vildum	  við	  miðla	  þeirri	  þekkingu	  sem	  við	  höfum	  aflað	  okkur	  á	  síðustu	  vikum.	  Þar	  sem	  að	  
börn	  og	  unglingar	  verja	  miklum	  tíma	  í	  tómstundir	  að	  þá	  fannst	  okkur	  tilvalið	  að	  nýta	  þann	  

vettvang	  til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  þeirra.	  Með	  útgáfu	  fræðslubæklingsins	  viljum	  við	  
stuðla	  að	  því	  að	  íþróttafélög	  og	  þjálfarar	  fái	  hugmyndir	  um	  leiðir	  til	  þess	  að	  þjálfa	  góða	  

leiðtoga	  í	  íþróttastarfinu.	  Þegar	  við	  vorum	  að	  fara	  af	  stað	  með	  þetta	  verkefni,	  fyrir	  

nokkrum	  vikum	  síðan,	  þá	  hittum	  við	  Dr.	  Viðar	  Halldórsson,	  félagsfræðing.	  Við	  vissum	  að	  
hann	  hafði	  sterka	  skoðun	  á	  þessu	  málefni,	  leiðtogafærni	  barna	  og	  unglinga	  í	  íþróttum.	  

Hann	  hefur	  skoðað	  þetta	  mikið	  sjálfur	  og	  hann	  gat	  frætt	  okkur	  mikið	  og	  við	  gátum	  skipst	  á	  

skoðunum	  með	  þeirri	  vitneskju	  sem	  við	  vorum	  búnir	  að	  afla	  okkur.	  Eftir	  fundinn	  með	  

Viðari	  þá	  vorum	  við	  sannfærðir	  hvernig	  við	  vildum	  að	  fræðslubæklingurinn	  yrði	  byggður	  
upp.	  

Fræðslubæklingurinn	  er	  fjölbreytilegur,	  hann	  er	  allt	  í	  senn	  fræðilegur,	  persónulegur	  

og	  skemmtilegur.	  Fræðilega	  hluta	  bæklingsins	  byggjum	  við	  á	  þeirri	  greinargerð	  sem	  við	  

höfum	  unnið	  að	  síðustu	  vikur.	  Einnig	  höfum	  við	  fengið	  þrjá	  einstaklinga	  sem	  hafa	  sterkar	  

skoðanir	  og	  þekkingu	  á	  þessum	  málum	  til	  þess	  að	  leggja	  sitt	  innlegg	  í	  fræðslubæklinginn.	  

Viðar	  Halldórsson	  skrifar	  formála	  bæklingsins.	  Vanda	  Sigurgeirsdóttir	  og	  Sigurður	  Ragnar	  
Eyjólfsson	  svara	  spurningum	  tengdu	  leiðtogum.	  Okkar	  fannst	  mjög	  mikilvægt	  að	  hafa	  

þetta	  persónulegt	  í	  bland	  við	  fræðilega	  umfjöllun.	  Fræðslubæklingurinn	  er	  16	  blaðsíður	  í	  

formi	  A5.	  	  

Megin	  inntök	  bæklingins	  eru	  formáli	  frá	  Dr.	  Viðari	  Halldórssyni,	  svör	  við	  spurningum	  

frá	  Vöndu	  og	  Sigurði	  Ragnari,	  fræðileg	  umfjöllun	  um	  leiðtogahæfileika	  og	  	  þær	  leiðir	  sem	  

við	  teljum	  að	  þjálfarar	  geti	  nýtt	  sér	  til	  þess	  að	  byggja	  markvisst	  upp	  leiðtoga	  í	  starfi	  með	  
börnum	  og	  unglingum.	  Von	  okkar	  er	  sú	  að	  íþróttafélög	  landsins	  kynni	  sér	  efni	  

fræðslubæklingsins	  og	  nýti	  sér	  það	  í	  framtíðinni.	  Styrkleikar	  íslenskra	  atvinnumanna	  á	  
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erlendri	  grundu	  hafa	  verið	  gott	  hugarfar	  og	  leiðandi	  persónuleikar.	  Þeir	  hafa	  oft	  á	  tíðum	  

orðið	  fyrirliðar	  hjá	  sínum	  liðum.	  	  

Með	  tilkomu	  þessa	  fræðslubæklings	  þá	  vonum	  við	  að	  íslensk	  íþróttafélög	  ýti	  enn	  

frekar	  undir	  þessa	  styrkleika	  sem	  íslenskir	  íþróttamenn	  hafa	  haft	  fram	  yfir	  aðra.	  Við	  viljum	  

að	  með	  tilkomu	  hans	  verði	  vitundarvakning	  meðal	  íþróttafélaga	  og	  þjálfara	  að	  það	  þurfi	  

að	  halda	  þessum	  einkennum	  við	  í	  íslenskum	  íþróttamönnum	  og	  gera	  þau	  enn	  sterkari	  í	  
stað	  þess	  að	  missa	  þessi	  einkenni	  niður.	  

Í	  bæklingnum	  er	  farið	  yfir	  hvað	  þarf	  að	  æfa	  til	  þess	  að	  efla	  leiðtogafærni	  og	  gefnar	  eru	  

hugmyndir	  um	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  byggja	  upp	  sterkari	  leiðtoga.	  Það	  er	  takmarkað	  hversu	  
vel	  bæklingur	  getur	  tekið	  á	  þessu	  efni	  en	  hann	  getur	  orðið	  til	  þess	  að	  íþróttafélögin	  fari	  að	  

skoða	  enn	  frekar	  hugmyndafræði	  á	  bakvið	  leiðtogafræði	  og	  fari	  sjálf	  að	  vinna	  markvisst	  að	  

því	  að	  efla	  leiðtogafærni	  hjá	  iðkendum.	  Til	  dæmis	  þarf	  hvert	  og	  eitt	  félag	  að	  ákveða	  hvert	  

er	  hlutverk	  fyrirliða	  í	  þeirra	  liðum,	  bæklingurinn	  gefur	  þeim	  hugmyndir	  en	  þau	  þurfa	  að	  
samstilla	  áherslurnar	  innan	  síns	  félags	  svo	  að	  allir	  þjálfararnir	  fari	  að	  vinna	  eftir	  sömu	  

leiðum	  til	  að	  ná	  settum	  markmiðum.	  
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6 Lokaorð	  

Við	  lögðum	  af	  stað	  í	  þetta	  ferli	  með	  það	  í	  huga	  að	  skoða	  hvernig	  íþróttafélög	  væru	  að	  efla	  
leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum.	  Eftir	  að	  hafa	  skoðað	  okkar	  eigin	  reynslu	  og	  

upplifun	  af	  íþróttaiðkun	  sáum	  við	  að	  það	  væri	  lítið	  sem	  ekkert	  verið	  að	  efla	  leiðtogafærni	  í	  

gegnum	  íþróttir.	  Við	  fengum	  því	  þá	  hugmynd	  að	  skoða	  hvort	  það	  væri	  hægt	  að	  efla	  
leiðtogafærni	  og	  þá	  hvernig	  það	  væri	  hægt	  að	  gera	  það	  í	  gegnum	  íþróttir.	  Þó	  að	  það	  séu	  

margar	  bækur	  sem	  segja	  mikið	  um	  þau	  persónueinkenni	  sem	  leiðtogi	  þarf	  að	  hafa	  eru	  

fjölmargar	  rannsóknir	  sem	  segja	  að	  leiðtogafærni	  sé	  einnig	  eitthvað	  sem	  við	  getum	  
tileinkað	  okkur.	  Það	  er	  tilvalið	  fyrir	  þjálfara	  að	  nýta	  sér	  	  sinn	  vettvang	  til	  þess	  að	  efla	  

leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  þar	  sem	  þeir	  eru	  á	  þeim	  aldri	  sem	  er	  mjög	  

móttækilegur	  fyrir	  áhrifum	  annarra.	  Leiðtogafærni	  er	  hægt	  að	  efla	  á	  ýmsa	  vegu	  en	  það	  er	  
hægt	  að	  efla	  leiðtogafærni	  á	  þeim	  sviðum	  sem	  kallast	  fimm	  drifkraftar	  velgengni.	  Það	  er	  
að	  efla	  sjálfstraust,	  mannleg	  samskipti,	  árangursríka	  tjáningu,	  þróun	  leiðtogahæfileika,	  

minnka	  streitu	  og	  bæta	  viðhorf.	  Þetta	  eru	  allt	  svið	  sem	  hægt	  er	  að	  efla	  í	  gegnum	  íþróttir	  
með	  ýmsum	  æfingum.	  	  

Rannsóknarspurningunni	  sem	  varpað	  var	  fram	  í	  upphafi	  um	  það	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  

þjálfa	  leiðtogafærni	  hjá	  börnum	  og	  unglingum	  í	  gegnum	  íþróttastarf	  hefur	  verið	  svarað	  í	  

þessari	  greinargerð	  og	  einnig	  í	  fræðslubæklingi,	  en	  það	  er	  hægt	  með	  því	  að	  þjálfa	  ákveðna	  

þætti	  sem	  taldir	  eru	  nauðsynlegir	  þegar	  talað	  er	  um	  áhrifaríka	  leiðtoga.	  
Fræðslubæklingurinn	  ætti	  því	  að	  gefa	  íþróttafélögum	  og	  þjálfurum	  þeirra	  hugmyndir	  

hvernig	  þjálfa	  megi	  þessa	  þætti.	  
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