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Dr. Viðar HallDórsson 

er einhver fremsti sérfræðingur á sínu sviði 

hér á landi. Viðar er menntaður íþrótta-

félags fræðingur. Viðar hefur frá aldamótum 

starfað við kennslu, rannsóknir og ráðgjöf 

á sviði félagsfræði og íþróttafræði. Viðar 

hefur lagt sérstaka áherslu að skoða félags-

fræði árangurs og hefur hann meðal 

annars starfað sem ráðgjafi fyrir mörg 

af bestu íþróttaliðum landsins í ýmsum 

íþróttagreinum. Viðar Halldórsson er eigandi 

Melar Sport ehf. sem bjóða meðal annars 

uppá námskeið í þjálfun á leiðtogafærni fyrir 

stjórnendur, þjálfara, kennara eða foreldra. 

leiðtogafærni er Hægt að 
þjálfa líkt og aðra færni

Íþróttaþjálfarar hafa í auknu mæli áttað sig á mikilvægi leiðtoga 

í íþróttum. Ekki síst því að leiðtogar þurfa að sinna fjölbreyttum 

hlutverkum, innan sem utan vallar, og betra getur því verið að hafa 

fleiri leiðtoga tiltæka en færri. Leiðtogar sinna mismunandi þörfum 

í mismunandi aðstæðum. Sumir segja að knattspyrnulið þurfi 



að hafa að minnsta kosti fjóra til fimm leiðtoga til að ná hámarks 

árangri. Í því felst að það er ekki einungis einstaklingurinn sem ber 

fyrirliðabandið sem er í leiðtogahlutverki heldur er það hlutverk á 

herðum fleiri leikmanna í hverju liði.

Það geta verið margar leiðir að settu marki. Leiðtogar, eins og 

nafnið ber með sér, hafa það hlutverk að toga hópinn með sér 

æskilega leið. Það gerir hver einstaklingur í leiðtogahlutverki á 

sinn hátt. Leiðtogar eru af öllum stærðum og gerðum og búa yfir 

mismunandi eiginleikum og kostum. Á meðan sumir láta vel í sér 

heyra þá leiða aðrir með góðu fordæmi. En það sem allir leiðtogar 

eiga sameiginlegt er einhvers konar hugrekki. Það þarf hugrekki 

til að; hvetja aðra, vera öflugur í mótlæti, færa fórnir, gera meira en 

aðrir, fara ótroðnar slóðir eða taka af skarið. Leiðtogaefni þurfa því 

öll hvatningu til að þróa með sér hugrekki og frumkvæði.

Leiðtogafærni er hægt að þjálfa líkt og aðra færni. Forsenda þess er 

þó að átta sig á eðli leiðtogahlutverksins og skynja margbreytileika 

þess. Þessum bæklingi er ætlað að veita þjálfurum og stjórnendum 

íþróttastarfs innsýn í leiðtogahlutverkið og gera þeim kleift að 

skapa og hlúa betur að fjölbreyttum leiðtogum framtíðarinnar. 

Gangi ykkur vel!

Dr. Viðar Halldórsson
Félagsfræðingur



HVað er að Vera leiðtogi?

Leiðtogi er sá sem fær aðra í lið með sér í vinnu að einhverju 

ákveðnu markmiði. Leiðtogi er einhver sem hefur áhrif á aðra og 

verður á sama tíma fyrir áhrifum frá fylgjendum sínum. Leiðtogar 

og fylgjendur þeirra haldast í hendur. Ef það er enginn leiðtogi þá 

eru engir fylgjendur og ef það eru engir fylgjendur þá er enginn 

leiðtogi.

Ástæður fyrir því hvernig einstaklingar verða leiðtogar eru ólíkar. 

Sumir verða leiðtogar vegna stöðu þeirra innan hópsins, til dæmis 

þjálfari íþróttahóps, á meðan aðrir verða leiðtogar vegna þess að 

þeir hafa unnið sér traust hópsins.

Leiðtogafærni er samansafn persónuleikaeinkenna sem einstakl

ingur þarf að hafa til þess að laða aðra einstaklinga að sér og 

virkja þá sem fylgjendur. Sumir hafa persónuleika til þess að 

verða góðir leiðtogar og vilja leiða á meðan aðrir kjósa frekar að 

vera fylgjendur. Hæfileikinn til þess að móta leiðtogafærni hefst í 

bernsku líkt og önnur andleg þroska og þróunarviðleitni. Fyrsta 

skrefið í að tileinka sér góða leiðtogafærni er að öðlast hæfileikann 

til að treysta á eigin tilfinningar og móta hugsun sína og atferli 

með ábyrgum hætti. Í uppvexti  eru það foreldrar sem styðja þessa 

viðleitni en síðar koma til aðrir áhrifavaldar eins og vinir, kennarar 

og þjálfarar.



Leiðtogar eru eins misjafnir og þeir eru margir. Allir leiðtogar 

nota einhverja leiðtogastíla, meðvitað eða ómeðvitað. Dæmi 

um leiðtogastíla eru til dæmis aðlögunarleiðtoginn og náðar

leið toginn. Aðlögunarleiðtogi er sá sem nýtir sér mismunandi 

leiðtogastíla við ólíkar aðstæður og lagar sig þannig að hverjum 

fylgjendahóp fyrir sig. Náðarleiðtogi er hins vegar sá sem dregur 

fylgjendur sína áfram á persónutöfrum sínum, útgeislun og 

innblæstri.

Margir hafa velt því fyrir sér hvort það að vera góður leiðtogi 

sé meðfæddur eða áunnin eiginleiki. Þar sem leiðtogafærni er 

háð tíma, aðstæðum og tengslum við fylgjendur virðist vera 

hægt að þjálfa leiðtogafærni. Leiðtogar þurfa að hafa ákveðin 

persónuleikaeinkenni til þess að eiga meiri möguleika á að vera 

góðir leiðtogar. Þau persónuleikaeinkenni sem vanalega eru 

skoðuð eru samviskusemi, úthverfa, hversu opinn einstaklingur er, 

sáttfýsi og taugaveiklun hans. Þessi einkenni kallast stóra fimman 

(big five). Þessi fimm atriði hafa áhrif á það hvort einstaklingur 

geti orðið áhrifaríkur leiðtogi. Það einkenni sem telur hvað mest 

er úthverfa einstaklingsins. Ef einstaklingur er úthverfur er hann 

venjulega félagslyndur, ákveðinn og ber með sér jákvæða orku.

Til þess að byggja upp hæfni barna og unglinga í leiðtogafærni 

þarf að vinna í nokkrum þáttum sem hafa áhrif. Það þarf að byrja 

á því að byggja upp sjálfstraust iðkenda svo þeir trúi á sjálfa sig og 

eigin getu. Það þarf að kenna börnum góð mannleg samskipti eins 



og að sýna kurteisi og bera virðingu fyrir náunganum. Síðan þarf 

að að kenna iðkendum að tjá sig á árangursríkan hátt, kenna þeim 

að tala hátt og skýrt fyrir framan allan hópinn. 

Þjálfarar eru oft komnir í sína stöðu vegna þess að þeir hafa þjálfast 

í eða sýnt hæfni sína í að leiða. Hlutverk þjálfarans í uppbyggingu 

á leiðtogahæfileikum iðkenda sinna er mjög mikilvægt. Þjálfarinn 

á að skapa farveg fyrir iðkendur sína í átt af því að verða betri 

leiðtogar. 

Til þess að ná leiðtogahæfileikum barna og unglinga fram geta 

þjálfarar nýtt sér reynslunám. Reynslunám snýst um það að búa 

til aðstæður fyrir iðkendur þar sem þeir geta lært af reynslunni og 

tengt athafnir líðandi stundar og afleiðingar þeirra við fortíð og 

framtíð. 

Dæmi um aðra leiðtogastíla:

 Umbreytingarleiðtogastíll

 Þjónandi leiðtogastíll

 Framkvæmdaleiðtogastíll

 Djúpsær leiðtogastíll

 Stuðningsleiðtogi

 Þátttökuleiðtogi



     SPURNING TIL VÖNDU:  Þú hefur komið að þjálfun að öllum þeim 

leikmönnum sem hafa orðið fyrirliðar hjá A-landsliði kvenna í 

knattspyrnu á síðast liðnum árum. Leggur þú sérstaka áherslu á að 

byggja upp leiðtogafærni einstaklinga við knattspyrnuþjálfun?  

Ef svo er, hvaða aðferðir notar þú helst?

„Ég hef alltaf lagt áherslu á að þjálfa leikmenn mína ekki eingöngu í 

knattspyrnu heldur einnig að byggja upp sterka einstaklinga. Bæði 

að því það hjálpar sannarlega til í fótboltanum en einnig vil ég að 

leikmenn mínir fari vel nestaðir út í lífið. Auðvitað tekst þetta ekki 

alltaf en ég reyni sannarlega. Ég vil koma því til skila til leikmanna 

VanDa sigurgeirsDóttir 

er bæði þrautreyndur knattspyrnuþjálfari 

og leikmaður hér á landi. Vanda hefur til að 

mynda þjálfað öll kvennalandslið Íslands, 

allt frá U-17 upp í A-landslið, auk þess sem 

hún hefur þjálfað KR,  Breiðablik og Þrótt 

Reykjavík í efstu deild kvenna. Hún er eini 

kvenþjálfarinn hér á landi sem hefur þjálfað 

meistaraflokk karla í knattspyrnu. Vanda 

starfar í dag sem þjálfari 4. flokks kvenna 

hjá Þrótti Reykjavík.



minna hvað það er mikilvægt að vera góð manneskja. Auk þess 

vil ég þjálfa þrautseigju, sjálfsaga, kurteisi og baráttuvilja. Einnig 

að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust, metnað, réttlætiskennd og 

fleira í þessum dúr. Þá vil ég að leikmenn mínir hati að tapa en geti 

tekist á við það og sýni alltaf „fair play”. Þetta allt saman hef ég gert 

með ýmsum aðferðum, eins og að vera góð fyrirmynd sjálf, ræða 

við leikmenn og leggja línur, leggja áherslu á að áhugi leikmanna 

komi að innan  frá þeim sjálfum, fara í ferðalög, vera með 

félagslega viðburði og félagslega fjáröflun og með því að kynnast 

leikmönnum vel, öðlast traust og virðingu  og geta þannig frekar 

haft áhrif.“ 



að búa til leiðtoga

Umræða meðal þjálfara hér á landi tengdu leiðtogum í íþróttastarfi 

barna og unglinga hefur verið á þann veg að það komi færri 

góðir leiðtogar upp úr barna og unglingastarfi félagana í dag 

en áður. Málefnið hefur ekkert verið rannsakað hér á landi og 

eru þetta einungis getgátur þjálfara. Ýmsar tilgátur hafa verið 

uppi hvað veldur þessum breytingum. Vangaveltur sem upp hafa 

komið eru til dæmis að samskipti barna og unglinga séu meiri í 

gegnum tölvur nú en áður og börn og unglingar komist minna í 

þær „náttúrulegu“ aðstæður sem geta ýtt undir leiðtogahæfileika 

einstaklinga, eins og að skipuleggja útileiki í hverfinu eða að 

skipta í lið í fótbolta. Einnig hefur verið til umræðu að sú breyting 

sem hefur átt sér stað í kappleikjum barna og unglinga, að leggja 

minni áherslu á að vinna, geti dregið úr að iðkendur sýni af sér 

góða leiðtogafærni. Áður fyrr þá var lagt upp úr því að vinna allt frá 

yngstu flokkum í íþróttum. Í dag hefur þetta snúist yfir í það að allir 

fái að vera með og það eitt að vinna skiptir ekki lengur mestu máli. 

Hægt er að þjálfa iðkendur í því að verða betri leiðtogar og til þess 

er hægt að nota margar aðferðir.

Hér á eftir eru þrjár aðferðir sem þjálfarar eru hvattir til þess 

að nýta sér til þess að búa til farveg fyrir iðkendur í barna- og 

unglingastarfi að uppbyggingu leiðtoga.  



að leyfa öllum að prófa sig  
í HlutVerki fyrirliða  

Þjálfarar barna og unglinga þurfa á einhverjum tímapunkti að velja sér 

fyrirliða. Algengt er að þjálfarar skipi fyrirliða hópsins í upphafi tímabils 

og sá einstaklingur gegni því hlutverki allt tímabilið. Í mörg um tilfell

um er einstaklingurinn sem er valinn fyrirliði annað hvort besti leik

maður inn eða félagslega sterkasti einstaklingurinn. 

Kynna þjálfarar fyrir iðkendum sínum hver hlutverk fyrirliðans eru 

innan hópsins eða hafa þeir sjálfir mótað sér skoðun á því hver hlut

verkin eru?

Góð leið til að fræða iðkendur um hlutverk fyrirliða er að kynna þau 

í upphafi tímabils fyrir öllum hópnum. Þjálfarinn þarf að vera búinn 

að móta sér skoðanir á því sjálfur hvers hann væntir af fyrir liða sínum. 

Þjálfarinn getur t.d. sett þær kröfur á fyrirliðann að hann mæti fyrstur á 

æfingar og fari síðastur, að fyrirliðinn stjórni upp hitun fyrir æfingar og 

leiki, að hann sjái til þess að boltar, vesti og keilur séu í lagi þegar æfing 

byrjar eða að fyrirliðinn fari fyrir liðinu þegar á móti blási í leikjum og á 

æfingum með jákvæðu viðmóti.

Í framhaldi af kynninguni á hlutverki fyrirliða þá myndi hver og einn 

leikmaður fá að reyna sig í hlutverki fyrirliða hópsins í eina til tvær vikur. 

Með þessari aðferð fá fleiri leikmenn að kynnast því að vera í hlut

verki fyrirliða. Þannig læra iðkendur ákveðin einkenni góðs leiðtoga í 

gegnum slíka reynslu sem þjálfarinn setur upp fyrir þá.



að láta iðkenDur skipuleggja 
fjáraflanir eða félagslega Viðburði

Of algengt er þegar íþróttafélög eru að skipuleggja fjáraflanir eða 

félagslega viðburði að foreldrarnir eða þjálfararnir sjái um hlut

ina frá AÖ. Þegar iðkendur eru að safna peningum fyrir keppnis

ferðum þá sjá foreldrar þeirra í mörgum tilfellum um að hringja í 

ættingja og vini til að reyna að selja þeim klósettpappír eða annan 

varning. Þegar iðkendur koma saman til að styrkja félagsleg tengsl 

þá fá þeir oft allt upp í hendurnar eins og hvar þau eiga að mæta, 

klukkan hvað og með hvað mikinn pening.

Vænlegri leið til að ýta undir leiðtogafærn hjá iðkendum er að láta 

þá skipuleggja slíka viðburði. Til dæmis er vel hægt að láta iðk

endur skipuleggja fjáraflanir sjálfa með umsjón foreldra. Dæmi 

um slíkt væri til dæmis að láta iðkendur skipuleggja bingókvöld. 

Þannig má deila verkefnum á einstaklinga innan hópsins. Einhverjir 

útvega vinninga, aðrir veitingar og enn aðrir auglýsa viðburðinn. 

Þannig fá iðkendur verkefni sem þeir þurfa að leysa af hendi svo 

fjár öflunin gangi sem best. Mikilvægt er að gera iðkendum grein 

fyrir ábyrgðinni sem fylgir hverju verkefni svo útkoman verði sem 

best.

Með svipaðri aðferð má skipuleggja félagslega viðburði hóps ins. 

Þar er til dæmis hægt að leyfa iðkendum að koma að skipu lagn

ingu viðburðanna í stað þess að foreldrar sjái um slíkt. Góð leið 



er til dæmis að skipta hópnum í minni hópa og láta hvern hóp 

skipuleggja félagslegan viðburð á ákveðnum tímapunkti tíma bils

ins. Þannig taka iðkendur á sig meiri ábyrgð með skipulagningu á 

slíkum viðburði.

leikHlé án þjálfara í kappleikjum

Í leikhléum barna og unglinga er algengt að þjálfarinn tali allan 

tímann og fari yfir leikinn. Með því móti tjá iðkendur sig minna en 

þeir gætu gert og eru því ekki að þróa leiðtogahæfileika sína. 

Góð leið til að ýta undir leiðtogahæfileika iðkenda er að gefa þeim 

tækifæri á því að tjá sig.

Ein aðferð er að þjálfarar beggja liða komi sér saman um að 

taka ákveðið leikhlé á fyrirfram ákveðnum tíma í kappleikjum 

barna og unglinga þar sem leikmenn koma saman og ræða um 

leikinn án afskipta þjálfara. Þar sem þjálfarinn á ekki að tjá sig 

þurfa leikmennirnir að láta skoðun sína í ljós. Með þessari aðferð 

er ýtt undir það að leikmenn tjái sig og velti fyrir sér hvað er að 

gerast í leiknum. Til dæmis gætu komið upp vangaveltur meðal 

leikmanna að ákveðinn mótherji beri af og þeir þurfi að finna leiðir 

til að stoppa hann. Það munu væntanlega ekki allir tjá sig en þeir 

leikmenn sem hafa persónuleikaeinkenni góðs leiðtoga munu 

eflaust gera það. 



     SPURNING TIL SIGGA RAGGA:  Nú varst þú fræðslustjóri Knatt-

spyrnusambands Íslands til lengri tíma og þekkir barna- og 

unglinga störf aðildarfélagana vel. Myndir þú vilja sjá meiri áherslu 

lagða á þjálfun leiðtogafærni iðkenda? Ef svo er, hvaða aðferðir 

telur þú æskilegar?

„Ég hef hvergi séð sönnun fyrir því að leiðtogar séu betri í knatt

spyrnu en aðrir leikmenn. Margir frábærir leikmenn voru ekki 

sigurður ragnar eyjólfsson 

er fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu 

og spilaði meðal annars með Walsall FC 

og Chester City. Hér á landi spilaði hann 

með nokkrum liðum, þar á meðal KR og ÍA. 

Eftir að knattspyrnuferlinum lauk hjá Sigga 

Ragga, eins og hann er oftast kallaður, 

þá tók hann að sér starf fræðslustjóra KSÍ 

árið 2002. Árið 2007 tók Siggi Raggi við 

A-landsliði kvenna og náði þar frábærum 

árangri. Hann skilaði liðinu tvisvar sinnum í 

úrslitakeppni Evrópumóts. Nýverið tók Siggi 

Raggi við þjálfun meistaraflokks karla hjá 

ÍBV í Vestmannaeyjum.



leið togar. Félögin eru að reyna að búa til góða leikmenn, fyrst og 

fremst. Ég veit þó dæmi þess að félag reyndi markvisst að bæta 

þennan þátt í uppeldi sinna leikmanna. Það má segja að það sé líka 

hluti af hlutverki félaganna að búa til leiðtoga, líka ef við hugsum 

bara út frá lífinu sjálfu og ekki bara fótbolta. Ef félag vill fá fleiri 

leiðtoga gæti það t.d. gefið einstaka leikmönnum aukna ábyrgð og 

kennt þeim hlutverk leiðtogans og fá leikmennina til að æfa sig í að 

verða betri leiðtogi og umbuna fyrir hegðun í rétta átt. Jafnframt 

gætu leikmennirnir lært af góðum „leiðtogum“ en stundum hafa 

menn mjög óljósar hugmyndir um hvað er leiðtogi og hvað ekki.  

Það eru til margar mismunandi útgáfur af góðum leiðtogum og 

hvert félag þarf að ákveða fyrir sig hvað þau leggja áherslu á í 

knattspyrnulegu uppeldi sínu. Ef þau meta það þannig, að það 

að búa til leiðtoga sé mikilvægara en annað, ættu þau að leggja 

aukna áherslu á þann þátt en þá kemur spurningin hver á að kenna 

það?  Vita þjálfarar hvernig á að búa til leiðtoga? Hvaða einkenni 

hafa góðir leiðtogar? Þetta eru allt góðar spurningar fyrir félögin að 

spyrja sig að.“
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