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Þakkarorð 

Rannsókn þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi verkefnisins var Viðar Halldórsson og 

kann ég honum bestu þakkir fyrir hjálpina og góðar ábendingar í tengslum við 

verkefnið. Þegar ég hóf nám við Háskóla Íslands hafði ég aldrei heyrt um að hægt væri 

að skoða heim íþróttanna út frá félagsfræðilegu sjónarhorni er ég því einnig þakklátur 

leiðbeinandanum mínum fyrir þann áhuga sem rannsóknir hans og kennsla kveiktu hjá 

mér á viðfangsefninu. Einnig vil ég koma á framfari gríðarlegu þakklæti til 

viðmælendanna sem töluðu að heiðarleika og hreinskilni í viðtölum.  
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Útdráttur 

Þrátt fyrir gríðarlegar vinsældir knattspyrnu eru rannsóknir á knattspyrnuliðum afar 

sjaldgæfar. Í mörgum tilfellum er árangur knattspyrnuliða útskýrður á einfaldan og 

órökstuddan hátt. Rannsóknin er byggð á fjórum eigindlegum viðtölum við leikmenn og 

þjálfara. Þessi rannsókn reynir að útskýra það hvað átti sér stað hjá 1. deildarliði Leiknis 

tímabilið 2014 þegar liðið sigraði deildina og komst upp í úrvalsdeild. Liðið hafði gengið 

í gegnum margt frá árinu 2010 með sama leikmannakjarnann. Þegar nýtt þjálfarateymi 

tók við liðinu fyrir tímabilið 2013 virðast hlutirnir hafa fara að ganga betur hjá liðinu. Í 

rannsókninni er reynt að sýna það hvernig þeir nýttu sér aðstæður og umhverfi 

félagsins og náðu að virkja allan þann kraft sem bjó í liðinu og leikmönnum þess. Í ljós 

kemur meðal annars fram hversu mikilvæg félagstengsl og samskipti einstaklinga eru 

þegar kemur að árangri í íþróttum.  
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1 Inngangur 

Árangur í íþróttum er oft útskýrður á líffræðilegan hátt, þeir sem ná árangri eru oft 

taldir hafa fæðst með einhverja eiginleika og ná þar af leiðandi árangri í íþróttum. Ekki 

er hægt að útiloka að líffræðilegir þættir hafi áhrif á árangur íþróttamanna en þegar 

rannsóknir á árangri í íþróttum er skoðaður hefur komið í ljós að félagslegir og 

félagssálfræðilegir þættir eru stór ástæða árangurs. Mismunandi aðstæður geta leitt til 

þess að árangur náist, en ekki er til einhver ein aðferð fyrir lið eða íþróttamenn til þess 

að verða sigurvegarar (Ericsson, 1993; Viðar Halldórsson, 2012). Til þess að fá sem 

bestu yfirsýn yfir það hvað er í gangi hjá íþróttaliðum þegar þau sigra, ná árangri eða 

vinna titla er mikilvægt að rýna í rannsóknir sem tengjast þessum málaflokk, kanna þær 

forsendur sem þarf til þess að ná árangri, taka tillit til eldri sögulegra heimilda sem til 

eru um íþróttalið sem hafa náð eftirtektarverðum árangri og skoða aðferðir sem eldri 

þjálfarar notuðust við. Að auki er mikilvægt að heyra sjónarmið þeirra sem voru í 

tilteknu liði. Á Íslandi hefur rannsóknarlíkan félagsfræðinnar snúist aðallega um 

félagsleg vandamál (Garðar Gíslason, 2000). Rannsóknir um árangur liða eða hópa 

hefur sjaldan talist til viðfangsefnis félagsfræðinnar hingað til en á því verður vonandi 

breyting. Þessi rannsókn er eitt skref í átt að víkkun fræðigreinarinnar. 

 Ýmsar heimildamyndir eru til um íþróttalið sem sýna hvernig aðstæður geta 

haft áhrif á framgöngu liða. Ein þeirra, Ósigraðir (e. Undefeated) segir frá 

menntaskólaliði í Memphis en skólaliðið í amerískum fótbolta hafði aldrei náð neinum 

árangri í íþróttinni. Skólinn var staðsettur í hverfi sem var í niðurníðslu og félagslegar 

aðstæður erfiðar. Þjálfarinn reyndi að koma á ákveðnum hugsunarhætti meðal 

leikmanna þess. Hann byggði upp sjálfstraust meðal leikmanna sem virtust ekki hafa 

mikla von auk þess sem hann lagði mikla áherslu á að þeir stæðu sig vel í skólanum. 

Það voru þrjú atriði sem þjálfarinn vildi koma inn í huga leikmanna. Það fyrsta var að 

sýna hegðun sem lýsti sér í mikilvægi þess að standa upp eftir tap, bera höfuðið hátt og 

halda áfram. Næst lagði hann mikla áherslu á aga og varði miklum tíma í að koma 

agamálum í gott stand. Þriðja atriðið og það mikilvægasta var sú hugsun að liðið væri 

alltaf númer eitt, ekki einstaklingurinn. Með tímanum virtust leikmenn meira vilja spila 

fyrir liðið og leggja sig fram fyrir það og þar af leiðandi minnkaði óþarfa ágreiningur 

milli manna. Með þessum áherslum náði þjálfarinn að koma liðinu alla leið í 
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úrslitakeppni. Heimildarmyndin sýndi hvernig þjálfari gat hvatt leikmenn áfram í hinu 

daglega lífi sem skilaði sér síðan inn á völlinn með ágætum árangri. (Middlemas og 

Lindsay, 2011)         Körfuboltaþjálfarinn Phil Jackson sagði í bók sinni að eitt af því sem 

hann hafði lært sem þjálfari væri hvatning. Ef hann vildi að leikmenn myndu hegða sér 

eftir hans hugmyndum þyrfti hann að hvetja þá til þess. Ekki væri nóg að aðeins vilja 

það heldur þyrfti að vinna með leikmönnunum í átt að ákveðnum hugsunarhætti. 

(Jackson og Delehanty, 2013). Mike Krzyzewski einnig þjálfari, bandaríka 

körfuboltalandsliðsins hélt því fram að lið þurfi að setja sér markmið. Markmiðið myndi 

síðan undurbúa og sameina liðið og þannig öðlast orku. Hann hefur þjálfað 

mismunandi lið og telur að engin ein aðferð virki yfir allt til þess að ná árangri 

(Krzyzewski og Spatola, 2010).  

 Leiknir í Reykjavík hafði gengið í gegnum misjafna tíma í 1. deildinni í fótbolta 

undanfarin ár. Tímabilið 2010 réði aðeins markatala úrslitum á því að liðið kæmist ekki 

upp í úrvalsdeild. Árin eftir það vantaði upp á stöðuleika og endaði liðið í 10. sæti árin 

2011 og 2012. Þegar nýtt þjálfarateymi tók við liðinu fyrir tímabilið 2013 virtist ásýnd 

liðsins breytast. Ekki voru miklar mannabreytingar og þess vegna er áhugavert að reyna 

sjá hvað breyttist hjá liðinu eftir að nýjir þjálfarar tóku við. Í leikmannahópi liðsins frá 

tímabilinu 2010 til 2014 voru níu leikmenn sem léku samfleytt með liðinu, allir í frekar 

stórum hlutverkum. Markmið rannsóknarinnar er því að finna út með eigindlegri 

aðferð ásamt því að skoða fyrirliggjandi heimildir um það sem gerðist og var frábrugðið 

í félagslega umhverfinu hjá meistaraflokksliði Leiknis í Reykjavík þegar þeir unnu 

Íslandsmeistaratitilinn í 1. deild árið 2014. (Víðir Sigurðsson, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014).  
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2 Fræðileg nálgun 

Kenningarleg nálgun rannsóknarinnar er grunduð kenning (e. grounded theory) en sú 

aðferð byggir á því að safna upplýsingum og smíða kenningu utan um gögnin sem aflað 

er í rannsóknarvinnunni. Kenningin bíður uppá að bera saman ólík félagsleg fyrirbæri 

og hentar því vel í þessa rannsókn vegna fyrri reynslu viðmælenda. Með þessari nálgun 

er möguleiki á að tengja efni sem kemur úr efnisöflun rannsóknar og fyrirliggjandi gögn 

um viðfangsefnið. Vegna kenningarlegra óvissu sem er þegar þessi aðferð er notuð er 

alltaf sá möguleiki á lofti að rannsóknin taki stefnubreytingu á einhverjum tímapunkti. 

Vegna efnisöflunar bíður nálgunin uppá að segja frá aðstæðum á hlutlægari hátt. Þetta 

er leitandi rannsókn þar sem þetta viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað, fyrirfram er 

því ekki vitað hvað skiptir máli og ákveðin sveiganleiki til staðar. (Glaser og Strauss, 

1967; Mills, Bonner og Francis, 2006; Neuman, 2011).  

 Á Ólympíuleikunum 2008 náði íslenska handknattleikslandsliðið sögulegum 

árangri þegar Ísland var fámennasta þjóðin til þess að vinna til verðlauna í liðsíþrótt. 

Viðar Halldórsson (2012) gerði vettvangsrannsókn á liðinu til þess að leita útskýringa á 

því hvað átti sér stað sem gerði það að verkum að álíka fámenn þjóð næði svona 

árangri. Samkvæmt mælingu á líkamlegum burðum leikmanna kom í ljós að leikmenn 

voru ekki í þeirri stærð og þyngd sem myndi gefa þeim forskot í íþróttinni. Rannsóknin 

sýndi einnig að þau gildi og viðhorf sem íslensku leikmennirnir tileinkuðu sér gætu hafa 

hjálpað þeim í keppninni, Íslendingar væru til að mynda þekktir fyrir baráttuanda sem 

skilaði sér út í leiki liðsins. Íþróttin hefur lengi verið talin þjóðaríþrótt og gæti það hafa 

haft hvetjandi áhrif á leikmennina.  Fyrir tiltekna ólympíuleika var markmiðið hjá liðinu 

alltaf að ná í verðlaunasæti  ásamt því að finna fyrir stuðningi frá þjóðinni. Eldri og 

reyndari leikmenn liðsins kenndu þeim yngri og voru leikmenn góðir vinir, ásamt því að 

nota allskyns leiki til þess að hvetja liðsmenn áfram. Smæð íslenska þjóðfélagsins 

hjálpaði til að auka samstöðumátt leikmanna vegna sambærilegs félagslegs bakrunns 

sem tengdi leikmenn betur saman, þeir vissu að þeir gætu treyst hvorum öðrum. Allir 

félagslegu þættir liðsins virtust til fyrirmyndar þegar litið er til þátta eins og hvatningu, 

trausts milli leikmanna, stolt, samheldni liðs, samvinnu og vináttu. Þjálfari liðsins 

undirbjó einnig leikmenn liðsins gríðarlega vel fyrir alla leiki sem jók sjálfstraust þeirra 
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inn á vellinum. Liðið spilaði svo til úrslita á Ólympíuleikunum og hafnaði í 2. sæti. Þessi 

rannsókn er fyrirmynd rannsóknarinnar um árangur knattspyrnuliðs Leiknis árið 2014. 

2.1 Fyrri rannsóknir og kenningar 

Á Norðurlöndunum er menningin í kringum íþróttafélögin frábrugðin því sem gerist 

annarsstaðar í heiminum að því leyti að félögin eru öllum opin. Félögin eru fyrir alla 

óháð efnahagslegri og félagslegri stöðu sem gerir þau einstök á sinn hátt. Starf 

félaganna er oft á tíðum byggt upp með sjálfboðavinnu einstaklinga. Umhverfið er þó 

stöðugt að breytast og atvinnumennskubragurinn alltaf að aukast þar sem peningar 

skipta meira máli og umhverfið að verða fagmannlegra (Peterson, 2008). Á Íslandi er 

samblanda áhugamennsku og fagmennsku til staðar þar sem þjálfun er kerfisbundin og 

á háu stigi. Leikgleðin og hugafar einkennast hinsvegar af áhugamennsku. Með því er 

átt við að leikmenn spili með hjartanu fyrir félagið sitt þar sem hvatinn er ekki 

efnahagslegur (Viðar Halldórsson, 2012). Þessir tveir þættir mynda ákveðna blöndu 

sem lítið hefur verið rannsökuð þó umhverfið á Íslandi til rannsókna af þessu tagi sé til 

fyrirmyndar.  

Áhugi og skuldbinding eru talin mikilvæg þegar kemur að því að ná árangri í 

íþróttum. Íslensk rannsókn á viðhorfi, skuldbindingu og áhuga íþróttafólks leiddi í ljós 

að íþróttamenn sem keppa í hæsta gæðaflokki virðist tilbúnari að skuldbinda sig 

íþróttinni en íþróttamenn sem teljast ekki til atvinnuíþróttafólks. (Viðar, Ásgeir og 

Þórólfur, 2012).  Þetta gæti gefið til kynna að til þess að ná árangri er mikilvægt 

skuldbinda sig íþróttinni og þar af leiðandi fórna öðru til þess að stunda íþróttina af 

fullum krafti. Ericsson (1993) hélt því fram að til þess að verða afburðar einstaklingur í 

íþrótt þurfti einstaklingur að æfa kerfisbundið í 10.000 klukkustundir, á fagmannlegan 

hátt. Í þeirri rannsókn skítur hann niður úreltar mýtur um að einstaklingar sem skara 

fram úr séu með meðfædda eiginleika eða séu með einhversskonar líkamlega yfirburði 

sem geri það að verkum að þeir séu afreksmenn. Útilokar hann þó ekki að í ákveðnum 

tilfellum geti það haft áhrif. Þessi rannsókn rímar við niðurstöður úr rannsókn Viðars 

Halldórssonar o.fl. (2012) um að einstaklingar þurfi að skuldbinda sig íþróttinni og æfa 

mikið og reglulega til þess að verða afreksmenn.  

Ellis Cashmore (2002) og Elaine Biech (2008) fullyrða að markmiðasetning hafi 

sannað sig í íþróttum á þann veg að afköst íþróttamanna verði meiri en ella, auk þess 
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verði árangur betri. Hvatning íþróttamanna verður meiri ef þeir eru alltaf að fylgja 

einhverjum markmiðum og áhuginn eykst einnig með því. Markmiðasetning getur verið 

til langtíma fyrir íþróttamenn og í því langtíma markmiði eru mörg minni skilvirkari 

markmið sem íþróttamaður fylgir á leið sinni að stóra markmiðinu. Auk þess getur 

verið áhrifaríkt að hafa hluta þessa markmiða sýnileg. Skuldbinding er eitt lykilatriða til 

þess að markmiðasetning standi undir sér. Auk þess er mikilvægt að sá sem er að fylgja 

markmiðinu fái mikla endurgjöf (e. feedback) og leiðbeiningar á leiðinni að því. 

Hugmyndir Robert Mertons um menningarleg markmið er áhugaverð ef hún er 

yfirfærð á markmið íþróttaliða. Þegar markmiðasetning er samþykkt og hlýðni eða 

samvinna við yfirvaldið sem í þessu tilfelli eru þjálfarar liðsins ætti aðeins að vera ein 

viðurkennd hegðun inn í hópnum til þess að ná markmiðinu. Hegðunin sem kæmi út 

sem samstillt stefna einstaklinga að ná þessu markmiði ásamt því að fylgja reglum 

þjálfara. Þeir leikmenn sem ekki samþykkja markmið liðsins gætu viljað fara sínar eigin 

leiðir eða gefist upp. (Giddens, 2009; Merton, 1996). Þegar einstaklingar ákveða að 

fylgja ekki leiðum og markmiðum heildarhópsins er líklegt að honum sé leyft að leita á 

önnur mið þar sem umhverfi hentar tilteknum einstaklingi betur. Sem félagsvera vill 

einstaklingurinn alltaf vera viðurkenndur í hóp og tilheyra öðrum. Þegar einstaklingar 

eru ekki ánægðir með það sem er samfélagslega gildandi gætu þeir misst ákveðna 

virðingu annarra úr hópnum ef þeir láta í ljós óánægju sína. Afleiðingarnar gætu valdið 

einhverskonar útskúfun úr tilteknum hópi. (Goffman, 1967) Þetta gæti tryggt ríkjandi 

ástand þrátt fyrir óánægju einhverra vegna hugsanlegra afleiðinga. Tengsl árangurs í 

íþróttum og samheldni liða hefur verið rannsökuð og þar kemur í ljós að sterk tengsl 

eru á milli árangurs og mikillar samheldni í liðum (Carron, Colman, Wheeler og Stevens, 

2002). Samstaða í liðum sem vinnur sameiginlega að markmiðum sínum sameiginlega 

er einnig talið auka líkur á árangri (Rovio, Eskola, Kozub, Duda, Lintunen. 2012).  

Í gegnum árin hafa félagsfræðikenningar annað hvort snúist um það hvort 

einstaklingurinn stjórni sér sjálfur óháð félagslegum öflum eða sé stjórnað af 

félagslegum öflum óháð einstaklingsvilja. Þriðji þátturinn sem minna hefur verið 

rannsakaður eru tengsl milli einstaklinga, þ.e.a.s. félagsnetið. Kenningar um tengsl milli 

fólks geta verið afar áhugaverðar þegar íþróttalið eru skoðuð. Með því er hægt að skilja 

betur gildi þeirra. Í íþróttaliðum er mikilvægt að tengslin séu góð því árangur liðs ræðst 
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ekki eingöngu af ytri aðstæðum né frammistöðu einstaklinga (Carron, Colman o.fl., 

2002). Tilfinningar milli einstaklinga geta verið smitandi og leiðtogar geta drifið með 

sér hópa og smitað út frá sér ákveðin hugsunarhátt. Tilfinningar eða hugsunarháttur 

eins og til dæmis hugafar sigurvegara og jákvæðni getur smitast milli einstaklinga. 

Þegar einstaklingar hafa umgengist fólk sem hefur náð miklum árangri gæti það smitast 

af einhverskonar hugafari sem það tekur með sér út í lífið (Christakis og Fowler, 2009). 

Ef þjálfari íþróttaliðs sem er jafnframt leiðtogi kemur með ákveðið hugafar inn í liðið 

getur það smitað út frá sér til allra í kring ef umhverfið er meðtækilegt fyrir því. 

Leiðtogar liða setja fordæmi fyrir aðra leikmenn liðsins og eru fyrirmyndir þeirra 

(Wooden, 2009). Þegar leiðtogar eru annars vegar er mikilvægt að félagsleg staða 

þeirra innan hópa sé há, fólk fari eftir þeim og beri virðingu fyrir. Það sem einkennir 

einstaklinga með háa félagslega stöðu innan hóps er sú hegðun að leiðtogi stilli öllu 

upp svo aðrir sjái að allt sé gert til þess að ná árangri fyrir hópinn. Félagslegar tengingar 

fólks eru gagnlegar á margan hátt. Þær geta hjálpað við að ná fram markmiðum ásamt 

því að vera tilfinningarlegur stuðningur. Félagstengsl sem myndast í hópum geta einnig 

hjálpað til við það (Rohall, Milkie og Lucas, 2007). Þar sem þjálfarar íþróttaliða eru 

stjórnendur hópanna mætti ætla að félagsleg staða þeirra sé með því hæsta. Einnig má 

telja það líklegt að fyrir þeim sé borin virðing og þeir hugsi til þess að ná árangri fyrir 

hópinn. Með þessu mætti ætla að ef þjálfari er til að mynda með hugafar sigurvegarans 

getur hann smitað út frá sér til hópsins.  

Sjálfstraust í íþróttum hefur samkvæmt rannsóknum þótt hjálpa til að ná 

árangri. Sjálfstraust er ekki stöðugt ástand og þarf því að byggja það upp og viðhalda. 

Þegar einstaklingar hafa sjálfstraust hafa þeir trú á eigin hæfileikum og því hefur 

einstaklingur með sjálfstraust meiri möguleika á því að nýta alla sína hæfileika á 

íþróttavellinum (Cashmore, 2002; Plakona, Parčina, Ludvik og Tuzović, 2014).  

  Lífræn samfélög byggjast upp á því að hver og einn einstaklingur sér um sitt 

eigið hlutverk og treystir því að aðrir sjái um sín hlutverk. Í því liggur samstaða hópsins 

eða samfélagsins. Smækkuð mynd af þessu samfélagi gæti verið íþróttalið. Þar sem 

einstaklingar eru allir sérhæfðir á sinn hátt og treysta á hvorn annan til þess skila sínu 

hlutverki til þess að liðið virki. Hver og einn einstaklingur notar sína þekkingu, reynslu 

og hæfileika til þess að leggja sitt að mörkum til þess að liðið virki á sem bestan hátt 
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(Durkheim, 1933). Innan hópsins eru síðan ákveðin gildi og viðmið hvernig samskipti 

manna eiga að vera. Þannig eru einstaklingar meðvitaðir um hlutverk sitt innan liðsins 

og hvernig taka þarf á vandamálum innan hópsins (Goffman, 1959). John Wooden var 

sigursælasti þjálfari í háskólaboltanum í Bandaríkjunum. Sem þjálfari og kennari náði 

hann með sínum aðferðum að byggja upp sigurmenningu með ákveðinni aðferð eða 

lífsspeki. Það voru ákveðnar lífsreglur sem hann setti leikmönnum sínum sem þeir áttu 

að fylgja. Hann lagði mikla áherslu á að leikmenn legðu sig alla fram sama hvar í lífinu. 

Meðal annars með því að sýna dugnað, vinskap, tryggð, samvinnu og ákafa. Hann taldi 

að ef hver og einn einstaklingur einbeitti sér að því gera sitt besta myndi það að lokum 

skila sér til heildarinnar. Hann taldi sigurinn ekki felast í fjölda titla né sigruðum 

leikjum, heldur framlaginu sem leikmennirnir lögðu á sig. (Wooden, 2009). Með þessu 

skapaði hann ákveðna liðsheild sem vann saman, menn virtust þekkja hlutverkin sín 

ásamt því að hver og einn einstaklingur gat fullvissað sig um að gera sitt besta á sama 

tíma og liðsfélagar gerðu það sama. Með siðferðisvitund einstaklinga má svo treysta 

því að einstaklingar fari eftir þeim reglum og viðmiðum sem gilda innan hópsins. Á 

þennan hátt myndast traust milli manna þannig að þeir sem setja reglurnar geti treyst 

því að einstaklingar fari eftir þeim og skili sínu þótt það sé ekki stöðugt eftirlit með 

þeim (Stefán Ólafsson, 2007).  

Í íþróttaliðum mætti gera ráð fyrir því að innri átök geti haft áhrif á 

frammistöðu liða sérstaklega í því ljósi um leið að utanaðkomandi aðilar sjá innri átök 

hjá mótherja er hægt að draga þá ályktun að aðstæður og andi séu ekki með besta 

móti. Einstaklingar og hópar geta stýrt hegðun sinni miða við aðstæður til þess eins að 

hafa áhrif á það hvernig aðrir hugsa um þá. Með því að koma fram fyrir almenningi eða 

andstæðingum sem sterkur og samheldin hópur gæti það aukið líkur á því að að liðið sé 

sterkt og samheldið í augum annarra. Hópurinn á sér svo öðruvísi reglur þegar hann er 

bakvið luktar dyr í fjarlægð frá almenningi og andstæðingum íþróttaliðsins. Í þeim 

aðstæðum eru samskipti óformlegri. Önnur viðmið gilda og er samkomulag um það 

innan hópsins hvernig vandamál eru leyst og samskiptum háttað.  (Giddens, 2009; 

Goffman, 1959). Hópurinn getur verið með ákveðin viðmið hvernig meðlimir hegða sér 

fyrir framan aðra til að mynda inn á íþróttavellinum, til dæmis að sýna aldrei 

mótherjanum að innri ágreiningur eigi sér stað. Opin og hreinskilin samskipti í 
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íþróttaliðum eru einkennandi fyrir lið með mikla og öfluga virkni. Það hjálpar öllum í 

hópnum að halda einstaklingum upplýstum um hvað er í gangi hverju sinni auk þess 

verða meðlimir meðvitaðri um hvorn annan. Góð samskipti eru talinn grunnurinn af  

góðri liðsheild og árangursríkum liðum (Biech, 2008). Félagshæf hegðun (e. prosocial) 

eykst í íþróttum þegar samband þjálfara og leikmanna er gott, einnig dregur það úr 

andfélagslegri hegðun leikmanna. Félagshæf hegðun lýsir sér í því þegar einstaklingar 

hegða sér sjálfviljugir með það að leiðarljósi að hjálpa liðsfélögum eða liðinu sjálfu 

(Rutten o.fl., 2007).  

Kenningar um spegilsjálfið útskýra að sjálfsmynd einstaklinga mótist af því 

hvernig aðrir sjá okkur og að hegðun verði í samræmi við það hvernig við höldum að 

aðrir sjái okkur. Þegar þetta er svo lagt saman kemur ákveðin niðurstaða sem er 

tilfinning um það hvernig við höldum að við séum (Cooley, 1967). Ef unnið hafði verið í 

því innan hópsins með öllum einstaklingum að byggja upp ákveðin gildi til þess að fara 

eftir eins og til dæmis að hegða sér eins og sigurvegari þá gætu menn innan hópsins 

farið að líta á hvern annan sem sigurvegara. Þannig yrði sjálfsmynd einstaklinga innan 

hópsins líklega sjálfsmynd sigurvegara og einstaklingarnir myndu svo hegða sér eftir 

því. Rannsókn um kenningu spegilssjálfsins sýndi mjög sterkt samband milli viðhorfa 

annarra og sjálfsmyndar einstaklings. Einnig að sjálfsmynd einstaklinga verði fyrir meiri 

áhrifum af viðhorfum þeirra sem einstaklingur telur vera mikilvæga í lífi sínu (Yeung og 

Martin, 2003). Með þessum niðurstöðum væru til dæmis þjálfarar íþróttaliða í góðri 

aðstöðu til þess að fá leikmenn sína til þess að horfa á sig og liðsfélaga með öðrum 

augum.  

Albert Bandura (1971) kom fram með félagsnámskenninguna sem segir að 

hegðun einstaklinga sé lærð hvort sem það er í gegnum áhorf eða með kennslu 

annarra. Í kenningum hans er félagsnám mikilvægur þáttur í lærdómsferli einstaklinga. 

Það felst í því að læra beint af sinni eigin hegðun, þannig læri einstaklingur af 

aðstæðum sem viðkomandi lendir í eða upplifir. Hafa verður í huga að þrátt fyrir það 

að einstaklingur taki ekki rétta ákvörðun í fyrsta skipti þegar hann lendir í ákveðnum 

aðstæðum er ekki öruggt að hann geri það heldur í næsta skipti. Með tímanum lærir 

einstaklingur þó hvernig best er að bregðast við aðstæðum og vinna sig út úr þeim með 

ákveðinni reynslu sem hann aflar sér. Félagsleg styrking eins og hrós er mikilvægur 
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þáttur í því ferli þegar einstaklingur bregst rétt við aðstæðum. Félagsnámskenninguna 

er auðveldlega hægt að yfirfæra á leikmenn í íþróttaliðum. Í flóknum aðstæðum eins 

og íþróttum og íþróttaleikjum geta verið stöðugt nýjar aðstæður og áskoranir þar sem 

taka þarf skjótar ákvarðanir og geta þær haft úrslitaáhrif um hvernig kappleikur fer. 

Íslenska handboltalandsliðið hefur þróað með sér ákveðna hefð þar sem eldri leikmenn 

liðsins miðla reynslu til þeirra sem yngri eru (Viðar Halldórsson, 2012). Reynsla sem er 

fengin á því að hafa spilað fjölda leikja auk þess að fá tækifæri til að læra af reynslu 

annarra ætti að vera góð uppskrift til þess að bæta sig í viðeigandi íþrótt. Í hópum 

verður svo til félagsauður sem auðveldar samskipti og athafnir einstaklinga innan hópa 

vegna þeirra tengsla sem þeir mynda á milli sín. Með félagsauðnum myndast svo 

ákveðin tiltrú milli manna, væntingar og skyldur sem auðvelda ákveðin verkefni og 

samskipti. Aðeins vegna tengslanna en ekki vegna sérstakrar hæfni (Putnam, 2000).   
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3 Aðferðir og gögn  

Félagsfræðin sem fræðigrein býður upp á ákveðnar aðferðir til þess að skoða 

félagsheiminn. Í þessari rannsókn var ákveðið að nota eigindlega aðferðarfræði. Með 

því er hægt að skoða reynsluheim einstaklinga og upplifun þeirra á aðstæðum sem 

verið er að skoða (Esterberg, 2002; Johnson, 1995; Jón Gunnar Bernburg, 2005). Afar 

fáar sambærilegar rannsóknir eru til um árangur íþróttaliða og því var ákveðið að taka 

viðtöl við leikmenn liðsins sem höfðu áður upplifað öðruvísi félagslegt umhverfi hjá 

liðinu og báða þjálfara liðsins sem einungis höfðu þjálfað liðið í tvö keppnistímabil.  

3.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Eigindleg aðferðafræði gefur okkur innsýn í reynsluheima einstaklinga og veitir 

upplýsingar umfram tölulegar staðreyndir. Upplýsingum er aflað með viðtölum við 

einstaklinga sem hafa verið í þeim aðstæðum sem verið er að rannsaka. Spurningalisti 

er lagður fyrir einstakling sem lýsir reynslu sinni á ákveðin hátt og eru svör viðmælenda 

háð túlkunum rannsakenda. Þegar viðtöl eru tekin við nokkra einstaklinga sem upplifðu 

ákveðnar aðstæður er möguleiki á að finna ákveðin þemu eða félagsleg ferli í samhengi 

(Braun og Clarke, 2006; Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn voru viðtölin greind eftir 

þemu og eftir þeim er niðurstöðukaflinn settur upp. 

3.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun um upplifun og reynslu viðmælenda fór aðeins fram með viðtölum. 

Viðtöl við viðmælendur voru á bilinu 37 til 49 mínútur. Sami spurningalisti var notaður 

fyrir alla aðila með tilliti til hvort um væri verið að ræða við leikmann eða þjálfara. 

Spurningalistinn var staðlaður þó rannsakandi hafi verið opinn fyrir áhugaverðum 

svörum sem í sumum tilfellum leiddi til nýrra spurninga.  

3.3 Þátttakendur 

Rannsakandi valdi fjóra einstaklinga til þess að taka viðtal við. Samþykktu allir 

viðmælendurnir beiðnina um viðtal. Lagt var upp með að fá viðtöl við báða aðalþjálfara 

liðsins auk þess leikmenn sem höfðu spilað með meistaraflokk liðsins frá árinu 2010. 

Með þessu vali á viðmælendum var hægt að fá sjónarhorn frá þessum leikmönnum 

sem höfðu verið með liðinu frá því mistókst að komast upp í úrvalsdeild árið 2010. Auk 
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þess var mikilvægt að fá sjónarhorn beggja þjálfara liðsins þar sem einn þeirra kom frá 

öðru liði en hin kom beint úr yngri flokka þjálfun Leiknis. Alls var rætt við fjóra 

einstaklinga úr liðinu. Rannsakandi tók ákvörðun í samráði við viðmælendur 

rannsóknar að viðtölin yrðu nafnlaus sem og allar tilvitnanir.   
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4 Niðurstöður 

Margir þættir virðast hafa gert það að verkum að sigur í deildinni hafi unnist. Þegar 

nýtt þjálfarateymi tekur við liðinu fyrir tímabilið 2013 hafði liðið gengið í gegnum 

nánast allt sem hægt var að ganga í gegnum út frá fótboltalegu sjónarhorni. Leiknir 

hafði árið 2010 mistekist að komast upp um deild en liðið hafnaði í þriðja sæti með jafn 

mörg stig og liðið í öðru sæti, markatala réði þannig úrslitum. Næstu tvö árin var liðið í 

fallbaráttu og endaði bæði árin í 10. sæti (Víðir Sigurðsson, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014). 

4.1 Félagslegt umhverfi 

Allir viðmælendurnir töluðu um að Leiknir væri fjölskyldufélag þar sem allir þekktu 

hvorn annan vel. Þar væri samstaðan og samvinna mjög mikil einnig væri liðið byggt 

upp á heimamönnum. Á þeim tímapunkti sem nýir þjálfarar taka við liðinu koma þeir 

inn í samfélag með ákveðna hefð. Viðmælendur töluðu um að íþróttafélagið væri 

fjölskyldufélag og þegar viðmælendur voru spurðir hvort það hefði verið 

vinafélagsstemning, þar sem umhverfi væri ekki til þess að ná árangri sögðu 

leikmennirnir aldrei svo vera en þjálfararnir voru ekki sammála því. Besta skilgreiningin 

á hugtakinu vinafélag eða fjölskyldufélag kom frá einum viðmælanda sem talaði um að 

allir hjálpuðust að, kjarninn í kringum félagið væri lítill, samstaða og samvinan væri 

mikil og aðstandendur væru tilbúnir að gera allt fyrir félagið. Hér er tilvitnun í þjálfara 

aðspurður út í hugsanleg áhrif þess að félagið væri svokallað fjölskyldufélag: 

Það þurfti auðvitað að taka á helling af málum. [...] reynt að gera 

umhverfið eins professional og hægt var, að menn sætti sig ekki við 

einhverja meðalmennsku [...] umhverfið þurfti að fara uppá meira 

plan. Hann (AR: hin þjálfarinn) var alveg með þetta hvernig 

úrvalsdeildarfélögin virkuðu, sem ég var ekki með. Ég var aftur á móti 

með það hvaða strengi við þurftum að ýta í, hvað við gátum gert til 

að fá það í gegn. Hann hafði hugmyndir og ég vissi hvaða leiðir þurfti 

að fara til þess að fá það í gegn. Perfect combination. 
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Ljóst er að þeir gerðu sér grein fyrir því að breyta þyrfti ýmsu til þess að gera 

umhverfið öflugra og árangursdrifnara. Ekki er hægt að fullyrði um að fyrir hafi verið 

hrein og klár meðalmennska en miða við orð þjálfarans er það eitthvað sem ekki væri 

hægt að sætta sig við frá og með ráðningu þeirra. Hann talaði hreint út um að gera 

umhverfið fagmannlegra. Rannsókn um íslenska handboltalandsliðið (Viðar 

Halldórsson, 2012) gaf ákveðna mynd af því hvernig áhugamennska og fagmennska gat 

skilað ákveðnum eiginleikum sem líklegir voru til árangurs. Með því að virkja kosti 

áhugamennsku og fagmennskunnar í sambland yrði útkoman einstök. Leikmenn 

spiluðu með hjartanu og fengu umhverfi og undirbúning nánast eins og atvinnumenn. 

Þjálfari liðsins svaraði því svo þegar hann var spurður út í áðurnefnt vinafélags 

umhverfi: „vinastemningin er til staðar en það er miklu miklu meiri kröfur um að, okei 

ef þið viljið hafa vinasamfélag hérna þá þurfum við að gera þetta svona og svona 

annars hendum við ykkur í burt”. Allir viðmælendur voru spurðir út í það hvort það 

hjálpaði liðinu að ná árangri að hafa marga uppalda leikmenn. En í liðinu er kjarni 

uppalinna leikmanna sem spilað hafa með því frá því þeir voru í yngri flokkunum. Allir 

svöruðu því játandi, fyrstu tvær tilvitnanir eru í leikmenn en næstu tvær í þjálfara 

liðsins: 

Öllu máli, sérstaklega af því leytinu til að uppaldir leikmenn sem 

þekkja klúbbinn og vita fyrir hvað félagið stendur og hvað það hefur 

þurft að ganga í gegnum. Þegar þú elst upp í leikni þá stækkar 

Leiknishjartað gríðarlega mikið [...] Menn þekkja hvorn annan út og 

inn, persónuleika og gæði inn á vellinum [...] erum búnir að fara 

saman í gegnum allan pakkan saman og þekkjum hvorn annan betur 

en nokkur í kringum okkur held ég. 

Já klárlega. Það hjálpar okkur að því leytinu til að við þekkjum hvorn 

annan og erum búnir að vaða eld og brennistein saman [...] við vitum 

styrkleika hvors annars. Ég myndi segja að það hjálpi okkur, alveg 

100 prósent. 

Já ég held það hjálpi liðinu, menn eru búnir að upplifa svo margt. Ég 



  

19 

held það sé hægt að ýta þeim lengra [...] Það sem auðvitað hjálpar er 

að menn hafa verið hérna lengi, þeir þekkja allt og fólkinu þykir vænt 

um þá líka.  

[...] klárlega hjálpaði það okkur mjög mikið og mun hjálpa okkur 

áfram út af því að menn þekkja hvern annan rosalega vel. Þekkja 

veikleika og styrkleika, ég veit allt um þessa gæja [...] það er auðvitað 

kostur hvernig við getum komið fram við þá. Svo er það bara þannig 

að það líður öllum vel, það eru allir þeir sjálfir. 

Allir telja þetta kost og gefa ástæður eins og að þekkja styrkleika og veikleika 

leikmanna innan sem utan vallar. Í því opna samfélagi sem liðið býr í sem áður var lýst 

má gera ráð fyrir því að þetta geri mönnum kleift að ná sem mestu út úr hverjum 

einstakling og hjálpa honum þegar þess þarf. Þeir hafa líka upplifað margt saman og 

hafa myndað traust milli hvors annars. Í rannsókn Viðars Halldórssonar (2012) um 

íslenska handboltalandsliðið er tekið fram að sambærilegt uppeldi og aðstæður 

leikmanna myndi ákveðið traust og tengingu milli leikmanna eins og hér virðist vera. 

Einn þjálfarinn nefnir að hægt sé að ýta þeim leikmönnum lengra sem ólust upp hjá 

Leikni og eiga félagslega tengingu við félagið. Ómögulegt er að fullyrða hvaða merking 

er á bakvið þau orð en ekki er óhugsandi að þarna sé skýrt dæmi um eitt einkenni og 

kosti áhugamennskunnar í íþróttum.  

Þegar leikmenn eru spurðir hverjir leiðtogarnir séu í liðinu nefna allir 

viðmælendur þennan kjarna af uppöldum leikmönnum sem hefur verið hjá liðinu frá 

því þeir voru í yngri flokkunum. Voru viðmælendur sammála um að nýjum þjálfurum 

hafi tekist að kalla ákveðna leiðtogahæfni fram í leikmönnunum og þar á andleg 

uppbygging líklega stóran þátt í: 

Innan vallar er það kannski þessi kjarni bara. Þessi kjarni er búinn að 

spila ógrynni af leikjum fyrir Leikni og við getum bara sagt að þetta sé 

beinagrindin [...] við erum allir að reyna vera meiri leiðtogar svo við 

getum hjálpað hvorum öðrum… 
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Þessi orð leikmanns undirstrika að einhverju leyti þær aðstæður sem voru í liðinu áður 

en þjálfararnir tóku við. Þegar einstaklingar hafa upplifað margt saman eiga þeir 

einhverja sameiginlega reynslu sem tengir þá saman og myndar ákveðin félagsauð sem 

auðveldar samskipti milli manna þar sem eðlilegt þykir að hjálpa næsta liðsfélagum 

sínum (Putnam, 2000). Allir viðmælendurnir voru sammála um að það hjálpaði til 

hversu opin og heiðarleg samskipti voru innan hópsins. Á meðan eðlilegt væri að styðja 

við bakið á samherjum sínum á fótboltavellinum var líka eðlilegt að ræða vandamál 

leikmanna. Það skapaði gagnkvæmt traust og virðingu milli þjálfara og leikmanna. Hér 

lýsir einn viðmælandi því hversu opin samskiptin eru: 

[...] þeir eru mjög sanngjarnir með það að menn á þessum aldri finnst 

gaman að fara skemmta sér. Þeir eru sanngjarnir með það að þeir 

gefa helgarfrí og segja þið getið fengið ykkur hérna en ekki taka tvo 

daga (AR: í áfengisdrykkju). Af hverju ættu menn að taka tvo daga ef 

þeir fá traust frá þjálfaranum og leyfi til að skemmta sér [...] þetta er 

bara gagnkvæm virðing og gagnkvæmt traust sem þeir gefa okkur og 

við þá þeim til baka. 

 Biech (2008) telur að opin og skilvirk samskipti í liðum milli þjálfara og 

leikmanna vera eitt af grunnforsendum árangurs. Það að samskiptin séu opin og 

skilvirk haldi öllum virkum í liðinu og mikilvægt sé að vera meðvitaður um samherja 

sína. Einnig sögðu þjálfarar liðsins að samskiptin væru svona opin því að þetta væri 

meðal annars til þess að leikmenn væru meðvitaðir um hvorn annan og ef eitthvað 

bjátaði á í einkalífi annars leikmanns væri það rætt innan hópsins þannig allir gætu 

stutt við bakið á þeim einstakling ásamt því að vera meðvitaðir um stöðu hans innan 

einkalífsins. Þessi samskiptamáti sem á við hér rýmar vel við fullyrðingar Biech.  

Sú reynsla sem liðið bjó yfir eftir að hafa mistekist að komast upp í úrvalsdeild 

gæti hafa haft hjálpað liðinu á ákveðnum tímapunktum á tímabilinu. Í liðinu voru 

ennþá níu leikmenn sem spiluðu árið 2010 með Leikni. Hér lýsir leikmaður sem spilaði 

með liðinu sumarið 2010 og alveg fram til 2014 hvernig áhrif þetta hafði á hann: 

Við hugsuðum ekki um önnur lið, við einblíndum bara á okkur, við 
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klúðruðum því svolítið 2010 þá vorum við alltaf að spá í liðunum fyrir 

aftan okkur. [...] við hugsuðum bara um að klára okkar verkefni…  

Leikmaður liðsins virðist hér telja mikilvægt að hafa aðeins hugsað um sinn 

eigin leik. Það er eitt af því sem íþróttamenn eiga alltaf að reyna hafa í huga þegar þeir 

eru að keppa (Cashmore, 2002). Það er einfalt að ekki er hægt að hafa áhrif á það 

hvernig önnur lið standa sig nema gegn þínu eigin liði, þetta getur þó vafist fyrir 

íþróttamönnum. Reynslu liðsins telja leikmenn hafa hjálpað til en margir af 

leikmönnum liðsins höfðu upplifað margt með liðinu, þegar annar leikmaður var 

spurður hvort fyrri reynsla að hafa mistekist að komast upp um deild 2010 hafi hjálpað 

tímabilið 2014: 

Klárlega, það gerir það. Þó svo við höfum verið eins og þegar við 

vorum að spila á móti Þrótti sem var leikurinn sem hefði tryggt okkur 

upp en ekki titilinn, við vorum eins og hálfvitar fyrstu tíu mínúturnar. 

Svo kom þetta bara. Ég veit ekki hvernig þetta hefði verið hefðum við 

ekki klúðrað titlinum 2010 [...] við vissum út í hvað við vorum að fara 

og okkur langaði [...] við náðum að halda ró okkar og vissum alveg 

hvernig fýlingurinn var. Þannig þetta hjálpaði okkur klárlega. 

Félagslega lærða kenningin (Bandura, 1971) lýsir því hvernig maður lærir af hlutunum 

bæði í með því að hafa gengið í gegnum ákveðnar aðstæður (e. learning by doing) áður 

og einnig þegar einstaklingar fá leiðbeiningu í gegnum þessar aðstæður. Einn leikmaður 

taldi leikreynslu leikmanna meira að segja vera aðal ástæðu þess að liðinu hafi gengið 

svona vel tímabilið 2014. Aðeins einn viðmælanda taldi það megin ástæðuna en miða 

við hans reynslu taldi hann þá sem upplifðu tímabilið 2010 vera orðna mun 

reynslumeiri. Erfitt er að taka undir sjónarmið viðmælandans en það gæti þó sýnt 

hversu mikilvægt það var að hafa þessa reynslu í farteskinu.  

4.2 Ný viðhorf og gildi 

Viðmælendur lýstu rótleysi í félaginu. Þar væru hæfileikaríkir leikmenn sem þurftu 

fagmannlegra og betra umhverfi til þess að blómstra. Til staðar var líka öflugur kjarni 

uppaldra leikmanna með mikla reynslu. Þessir leikmenn höfðu upplifað mikið saman en 
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á einhvern hátt hafði þeim ekki tekist að springa út eftir tímabilið 2010. Einn af 

þjálfurum liðsins lýsti þessu á þennan hátt: 

Þegar við hittumst árið 2012 og vorum að fara yfir þetta sögðum við 

strax, við erum að fara upp um deild á tveimur árum. Af því að við 

vissum að við værum með fullt af góðum fótboltamönnum, það þurfti 

bara taka utan um þá, (og segja við leikmennina) okkur þykir vænt 

um ykkur og við ætlum að láta ykkur performa. Þegar þið getið 

performað þá gerum við eitthvað stórkostlegt sem enginn hefur 

getað gert áður. 

Af þessu að dæma má gera ráð fyrir því að þjálfararnir sáu mögulega hæfileika 

leikmanna og tækifæri til framfara með breyttu umhverfi og fagmannlegri nálgun. Eitt 

af fyrstu verkum var að byggja upp sjálfstraust leikmanna liðsins og fá þá til þess að 

trúa á sjálfa sig og eigin getu. Viðmælendur töluðu um að byggja þyrfti upp sjálfstraust 

þar sem það var lélegt eftir fyrri tímabil. Þjálfari lýsir sinni upplifun á andlegu ástandi 

leikmanna: „Þeir voru brotnir [...] áður en við tókum við. Við þurftum að hafa allt 

sjálfstraustbyggjandi, allar æfingar sem þeir náðu. Þú komast á æfingu og þú gast allt 

á æfingu“. Með þessu er hægt að gera sér einhverja grein fyrir því hvernig ástandið á 

leikmannahópi liðsins var þó svo þetta séu orð þjálfara liðsins og upplifun hans. 

Leikmaður liðsins lýsir því þó frá sínu sjónarhorni og staðfestir orð þjálfarans um 

andlegt ástand leikmannahópsins: „Bæði breyttu þeir æfingum og breyttu bara 

andlegu hliðinni í hópnum sem var í molum eftir fyrri tímabil”. Rannsóknir hafa sýnt að 

aukið sjálfstraust í íþróttum auki líkur á árangri liða. Auk þess hjálpar sjálfstraust 

leikmönnum að trúa á eigin hæfileika og með því eru auknar líkur á að leikmaður nýti 

alla sína hæfileika (Cashmore, 2002; Plakona, Parčina, Ludvik og Tuzović, 2014). Eitt af 

því sem leikmenn nefndu í viðtölum var hversu sjálfstraust aukandi var fyrir liðið að 

mæta vel undirbúið í leiki. Góð undirbúningsvinna þjálfaranna skilaði sér greinilega 

einnig til leikmanna. Þetta rýmar við niðurstöður rannsóknar Viðars Halldórssonar 

(2008) um íslenska handboltalandsliðið. 
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Fyrsta tímabil þjálfaranna var árið 2013. Það ár notuðu þeir til þess að ná 

jafnvægi í leikmannahópinn eins og þeir greina báðir frá auk þess átti sér stað gríðarleg 

rannsóknarvinna hjá þeim hvernig ætti að ná fram því markmiði sem þeir höfðu í huga 

frá byrjun, semsagt að komast upp í úrvalsdeild. Annar þjálfarinn lýsir þessu á þennan 

veg: 

 (Það var) komið jafnvægi og sjálfstraust í hópinn. [...] tilkynntum svo 

strákunum niðurstöðurnar úr rannsókninni, okkar rannsóknarvinnu. 

Sögðum hvað þurfti að gera til þess að verða betri svo fljótlega eftir 

það [...] tilkynntum við þeim að við værum að fara upp (um deild) 

næsta sumar. Svo tilkynntum við þeim það hvernig við ætluðum að 

gera það, þeir trúðu því allir strax eftir að við tilkynntum þeim hvernig 

við ætluðum að gera það. 

Leikmennirnir virtust vera komnir með sjálfstraust og trúa því sem þjálfararnir 

voru að gera og hvað þeir vildu fá út úr liðinu. Þannig gátu þeir sett sér stórt markmið. 

Markmiðasetning í íþróttum er talin auka áhuga íþróttamanna og afköst þeirra en til 

þess að þau standi undir sér þarf skuldbinding leikmanna að vera til staðar. Auk þess er 

mikilvægt að smækka niður markmið í átt að því stóra svo skilvirkni haldist (Elaine 

Biech, 2008; Ellis Cashmore, 2002). Andleg uppbygging hélt áfram hjá liðinu auk þess 

var þeim tilkynnt um hvernig þeir ættu að ná stóra markmiðinu. Svona lýsir annar 

þjálfarinn því sem leikmenn voru reglulega minntir á: 

 Við verðum sterkari en þeir í þessu, við verðum betri en þeir í þessu. 

Við verðum bestir í þessu og svo koll af kolli [...]. Við sögðum það er 

ekkert lið í jafn góðu formi og þið, ekkert lið sterkara en þið. [...] við 

gætum alltaf verið jákvæðir, með sterkustu nærveruna á vellinum, í 

besta forminu [...]. En liðsheildin er eitt af því sem við seldum líka, það 

verður ekkert lið með sterkari liðsheild en Leiknir. 

 Eitt af því sem getur hafa haft áhrif á það hvernig allt saman gekk var 

skuldbindingin um að ganga í nákvæmlega sömu átt og þjálfarar liðsins gerðu kröfur 

um. Hjá liðinu kom ekki annað til greina en að ganga í sömu átt ef leikmenn ætluðu að 
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vera með (Giddens, 2009; Merton, 1996). Með því var hægt að gera kröfur á það að 

leikmenn legðu sig alltaf fram. Ásamt því voru þeir leikmenn sem ekki voru í 

aðalhlutverki leik eftir leik sáttir og vissu sín hlutverk. Fyrst lýsir þjálfari aðstæðum og 

svo leikmaður: 

Við enduðum með einhvern 20 manna hóp sem var að fara inn í 

þetta, allir vissu sín hlutverk mjög snemma [...] það er erfitt að vera 

fyrir utan hóp [...] Þannig við þurftum bara að ganga á hvern og einn 

og spyrja, ertu tilbúinn í þetta hlutverk alltaf með þeim forsendum að 

þú getur unnið þig nær liðinu. Einu sinni gekk ég að leikmanni, lét 

hann fá félagsskiptablaðið og sagði gjörðu svo vel, farðu. [...] Þetta 

snýst bara um opin og heiðarleg samskipti en það þurftu allir að 

skuldbinda sig“. 

„Þetta er þétt keðja sem einkennir þetta svolítið og er að vinna að 

þessu markvisst saman. Þetta er ekki bara fótboltaliðið, 20 manna 

leikmannahópur og tveir þjálfarar. Það eru allir í kring sem eru að 

hjálpast að byggja félagið. Leikmennirnir eru að fara í sömu átt og 

það eru allir félagsmenn að fara í sömu átt. 

Þetta lýsir því á skýran hátt hvernig hægt var að fá alla til þess að róa í sömu átt. 

Mögulegt er að einhverjir leikmenn hafi heldur ekki viljað ganga gegn fyrirfram gefnum 

samþykktum um hlutverk sitt og að lokum sætt sig við það (Goffman, 1967). Leikmenn 

sem ekki voru sáttir við sín hlutverk í liðinu höfðu samt sem áður alltaf möguleika á því 

að fara. Leikmenn skuldbundu sig og var það eitt skilyrði þess að vera með. Samkvæmt 

rannsóknum getur skuldbinding fyrir íþróttinni verið ein af ástæðum þess að árangri í 

íþróttum er náð (Ericsson, 1993; Viðar, Ásgeir og Þórólfur, 2012). Svo virðist vera að 

þegar einstaklingar leggi fórni ákveðnum lífsgæðum fyrir íþróttina sína að það skili sér.  

Samkvæmt viðtölum við einstaklingana fjóra virtist ljóst að þjálfararnir hefðu 

ákveðnar hugmyndir hvernig hægt væri að byggja upp umhverfi og notfæra sér það 

sem var til staðar. Þjálfararnir töluðu um að einn angi af hugmyndafræðinni væri að 

búa til sigurvegara. Meðfram markmiðasetningu settist hópurinn saman niður og ákvað 
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að finna sér einkunnarorð til þess að fylgja, þar komu fram orð eins og samstaða, 

samvinna, grjótharðir og sigurvegarar. Kenningar Cooley (1967) um spegilsjálfið fjalla 

um það að ef þú lítur á þig sem sigurvegara og aðrir í kringum þig gera það líka eykur 

það líkurnar á því að þú hegðir þér eins og sigurvegari. Þetta gæti verið möguleg 

ástæða fyrir því að leikmenn fóru í auknum mæli að sjá sig sem sigurvegara. Einn 

viðmælandi lýsti því svo að ef þú færir inn í leik með það í huga að þú værir sigurvegari 

og grjótharður myndirðu gera allt til þess að vinna leikinn. Þau ummæli renna stoðum 

undir kenningar um spegilsjálfið og það hafi virkað fyrir liðið að lýta á sig á annan hátt 

en áður var gert. Annar þjálfarinn lýsir hér hver hugmyndafræðin var: 

Hugmyndafræðin snérist um það að snúa þeim yfir úr því að vera 

meðalmenn yfir í það að verða sigurvegarar [...] Kannski er 

hugmyndafræðin þannig að búa til umhverfi [...] við gátum selt 

leikmönnum það að við værum mest undirbúnir og skipulagðasta 

liðið [...] til þess að verða sigurvegari þarftu að undirbúa þig vel. 

Hvort sem það er á æfingum, í leikjum. 

 Leikmaður lýsir þessu á þann veg að þjálfararnir hafi hrist út aumingjann í 

leikmönnum sem áttu það til að vorkenna sér. Annar viðmælandinn talaði um það að 

leikmenn væru oft mjög fljótir að fagna og verða góðir við sig þegar þeir náðu litlum 

markmiðum. Bæði andleg vinna og skýr markmiðasetning gæti hafa haft góð áhrif á 

leikmenn liðsins. Hér lýsir leikmaður hvernig hann upplifir hugafarsbreytinguna og 

breytingu á sjálfsmynd sinni: 

Þeir hristu það svolítið úr mönnum. Að hætta vorkenna sjálfum sér og 

acta (AR: hegða sér) eins og sigurvegarar [...] þegar þeir ná að byggja 

upp sjálfstraust hjá leikmönnum verður andlegi þátturinn betri þá 

líður mönnum betur og eru tilbúnari að leggja sig fram og bæta sig 

ennþá meira. 

 Fyrir utan það að leikmenn trúðu á eigin hæfileika myndaðist sterk liðsheild 

sem margir telja mjög mikivæga í liðsíþróttum. Leikmenn þurftu einnig að hugsa betur 

um sig utan æfingasvæðisins og telja viðmælendur að það hafi skilað sér inná völlinn, 
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tilvitnunin er frá leikmanni: „Svo fórum við í prógramm [...] það var svona 

markmiðastjórnunardæmi til að skipuleggja líf okkar, alveg frábært sko“. Þjálfarinn 

undirstrikar svo tilgang og ástæðu þess að leikmenn fengu hjálp við ýmislegt utan 

æfingasvæðis líka. Hann segir: „Þegar þú ert kominn með sjálfan þig á hreint byrjarðu 

að smita út frá þér. Þar af leiðandi verður þessi geðbilaða liðsheild sem er hérna, hún 

vinnur bara stundum leiki. 

 Hér telur þjálfarinn að þegar leikmenn séu komnir með allt sitt á hreint smiti 

það út frá sér og myndi liðsheildina. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það hversu 

mikilvæg samstaða innan liða er. Góð liðsheild geti aukið árangur (Carron, Colman, 

Wheeler og Stevens, 2002; Rohall, Milkie og Lucas, 2007). Til þess að undirstrika 

mikilvægi liðsheildarinnar í þessu samhengi telur þjálfarinn að góð liðsheild eigi það til 

að vinna leiki. Markmiðasetningin virðist hafa gert það að verkum að leikmenn voru í 

sífellu að reyna bæta sig og með því að gera markmiðin sýnileg, í liðsklefanum var það 

alltaf sýnilegt þegar leikmaður náði sínum markmiðum. Þegar hver leikmaður væri 

kominn með sjálfan sig á hreinu byrjarðu að smita út frá þér og gera betur fyrir liðið 

(Wooden, 2009). Liðsmenn fengu kennslu frá atvinnumanni í markmiðasetningu sem 

átti að hjálpa leikmönnum við að skipuleggja líf sitt. Ekki er hægt að fullyrða árangur 

þess á allt liðið en viðmælendur töldu það hafa hjálpað einhverjum.  

4.3 Frá öðru sjónarhorni 

Í tilfelli leikmanna Leiknisliðsins sem höfðu upplifað það að komast ekki upp um deild 

var lítil sem engin sigurmenning í liðinu. Aðeins einn leikmaður í leikmannahópnum 

hafði unnið titil áður og var það þegar liðið fór úr 2. deild upp í 1. deild árið 2005. Nýr 

þjálfari sem hafði unnið titla áður hjá öðru liði gat notað sýna þekkingu sem hann hafði 

fengið frá dvöl sinni á Hlíðarenda með Val og smitað út frá sér. Hann telur sjálfur að 

það hafi nýst liðinu gríðarlega vel, hann útskýrir þetta svo: 

[...] ég bjó að þeirri reynslu að hafa þjálfað kvennalið Vals. [...] Þar 

náðum við fljótt forystu í deildinni og þurftum að halda henni, ég 

þurfti að halda leikmönnum á tánum. Sú reynsla nýttist mér 

gríðarlega vel að hafa verið með lið sem hafði unnið eitthvað áður. 
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Ég nýtti mér þá reynslu sem snérist um að það að halda leikmönnum 

á tánum. 

Hér segir hann frá því hvernig reynsla hans í að hafa unnið áður kom að notum 

þegar hann var kominn í viðlíka aðstæður með Leiknisliðinu og lýsir því síðar í samtali 

við rannsakenda að aðferðir sem meðal annars voru notaðar snérust um það að stytta 

æfingar, minnka markmiðin og hafa alltaf eitthvað til þess að elta. Þarna lýsir þjálfarinn 

hvernig hann notar bæði reynslu sína og markmiðasetningu í að halda mönnum við 

efnið (Ellis Cashmore, 2002 og Elaine Biech, 2008). Aðspurður hvort það hafi skipt máli 

að hafa unnið titil áður: 

Ég held það. Ég held ég hafi smitað (hin þjálfarann) mikið. Ég held að 

hann hafi fundið mikið fyrir því að ég hafi unnið eitthvað og kunni að 

vinna. [...] Það að vinna er eitthvað sem verður bara ávani og maður 

sættir sig ekki við neitt nema að vinna. [...] Þannig að já, þessi 

sigurvegara hugsun, við komum með hana hérna inn, bæði ég og 

(einn leikmaður liðsins) og (hin þjálfarinn) vildi ná allri þeirri þekkingu 

og svo byrjuðum við að smita út frá okkur eins og við gátum. 

Strákarnir bara þvílíkt meðtækilegir. 

Kenningar um að félagstengsl (Christakis og Fowler, 2009) milli einstaklinga  hafi 

áhrif á aðra á mjög vel við í þessu samhengi. Hann útskýrir hvernig hann nær að smita 

út frá sér ákveðna þekkingu og reynslu sem hann hafði aflað sér. Með því að vinna titla 

var kominn ákveðin viðurkenning á þær aðferðir sem hann notaði í þjálfun (Bandura, 

1971). Einnig segir hann að hin þjálfarinn og leikmenn lært af honum, ásamt því að 

smita til þeirra ákveðin hugsunarhátt. Næst lýsir hann sinni upplifun á því að hafa 

umgengist árangursríkt fólk og hvernig hann hafi smitast af ákveðinni hugsun eftir það. 

Lýsir þjálfarinn því svo þegar hann var spurður hvort það hafi hjálpað honum að 

umgangast árangursríkt fólk:  

Ég er sjálfur smitaður, ég smitaðist. Ég er svo heppinn að hafa farið  

inn í Val árið 2006… Inni í Val á þeim tíma voru þvílíkir sigurvegarar 

[...] Árið 2007 vinnur Valur í öllum meistaraflokk Íslandsmeistaratitil. 
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Við vorum saman í svona herbergi allir þjálfararnir, geturðu ímyndað 

þér inspirationið (ísl. hvatninguna) sem ég hafði fyrir utan það kað öll 

sumur kom Óli Stefáns og æfði með okkur og var inn á skrifstofu, 

þvílíkur meistari [...] þetta var besta umhverfi sem ég gat lent í á 

Íslandi [...] ég lærði svo mikið og þessi reynsla er mér algjörlega 

ómetanleg að vera í kringum þetta fólk [...] Ég finn það bara sjálfur 

og fann það fljótt að hugsunarháttur minn bæði gagnvart íþróttum 

og lífinu gjörbreyttist. [...] það er eitthvað sem hefur gerst í hausnum 

á mér.  

Það er varla hægt að fá það skýrara frá einstaklingi sem hefur umgengist fólk 

með ákveðna lífssýn sem í þessu tilfelli er hugsjón sigurvegarans hafi áhrif á fólk í kring. 

Þarna útskýrir hann það hvernig hann smitast einfaldlega á því að umgangast annað 

fólk sem hefur hefur náð árangri í íþróttum. Með þessa sigurvegara hugsun sem hann 

smitaðist af kemur þjálfarinn aftur til Leiknis. Með reynslu úr umhverfi úrvalsdeildarliðs 

og með hugarfar sigurvegarans getur hann komið með mikla fagmennsku inn í 

umhverfið sem Leiknir bjó við. Svo virðist vera sem þessi reynsla hafi verið einn af 

lykilþáttunum í að breyta því umhverfi sem var til staðar. Báðir þjálfararnir lýsa því 

hversu mikilvægt var að fá þekkingu úr annarri átt og jafnframt læra af hvorum öðrum. 

Annar þjálfarinn talaði um að lykillinn af velgengi þeirra samstarfi sem skilaði sér til 

liðsins væru þessi tvö sjónarhorn á liðinu þegar þeir hófu störf. Annar þjálfarinn kom 

með þekkingu, reynslu og sigurhugsun inn í umhverfið á meðan sá sem var fyrir þekkti 

innviði félagsins til fullnustu.  
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5 Umræða  

Þegar lagt var af stað í þessa rannsókn var ætlunin að reyna fá heildarmynd á það hvað 

hafi gert það að verkum að liðinu hafi gengið eins vel og gerðist miða við tímabilin á 

undan ef tekið er tillit til þess að nánast sami kjarni hafi spilað með liðinu frá árinu 

2010. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna margvíslegar ástæður þess að liðinu 

hafi gengið svo vel. Þrátt fyrir það að ekki hafi verið teknar inn í niðurstöður þær 

fótboltafræðilegu breytingar sem nýtt þjálfarateymi kom með inn í liðið. Eins og kom 

fram í viðtölum töldu þjálfararnir að í liðinu væru hæfileikar sem hægt væri að ná fram 

með því að byggja upp fagmannlegra umhverfi og umgjörð í kringum liðið. Engin ein 

ástæða er fyrir því að árangur hafi náðst.  

Til staðar hjá liðinu voru ákveðnar félagslegar aðstæður og umhverfi. Þetta 

umhverfi var ákveðin grunnur sem þjálfararnir gátu unnið með og náð því besta út úr 

hverjum og einum. Það sem hjálpaði þeim mikið var að geta séð aðstæður, leikmenn 

og umhverfið út frá tveimur sjónarhornum. Sjónarhorni innanbúðarmanns og 

sjónarhorni utanaðkomandi. Undirstaða félagsfræðinnar er að geta séð heiminn út frá 

fleiru en einu sjónarhorni og virðist sú grundvallarpæling fræðigreinarinnar hjálpað 

þjálfurum liðsins mikið við sín störf. Einn þjálfarinn nefndi þetta vera fullkomna 

samsetningu á þjálfarateymi vegna mismunandi sjónarhorna þeirra. Sá félagsauður 

sem til staðar var hjá félaginu hjálpaði einnig til með margvíslega þætti eins og til 

dæmis samskipti, en samskiptaform hópsins virðist hafa verið til fyrirmyndar eins og 

fram kom í niðurstöðum. Styðja fyrirliggjandi rannsóknir niðurstöður þess efnis að 

tiltekið samskiptaform liðsins hafi hjálpað því. Óvíst er að tiltekið samskiptaform þar 

sem öll persónuleg vandamál einstaklinga voru uppi á yfirborðinu gætu gengið ef þessi 

félagsauður hafi ekki verið til staðar.  

Allir viðmælendurnir töluðu um hvernig það hjálpaði liðinu að byggja það upp á 

uppöldum leikmönnum. Ástæður sem þeir töldu væru vegna þess hversu vel leikmenn 

þekktu veikleika og styrkleika hvors annars bæði innan sem utan vallar. Tímabilin á 

undan var sami kjarni uppalinna leikmanna, samt sem áður lenti liðið árin 2011 og 

2012 í 10. sæti deildarinnar. Hverjar sem ástæður voru fyrir því er erfitt að sjá í þessari 

rannsókn. Rannsakandi telur því að með þeim breytingum sem nýtt þjálfarateymi gerði 

fyrir liðið hafi náðst að virkja þann kraft sem bjó í þeim tengslum sem voru á milli 
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leikmanna. Án efa hefur það hjálpað leikmönnum á fyrri tímabilum að þekkja hvora 

aðra vel en ekki er hægt að útiloka að það hafi haft einhver neikvæð áhrif á 

frammistöðu liðsins. Með þessu umhverfi sem skapað var af þjálfurum, leikmönnum og 

aðstandendum liðsins ásamt þeim skuldbindingum og hugafarsbreytingum sem 

leikmenn gegnu í gegnum virðist sá mikli kraftur og hæfileikar sem bjó í liðinu sprungið 

út sumarið 2014.  

Einn af lykilþáttunum í því var andleg uppbygging leikmanna sem skilaði sér í 

sterkari sjálfsmynd leikmanna. Markviss vinna í andlega þætti leikmanna hafði 

gríðarlega góð áhrif á leikmenn og voru viðmælendur sammála um að hún hafi skilað 

sér í auknum árangri leikmanna. Viðmælendur nefndu til dæmis að þegar einstaklingur 

værir kominn með sjálfan sig á hreint myndi það byrja smita út frá sér á jákvæðan hátt, 

annar viðmælandi nefndi það hversu mikilvægt væri líða vel utan vallar og það skilaði 

sér í betri árangri innan vallar.  Einn þáttur í hugmyndafræði þjálfaranna var að búa til 

sigurvegara úr þeim leikmönnum sem voru í liðinu. Miða við viðtöl við leikmenn er 

hægt að sjá ákveðin hugsunarhátt þeirra sem tengja má við sigurvegarahugsun, þeir 

virtust trúa á sjálfa sig, óhræddir og tilbúnir í verkefni sem biðu þeim. Kenningar Cooley 

um spegilsjálfið styðja mikilvægi þess að einstaklingar hafi góða sjálfsmynd og hefði sér 

eftir því. Í hóp sem þessum hefur uppbygging sjálfsmyndar leikmanna gengið vel vegna 

góðra tengsla milli manna, trausts og sameiginlegra upplifanna. Mætti því draga þá 

ályktun að félagsauður hópsins hafi hjálpað til við uppbyggingu sjálfsmyndar að 

einhverju leyti. 

 Sú þekking sem kom inn í félagið með þjálfara sem hafði fengið reynslu 

annarsstaðar var eitt lykilatriða þess að margt hafi gengið upp. Hugsun sigurvegarans 

og þau viðmið sem hann lærði hjá fyrra liði náði hann að koma með inn í umhverfi 

Leiknis. Kenning Christakis um mikilvægi félagstengsla fólks kemur fram í hinni 

fullkomnu mynd þar sem þjálfarinn lýsir því hvernig hann smitaðist af 

sigurvegarahugsun. Í viðtölum við leikmenn kemur svo fram hvernig þjálfarar liðsins 

breyta hugsunarhætti þeirra í hugsun sigurvegara. Þessi þáttur samskiptaferla er 

mikilvægur þegar við skýrum út hvernig ný og öðruvísi hugsun kemur í nýtt félagslegt 

umhverfi og breytir ríkjandi gildum.  
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 Eitt af skilyrðunum sem sett voru fyrir leikmenn ef þeir ætluðu að vera með 

liðinu á tímabilinu væri að sætta sig við hlutverk sitt í liðinu. Þetta virðist hafa gert það 

að verkum að fá sem engin ágreiningsmál komu upp sem hjálpar til við að halda 

áherslu á íþróttinni. Að auki þurftu leikmenn að vera tilbúnir að skuldbinda sig liðinu og 

fórna öðru fyrir liðið. Það virtist ekki þurfa sannfæra leikmenn mikið þegar þeim var 

sýnt hvernig ætti að ná þeim markmiðum og árangri sem stefnt var að. Kenningar 

Goffmans um samskipti innan hópa virðast ýta undir hugmyndina um það að 

ágreiningsmál hafi verið leyst áður en þau komu upp á yfirborðið ef einhver voru til 

staðar. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að samþykki leikmanna á hlutverkum sínum 

hafi þeir síður vilja ganga gegn vilja hópsins og valda uppþoti, því ættu þeir í hættu á 

ákveðinni útskúfun frá hópnum. Ómögulegt er þó að fullyrða um að svo hafi verið. Allir 

félagsmenn virðast hafa verið samstíga í þeim framförum sem áttu sér stað hjá liðinu 

og hjálpaði það eflaust til. Félagið sem hefur verið kallað fjölskyldufélag stendur þar 

undir nafni og er það án efa innblástur fyrir leikmenn og þjálfara liðsins að fá allt 

nærsamfélagið með sér í verkefni sem þátttaka í Íslandsmóti er.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við niðurstöður rannsóknar Viðars 

Halldórssonar á íslenska handboltalandsliðinu. Það er bersýnilega hægt að sjá áhrif 

félagsfræðilegra þátta í árangri á íþróttum. Það hefur ekki þótt sjálfsagt að skoða 

árangur íþrótta út frá sjónarhorni félagsfræðinnar en samkvæmt niðurstöðum þessara 

rannsóknar eru skýr dæmi um hvernig félagsfræðilegar rannsóknir geta séð 

heildarmynd árangurs. Kenningar um félagstengsl spila stórt hlutverk í því hvernig tókst 

að búa til betra umhverfi með nýrri hugsun og fagmannlegri nálgun sem fengin var frá 

öðru liði. Sjónarhorn þjálfaranna tveggja og hversu vel þeir þekktu umhverfi hjálpaði 

einnig mikið til og nýttu þeir félagsauðinn til þess að búa til heillavænlegt umhverfi fyrir 

íþróttamennina. Þrátt fyrir það að allir viðmælendur hafi verið sammála um að það 

hjálpaði liðinu að hafa marga uppalda leikmenn rýmar það ekki við árangurinn árin 

2011 og 2012. Það rennir stoðum undir þá kenningu, að til þess að geta grætt á því að 

hafa uppalda leikmenn og kraftinn sem býr í því þarf að vera umhverfi sem fær menn 

til þess að blómstra innan sem utan vallar. Það tókst svo sannarlega hjá Leikni og í 

kjölfarið tryggði liðið sér Íslandsmeistaratitilinn í 1. deild karla í fótbolta. 
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 Nauðsynlegt er að rannsóknum um árangur í íþróttum fjölgi út frá 

félagsfræðilegu sjónarhorni. Margt í heimi íþróttanna býður upp á tækifæri til 

rannsókna sem gætu víkkað enn frekar félagsfræðina sem fræðigrein auk þess gefið 

skýrari mynd af því til dæmis í hvaða aðstæðum er best að ná árangri og hvað geri það 

að verkum. Þessi rannsókn gefur okkur ákveðna mynd af því hvað gerði það að verkum 

að liðið bætti sig á þann hátt sem það gerði. 
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