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Útdráttur 
Er hægt að þjálfa hugarfarslega eiginleika? Í þessari eigindlegu rannsókn 

var leitað eftir viðhorfum íslenskra knattspyrnuþjálfara til hugrænnar 

þjálfunar. Tekin voru viðtöl við sex knattspyrnuþjálfara um ýmis atriði 

tengd hugrænni þjálfun. Velt var upp spurningum eins og hvort hugrænir 

eiginleikar væru meðfæddir, hvaða hugrænu eiginleikar væru 

mikilvægastir fyrir knattspyrnumenn að tileinka sér, hvernig staðið væri 

að hugrænni þjálfun í dag og hvort gera megi betur á einhverjum sviðum 

hugrænnar þjálfunar? Í ljós kom að allir viðmælendur töldu að hægt væri 

að gera betur eða auka markvissu hugrænnar þjálfunar. Enginn þeirra sem 

rætt var við taldi ófært að kenna hugræna færni og allir viðmælendur 

töldu að hefja ætti kennslu hugrænna eiginleika snemma ævinnar og 

aldrei seinna en um 14 ára aldur. Allir viðmælendurnir eru reyndir 

þjálfarar með víðtæka reynslu en þó er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á alla þjálfara á Íslandi. Rannsakandi 

var ánægður með útkomu verkefnisins og telur hana gefa góða hugmynd 

um skoðanir þjálfara varðandi þjálfun hugrænnar færni. Hægt er að nýta 

niðurstöður þessa verkefnis til frekari rannsókna. Ótal rannsóknir af þessu 

tagi hafa verið framkvæmdar erlendis en vöntun er á frekari rannsóknum 

hér á landi. 

 

 

Lykilorð; Hugræn færni, knattspyrna, þjálfun 
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Formáli 
 

Íþróttir hafa alltaf átt stóran sess í mínu lífi og var ég til að mynda skráður í 

Handknattleiksdeild Fram á fæðingardeildinni. Knattspyrnan hafði þó á endanum 

betur í keppni við aðrar íþróttir, lagði ég stund á hana frá fjögurra ára til tuttugu 

og eins árs aldurs þegar að ég þurfti að hætta vegna meiðsla. Eftir nokkur löng og 

strembin tímabil í baráttu við meiðsli ákvað ég að leggja skóna á hilluna og 

einbeita mér að öðrum hliðum íþróttarinnar. Í gegnum minn knattspyrnuferil lék 

ég erlendis, hér heima á Íslandi og fyrir unglingalandslið Íslands. Áhugi minn á 

hugrænni þjálfun og andlegri heilsu knattspyrnumanna er því kominn frá bæði 

góðum og slæmum tímum á mínum knattspyrnuferli.   

 Áhuginn á að skrifa um hugræna þjálfun jókst svo enn frekar eftir að hafa 

setið fyrirlestur hjá Daða Rafnsyni við Háskólann í Reykjavík. Þar ræddi hann 

meðal annars um mögulegt viðfangsefni sitt í doktorsritgerð, sem fólst í að búa til 

markvissa leið til að æfa hugræna þjálfun í knattspyrnu. 

Eftir gott spjall við Daða Rafnsson og Margréti Lilju Guðmundsdóttir 

ákvað ég að gera eigindlega rannsókn um hugræna þjálfun. Ritgerðin er 12 ECTS 

eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinendum mínum Margréti Lilju og Daða vil ég 

þakka kærlega fyrir veittan stuðning, sem og öllum viðmælendum sem að gáfu sér 

tíma til þess að ræða við mig. 

Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir Hermann Björnsson og Eiríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu á skólagöngunni.  
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Inngangur 

Knattspyrna 
Knattspyrna hefur lengi vel verið álitin vinsælasta og útbreiddasta íþrótt í heimi. 

Ísland er engin undantekning í þeim málum og hefur knattspyrna verið 

fjölmennasta íþróttagrein síðustu ára. Árið 2014 voru 22.638 skráðir iðkendur í 

knattspyrnu á Íslandi (ÍSÍ, 2014). Uppruni íþróttarinnar er oft umdeilanlegur en 

flestir sammælast um það að knattspyrna í því formi sem við þekkjum hana í dag 

eigi rætur sínar að rekja til Englands á sjöunda áratug nítjándu aldar (1863) 

(FIFA, 2007, e.d.-a; ÍSÍ, 2014). 

 Knattspyrna er oftast nær leikin af 22 leikmönnum inni á leikvelli hverju 

sinni, 11 í hvoru liði fyrir sig. Knattspyrnulið skipa þó yfirleitt fleiri en bara þá 11 

leikmenn sem eru inni á vellinum á hverjum tíma, varamenn, þjálfarar og annað 

starfsfólk. Heildarfjöldi leikmanna í hverju liði fyrir sig er mismunandi eftir 

keppnum og löndum. Íþróttin er leikin á velli sem að þarf að vera 90 til 120 

metrar á lengd en 45 til 90 metrar á breidd. Allar línur vallarins verða að vera í 

sömu stærð og mega þær ekki vera breiðari en 12 cm. Knattspyrna er leikin á 

grasi og einnig gervigrasi síðustu ár. Stífar reglur fylgja því að leika á gervigrasi 

og þurfa vallarskilyrði að vera þau sömu og ef notast væri við gras einnig þarf 

gervigrasleikvöllurinn alltaf að vera grænn á litinn. Mörk þurfa að vera 7,32 

metrar að breidd, þar að segja frá stöng í stöng og 2,44 metrar að hæð, frá jörðu 

upp í þverslá (FIFA, e.d.-b).  

 Leiktími knattspyrnuleiks fer eftir aldri og löndum, en þegar spilað er í 

viðurkenndum leikjum á fullorðinsaldri er leiktíminn tvisvar sinnum 45 mínútur 

eða 90 mínútur í heild. Það lið sem kemur knettinum oftar í lið andstæðings er 

sigurvegari þess leiks (FIFA, e.d.-b). 

 Knattspyrna er íþrótt sem að krefst bæði líkamlegra og hugrænna 

eiginleika. Má sem dæmi nefna að í hverjum 90 mínútna knattspyrnuleik hleypur 

meðal karlkyns leikmaður á milli 10 til 13 kílómetra (Tanner o.fl., 2013). Hver 

leikmaður tekur líka sprett, skilgreindur sem hlaup hraðar en 20 kílómetrar á 

klukkustund, á 70 til 90 sekúndna fresti. Líkamlegu þættir knattspyrnunar eru 

mjög auðmælanlegir enda hafa þeir skipað stærri sess í knattspyrnusögunni heldur 
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en hugarfarslegir þættir. Á síðustu árum hefur vægi hugarfarslegra þátta samt sem 

áður aukist (Tanner o.fl., 2013). 

 Hugræn þjálfun hefur verið mikið til umræðu hjá íslenskum þjálfurum 

undanfarin ár þrátt fyrir að fáir telji sig hafa vit á viðfangsefninu. Mikið hefur 

verið fjallað um hugræna þjálfun í tengslum við geðheilbrigði íþróttamanna 

síðustu árin (Margrét Magnúsdóttir, 2013; Margrét Viðarsdóttir, 2015; „Sýnum 

karakter“, e.d.; Sævar Ólafsson, 2015). Í þessari umfjöllun hefur 

knattspyrnuhreyfingin í heild sinni sýnt vaxandi áhuga á að takast á við hugrænar 

hliðar íþróttarinnar og þjálfun þeirra. 

Með þessum aukna áhuga hafa komið fram áhugaverðar ritgerðir um 

hugræna þætti og andlega heilsu íþróttamanna. Má þar nefna ritgerð Sævars 

Ólafssonar (2015) Frásagnir íþróttafólks af baráttu sinni við geðræn vandamál og 

ritgerð Margrétar Láru Viðarsdóttir (2015) Algengi þunglyndis- og kvíðaeinkenna 

hjá íslenskum atvinnumönnum í boltaíþróttum. Hægt væri að telja upp fleiri 

áhugaverðar ritgerðir um hugræna eiginleika en ég læt nægja að nefna í lokin 

ritgerð Margrétar Magnúsdóttir (2013) Samanburð á hugrænni færni og árangri 

íslenskra knattspyrnukvenna á árunum 2007-2012 (Margrét Magnúsdóttir, 2013; 

Margrét Viðarsdóttir, 2015; Sævar Ólafsson, 2015). 

 

 Markmið verkefnis 
Í þessu verkefni var leitast eftir því að skoða álit íslenskra knattspyrnuþjálfara á 

hugrænni þjálfun. Ákveðið var að ráðast í verkefnið eftir samtal við Daða 

Rafnsson og Margréti Lilju Guðmundsdóttur. Eitt af markmiðum verkefnisins var 

að gera rannsókn sem komið gæti Daða að notum við undirbúningsvinnu fyrir 

doktorsverkefni hans.  

Leitað var eftir svörum um hvað þjálfarar teldu hugræna þjálfun fela í sér 

og hvaða hugrænu eiginleika knattspyrnumenn þyrftu að tileinka sér. Aðal 

markmið verkefnisins var að sjá hvernig landið liggur í hugrænni þjálfun á Íslandi 

og heyra skoðanir þjálfara á ýmsum hliðum viðfangsefnisins. 
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Fræðilegur kafli 

Íþróttasálfræði 
Markmið íþróttasálfræðinnar felst í því að skilja áhrif sálfræðilegra þátta á 

hreyfingu sem og hvernig hreyfing getur haft áhrif á sálfræðilega þætti eins og 

andlega heilsu (Woods, 2000, 2002). 

 Þrátt fyrir aukinn áhuga þjálfara og iðkenda á íþróttasálfræði virðist ennþá 

vera mikið um efasemdir varðandi fagið (Biddle og Mutrie, 2008). Ein af helstu 

ástæðum efasemdanna er talin vera ósýnileiki fagsins. Það er til dæmis tiltölulega 

auðvelt að sjá árangur lyftinga á vöðva en ekki er jafn auðvelt að sjá árangur 

hugarfarslegra þátta íþróttasálfræðinnar þar sem að erfitt getur verið að mæla 

framfarir. Vanþekking þjálfara og hræðsla við að kynna sér hugræna þjálfun getur 

líka útskýrt hvers vegna þjálfarar telja hugræna þætti ekki mikilvæga (Gee, 2010). 

Það hefur sýnt sig að íþróttamenn nota ekki íþróttasálfræði vegna 

ákveðinna fordóma sem þeir hafa fyrir greininni. Sér í lagi karlmenn líta svo á að 

ef þeir þurfi á íþróttasálfræðingi að halda séu þeir veikir eða lélegri en 

samkeppnin. Fordómar fyrir íþróttasálfræði virðast fara minnkandi en þó er ennþá 

langt í land. Ein leið til að minnka fordóma fyrir íþróttasálfræði er að hafa tíðari 

viðtöl við íþróttasálfræðinga en ekki eingöngu leita til þeirra þegar að illa gengur 

eins og oft hefur tíðkast (Donohue o.fl., 2004).  

 Í rannsókn Gardner (2001) má finna dæmi um hvernig íþróttamenn 

skilgreina gagn íþróttasálfræðinga „íþróttasálfræðingar hjálpa mér að láta höfuðið 

ekki hafa neikvæð áhrif á líkamann, hjálpa til við að hugsanir hafi ekki neikvæð 

áhrif á frammistöðu heldur jákvæð eða hlutlaus áhrif“ (Gardner, 2001). 

 

Áhrif hreyfingu á heilsu 
Hreyfing er skilgreind sem sú orka sem fer í að hreyfa beinagrindavöðva líkamans 

umfram þá orku sem eytt er við hvíld (Caspersen, Powell og Christenson, 1985). 

 Heilsu má skilgreina sem eiginleikann til þess að takast á við daglegt líf á 

sem réttasta máta. Að vera með fulla heilsu telst ekki bara að vera sjúkdómalaus 

heldur hafa góða andlega, líkamlega og félagslega heilsu (Dieserud, Elvestad og 

Brunes, 2000; Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999; WHO, e.d.).  
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Margoft hefur verið sýnt fram á tengsl milli hreyfingar og andlegrar sem 

og líkamlegrar heilsu (Weinberg og Gould, 2015). Hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

bæði líkamlega og andlega eiginleika einstaklings. Þeir sem að hreyfa sig oftar og 

æfa við meðal eða mikla ákefð í viku eru líklegri til að vera með hærra sjálfstraust 

og líða betur á líkama og sál (Durlak og Wells, 1997; Gee, 2010; Mauss og 

Robinson, 2009; Slutzky og Simpkins, 2009; Subramanyam, 2013; Woodman og 

Hardy, 2003). 

 Dagleg hreyfing er mikilvæg fyrir fólk á öllum aldri. Til eru ótal margir 

mismunandi staðlar varðandi ráðlagða lengd æfingartíma. Vinsælt er að nefna að 

30 mínútur af hreyfingu á dag geti gert gæfumun til að viðhalda eða auka lífsgæði, 

hvort sem að það er hlaup, ganga eða að sinna líkamlega krefjandi dagsverkum 

(Bouchard, Blair og Haskell, 2012). Að stunda reglulega loftháða hreyfingu hefur 

fyrsta og annars stigs forvarnargildi þegar kemur að hjarta- og æðasjúkdómum. 

Hreyfingarleysi er stór áhættuþáttur í mörgum sjúkdómum og þá er talað um að 

skortur á hreyfingu sé einn af stærstu áhættuþáttum í lífsstílstengdum sjúkdómum 

(Bouchard o.fl., 2012). Enn fremur hefur það sýnt sig að þeir sem að stunda 

reglulega hreyfingu eru líklegri til þess að lifa lengur en þeir sem eru óvirkir 

(Kaplan, 2016). 

 Fjölbreytt hreyfing, hvort sem að hún er stunduð innandyra eða utandyra, 

hefur líka góð áhrif á eiginleika barna til þess að leysa verkefni á fjölbreyttan og 

frumlegan máta. Innan skólakerfisins hefur oft tíðkast að kenna frekar leiðir til 

þess að taka rökréttar og staðlaðar ákvarðanir. Staðlaðar og rökréttar ákvarðanir 

eru nauðsynlegar fyrir þroska barna en ekki má gleyma að slíkar lausnir eiga ekki 

alltaf við (Lavin, 2008). Fjölbreytileiki æfinga og hve reglulega er æft hefur líka 

mikið til að segja um árangur. Æfingar sem að eru alltaf eins í ákefð bera þannig 

minni árangur en æfingar sem eru fjölbreytilegar í ákefð. Þó verður að passa að 

ofþjálfun eigi sér ekki stað, fjölbreyttar æfingar við hæfi eru vænlegastar til 

árangurs (Bouchard o.fl., 2012; Robinson, 2015; Weinberg og Gould, 2015). 

 Hreyfing og gott geðheilbrigði haldast í hendur og er sífellt meira farið að 

mæla með hreyfingu til að sporna við og hjálpa til með andlega kvilla líkt og 

þunglyndi og kvíða (Salmon, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem að hreyfa 

sig við meðal ákefð í 20 til 30 mínútur í einu við hreyfingu sem að þeir kunna vel 

við geta dregið úr kvíða og þunglyndiseinkennum (Weinberg og Gould, 2015). 
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Því er gott fyrir þjálfara að kynna sér samspil hreyfingar, geðheilsu og hagnýtingu 

hugrænnar þjálfunar. 

 

Hugræn þjálfun 
Hugtakið hugræn þjálfun á það til í að vefjast fyrir þjálfurum sem og kennurum. 

Hvað fellur undir hugræna þjálfun og hvað er mikilvægast? Þegar rætt er um 

hugræna þjálfun er verið að tala um færni til að vinna með hugarfarslega 

eiginleika iðkenda (Weinberg og Gould, 2015).  

 Þrátt fyrir að flestir geri sér grein fyrir mikilvægi hugrænnar þjálfunar 

hefur hún of lengi verið hunsuð eða fengið að sitja á hakanum (Beswick, 2001). 

Þegar þjálfarar eða iðkendur eru spurðir hvers vegna hugræn þjálfun er ekki notuð 

virðast sömu svörin alltaf koma upp. Þar er talað um tímaleysi, þekkingarleysi eða 

þá trú að hugræn þjálfun gagnist aðeins leikmönnum og liðum í vanda (Weinberg 

og Gould, 2015). Því er oft haldið fram að hugræn þjálfun sé eingöngu eitthvað 

sem nýtist fyrir afreksmenn í íþróttum en það gæti ekki verið fjær sannleikanum. 

Hugræn þjálfun hefur verið notuð á árangursríkan hátt með bæði andlega og 

líkamlega fötluðum (Weinberg og Gould, 2015).  

Þjálfarar leggja það líka oft fyrir sig að hugræn þjálfun hafi ekkert erindi í 

yngri flokka vegna þess að þar eru iðkendur ekki með nægilegan þroska til þess 

að læra inná hugræna þætti. En rannsóknir hafa sýnt að hugræn þjálfun á erindi á 

öllum stigum iðkenda og meira að segja vel út fyrir íþróttir. Að sjálfsögðu þarf 

hugræn þjálfun yngri iðkenda að mæta þeim í getu eins og önnur þjálfun. En 

ekkert virðist benda til þess að ekki sé hægt að kenna hugræna þjálfun á öllum 

stigum íþrótta (Thoman, Smith, Brown, Chase og Lee, 2013; Weinberg og Gould, 

2015).  

 Fræði og rannsóknum sem tengjast hugrænni þjálfun hefur farið mikið 

fram á síðustu árum. Í dag er orðið aðgengilegra að finna hvernig best er að mæla 

hvaða hugrænu þættir skipta höfuð máli í hverri íþrótt fyrir sig (Gardner og 

Moore, 2006; Murphy, 2005; Sharp, Woodcock, Holland, Cumming og Duda, 

2013). 

 Sem dæmi um þætti sem falla undir hugræna þjálfun má nefna 

markmiðasetningu, sjálfsþekkingu, einbeitingu og sjálfstraust. Mikið af hugrænni 

þjálfun fellur ekki undir einn hatt, það er að segja ef að þjálfa á upp 
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markmiðasetningu er nánast óhjákvæmilegt að nefna einbeitingu. Eins er ólíklegt 

að þegar eigi að þjálfa og kenna jákvætt sjálfstal að komast megi hjá því að ræða 

sjálfstraust. 

 Tengsl við tilfinningar er mikilvægur hlutur andlegrar heilsu, það hefur 

sýnt sig í rannsóknum að þeir sem bæla niður tilfinningar sínar eru ólíklegri til 

árangurs heldur en þeir sem að takast á við þær (Wagstaff, 2014). 

 Umhverfi og menning viðkomandi þjóða getur einnig skipað stóran sess í 

hugrænni þjálfun. Þar gæti því menningarmunur þjóða haft einhver áhrif á viðhorf 

til hugrænnar þjálfunar. Í nýútgefinni bók Viðar Halldórssonar (2017) um árangur 

íslenskra íþróttaliða á heimsvísu fjallar Viðar ekki bara um lærða eiginleika eða 

erfðir (e. nature vs. nurture) heldur hvernig hefðir og umhverfi (e. culture) geti átt 

stóran þátt í velgengni íþróttamanna (Viðar Halldórsson, 2017).  

 Hér að neðan verður rætt um þá hugarfarslegu þætti sem að meðal annars 

þóttu skipta máli í hugrænni þjálfun sex íslenskra knattspyrnuþjálfara á Íslandi 

sem að eru framarlega í sínu fagi.   

 

Andlegur styrkur 
Andlegur styrkur (e. mental toughness) er sennilega eitt af mest umræddu en 

minnst skilgreindu hugtökum hugrænnar færni (Jones, 2002). 

 Margar mismunandi leiðir hafa verið farnar í að skilgreina hvað felst í 

andlegum styrk. Árið 2002 skilgreindu Clough, Earle og Sewell í megindlegri 

rannsókn sinni fjóra lykilþætti í andlegum styrk. Þar töluðu þeir um stjórn 

(e.control), skuldbindingu (e.commitment), áskorun (e.challenge) og sjálfstraust 

(e.confidence) sem lykilþætti andlegs styrks (Weinberg og Gould, 2015). Annar 

háttur við að skilgreina lykilþætti andlegs styrk eru eiginleikarnir til þess að takast 

á við mótlæti eða spila undir mikilli pressu (Gucciardi, Hanton og Mallett, 2013; 

Holland, Woodcock, Cumming og Duda, 2010). Það hefur einnig sýnt sig að þeir 

sem að eru með meiri andlegan styrk eru líklegri til þess að vera í tengslum við 

tilfinningar sínar án þess að þær hafi neikvæð áhrif á frammistöðu (Bradberry, 

Greaves og Lencioni, 2009). Enn fremur er hægt að skilgreina andlegan styrk sem 

eiginleika einstaklings til að bregðast við umhverfinu. Þar má nefna leikmenn sem 

eru að fara að keppa í mikilvægum leik, annar þeirra gæti litið á leikinn og hugsað 

til þess hversu rosalega mikil pressa verður á honum og þannig komið sjálfum sér 
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úr jafnvægi. Hinn leikmaðurinn lítur hinsvegar á leikinn sem mikið tækifæri og 

gírar sig rétt upp fyrir leikinn. Þannig er hægt að segja að andlegur styrkur þessara 

leikmanna móti það hvernig þeir takast á við mótlæti (Viðar Halldórsson, 2017; 

Weinberg og Gould, 2015). 

 Rannsóknir hafa sýnt að þjálfarar geti vel haft áhrif á og þjálfað upp 

andlegan styrk leikmanna sinna (Gucciardi og Gordon, 2011; Jones, 2002; Parkes 

og Mallett, 2011; Weinberg, Butt og Culp, 2011; Weinberg og Gould, 2015). 

Tvær aðferðir sem notaðar hafa verið til að byggja upp andlegan styrk eru, að búa 

til keppnis andrúmsloft á æfingum og veita endurgjöf til þess að kenna iðkendum 

að takast á við mótlæti sem og velgengni. Mikilvægt er að kenna iðkendum að 

þeir geti stjórnað því hvernig horft er á áskoranir (Gucciardi og Gordon, 2011; 

Jones, 2002; Parkes og Mallett, 2011; Weinberg o.fl., 2011; Weinberg og Gould, 

2015). 

 

Leiðtogahæfni 
Oft eru þeir leikmenn sem eru andlega sterkir og vel liðnir í hóp valdir sem 

fyrirliðar og gegna þá leiðtogahlutverki innan liðsins. En hvað er að vera leiðtogi? 

Leiðtogahæfni er skilgreind sem eiginleiki einstaklings til þess að hafa áhrif á 

allan hópinn í leið að sameiginlegu markmiði (Weinberg og Gould, 2015). 

Leiðtogi getur haft áhrif á hópinn á margvíslegan hátt og hafa margar rannsóknir 

verið gerðar um hvaða eiginleika góður leiðtogi hefur. Þegar þjálfarar hugsa um 

að velja fyrirliða fyrir sitt lið er oftar en ekki mikið horft til þess hve vel 

leiðtogaefnið geti komið fyrir sig orði og hvernig það ber sig. Skiptar skoðanir eru 

á því hvað felist í því að vera góður leiðtogi en flestir eru sammála um að góður 

leiðtogi þurfi að hafa virðingu hópsins og að hann eigi að hafa góð áhrif á 

sameiginleg markmið liðsins (Weinberg og Gould, 2015). Hvernig leiðtogar 

nálgast svo það verkefni er misjafnt. Sumir vilja að sínir leiðtogar setji markið 

hátt fyrir alla iðkendur liðsins, hvort sem það er á æfingum eða í leikjum. Aðrir 

vilja að leiðtoginn sé hávær og líka nánast eins og annar þjálfari á vellinum. Hægt 

væri að telja upp ótal mismunandi skoðanir þjálfara á leiðtogum en þær eiga það 

allt sameiginlegt að leiðtoginn verður að hafa góð áhrif á heildar útkomu liðsins 

(Jena McGregor, 2011; Jesse Burkhart, 2013;Weinberg og Gould, 2015). 
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 Í gegnum tíðina hefur verið litið á leiðtogahæfni sem meðfæddan 

eiginleika og að þeir sem að búa yfir slíkum eiginleikum séu einfaldlega „með 

þetta". Þessu eru rannsóknir síðustu ára og fræðimenn ekki sammála. 

Leiðtogahæfni er eitthvað sem vel er hægt að þjálfa upp og kenna, þrátt fyrir að 

einhverjir einstaklingar gætu átt erfiðara með slíka færni en aðrir („Sýnum 

karakter“, e.d.; Weinberg og Gould, 2015). 

 Þegar talað er um leiðtogahæfni er ekki eingöngu rætt um iðkendur heldur 

þjálfara og stjórnendur líka. Rannsókn Tharp og Gallimore (1976) leitaðist eftir 

því að skoða hvernig hinn goðsagnakenndi körfuknattleiksþjálfari John Wooden 

færi að því að búa til leiðtoga (Weinberg og Gould, 2015). Þessi rannsókn þrátt 

fyrir að vera nokkuð gömul sýndi að þjálfaraðferðir Wooden eru í samræmi við 

aðferðir sem fræðimenn mæla með í dag. Wooden lagði áherslu á stutt og skýr 

skilaboð og að hans leikmenn legðu allan sinn metnað í að gera sitt allra besta í 

stað þess að leggja áherslu á sigur. Wooden var með nokkrar lykilreglur sem að 

hann vildi að leikmenn sínir fylgdu eftir í einu og öllu, hann setti skýran ramma 

sem að hann fylgdi einnig eftir sjálfur (Weinberg og Gould, 2015; Wooden og 

Jamison, 1997). Wooden er dæmi um góðan leiðtoga sem var þekktur fyrir að búa 

til og þjálfa upp leiðtogahæfni. Ekki er hægt að nefna Wooden án þess að tala um 

píramída hans að velgengni (e. pyramyd of success) en í honum er farið yfir hvað 

er mikilvægt fyrir leiðtoga að hafa sem og alla iðkendur íþrótta að hans mati. 

Píramídanum er raðað upp eftir því hvaða eiginleikar Wooden taldi vera 

mikilvægasta. Hornsteinar píramídans eru því undirstöðu atriði fyrir velgengni og 

án þeirra eiginleika telur Wooden ómögulegt að ná árangri („Official Site of 

Coach Wooden“, e.d.; Wooden og Jamison, 1997).  

 Flestir leiðtogar eða einstaklingar sem að búa yfir ákveðinni leiðtogahæfni 

eiga það sameiginlegt að hafa trú á eigin getu (Weinberg og Gould, 2015).  

 

Sjálfstraust 
Sjálfstraust er skilgreint sem trú á eigin getu við framkvæmd ákveðinna verkefna. 

Því meiri trú sem við höfum á verkefninu því meira sjálfstraust höfum við 

(Holland, Woodcock, Cumming og Duda, 2010). 

 Í íþróttum er sjálfstraust stór liður í átt að velgengni, það er að segja að 

hafa gott sjálfstraust getur aukið líkur á að knattspyrnumenn nái árangri (Birrer og 
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Morgan, 2010). Sjálfstraust og geta til að framkvæma ákveðin verkefni þurfa ekki 

að haldast í hendur þrátt fyrir að sjálfstraust geti haft jákvæð eða neikvæð áhrif á 

framkvæmd verkefna (Bandura, 1977; Subramanyam, 2013). 

 Afreksíþróttir eiga það til að ýta undir fullkomnunaráráttu (e. 

perfectionisim) hjá iðkendum sínum. Þessi pressa frá afreksmiðaðari þjálfun getur 

haft mikil áhrif á sjálfstraust og eru flókin tengsl milli fullkomnunar og 

sjálfstrausts. Íþróttamenn sem að skora hátt í jákvæðri fullkomnunaráráttu geta 

nýtt sér þann eiginleika til aukins árangur. Þrátt fyrir að iðkendur skori hátt í 

mælingum tengdum fullkomnunaráráttu og að þeir standi sig vel í íþróttum, 

virðist lítið mega útaf bregða hjá íþróttafólki. Þrátt fyrir að standa sig vel og líða 

vel virðast margir íþróttamenn hræðast mistök sem að geta slegið þá útaf laginu 

og haft neikvæð áhrif á sjálfstraust (Flett og Hewitt, 2005). Rannsóknir benda 

einnig á að þeir sem að stefna að fullkomun (e.perfection) eru líklegri til þess að 

vera með minni kvíða og meira sjálfstraust (Stoeber, Otto, Pescheck, Becker og 

Stoll, 2007). Þeir iðkendur sem að stefna alltaf að fullkomnun eru líklegri til þess 

að ná langt, en á sama tíma eru þeir líklegri til þess að taka áhættur varðandi 

líkamlega og andlega heilsu (Schnell, Mayer, Diehl, Zipfel og Thiel, 2014). 

 Samkvæmt rannsóknum eru þeir sem eru með hærra sjálfstraust líklegri til 

þess að kenna framlagi sínu um ef illa gengur, en einstaklingar með lágt 

sjálfstraust eru líklegri til þess að kenna sínum eigin eiginleikum um (Feltz, Short 

og Sullivan, 2008). 

 Í rannsókn Slutzky og Simpkins (2009) kom í ljós jákvæð fylgni á milli 

þeirra sem að stunduðu hópíþróttir og skoruðu hátt í tengslum við sjálfstraust. 

Þannig má ætla að hópíþróttir geti haft jákvæð áhrif á þá sem leggja stund við 

slíkt ef rétt er farið að með þjálfun (Slutzky og Simpkins, 2009). Nýleg rannsókn 

Appleton (2017) rannsakaði sjálfstraust meðal knattspyrnukvenna í sex löndum og 

leiddi í ljós að stelpur og konur sem stunda knattspyrnu eru líklegri til að hafa gott 

sjálfstraust og hærra sjálfsálit en þær sem ekki stunda íþróttir. En fremur leiddi 

rannsóknin í ljós að stúlkur sem að stunda knattspyrnu eru að meðaltali með hærra 

sjálfstraust en þær sem að stunda aðrar íþróttagreinar (Appleton, 2017). 

 Hægt er að nefna ótal marga hluti sem að geta haft áhrif á sjálfstraust. 

Kvíði kemur þar helst upp í hugann og getur haft mikið með sjálfstraust að gera. 

Oft er talað um tvær tegundir af kvíða, stöðukvíða og lyndiskvíða (Woodman og 

Hardy, 2003). Kvíði er skilgreindur sem neikvætt tilfinningarlegt ástand, þeir sem 
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eru með mikinn lyndiskvíða eru líklegri til þess að vera oftar með háan 

stöðukvíða. Stöðukvíði er síbreytilegt tilfinningarlegt ástand á meðan lyndiskvíði 

er partur af persónulegum einkennum einstaklinga (Jarvis, 2006). Hvernig 

einstaklingar bregðast við og vinna úr kvíða er mun mikilvægari liður í velgengni 

heldur en hversu miklum kvíða viðkomandi býr yfir. Því er mikilvægt að þekkja 

inná kvíðaeinkenni og læra að vinna með kvíða. Þeir sem að læra að vinna með 

kvíða eiga það oft til að búa yfir miklum sjálfsaga (Weinberg og Gould, 2015).  

Sjálfsagi 
Sjálfsagi eða eiginleikinn til að taka ábyrgð á eigin gjörðum (e. responsibility for 

self) er einn af þeim hlutum sem oft eru nefndir sem lykilþættir í velgengni 

íþróttamanna. Í sjálfsaga felst meðal annars eiginleikinn til þess að finna rétt 

jafnvægi milli íþróttar og annara hluta í lífinu (Luke Behncke, 2004; Sharp o.fl., 

2013).  

 Þjálfarar taka oft dæmi um sjálfsaga að nefna við iðkendur hvað megi eða 

eigi að fórna fyrir árangur í íþróttum, t.d. að sleppa skólaballi eða drekka ekki 

áfengi með vinum. En frá sjónarhorni iðkanda sem að býr yfir miklum sjálfsaga 

horfir hann ekki á hverju hann er að fórna heldur hvaða ávinning hann hefur af því 

að gera uppbyggjandi æfingar sem að skila honum nær langtímamarkmiðum 

sínum (Jones, Hanton og Connaughton, 2007; Luke Behncke, 2004).  

 Þeir einstaklingar sem að setja sér skýr markmið og vinna einbeitt að þeim 

eru því líklegri til að ná árangri. Í sjálfsaga felst einbeiting iðkenda að 

langtímamarkmiðum og eiginleikanum til að neita sér um hluti sem ekki hafa 

jákvæð áhrif á iðkendur til að ná markmiðum sínum (Viðar Halldórsson, 2017; 

Weinberg og Gould, 2015). 

 

Einbeiting 
Einbeitingu má skilgreina sem eiginleikann til þess að sýna ákveðnum hlut athygli 

(Weinberg og Gould, 2015). Grunnforsendur þess að ná einbeitingu er að vera 

staddur í núinu, hugsa hvorki um hvað gæti gerst eða hvað hefur gerst áður. Í 

góðri einbeitingu felst að geta haft athygli á þeim hlutum sem að skipta máli og 

hægt er að hafa stjórn á. Til dæmis er mikilvægt fyrir einstakling sem á að taka 

vítaspyrnu í knattspyrnuleik að hans einbeiting sé á hvert hann ætlar að setja 
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knöttinn en ekki á þá hluti sem að hann hefur ekki stjórn á, eins og hvort 

dómarinn muni láta hann bíða eftir flauti, hvort aðdáendur muni öskra eða hafa 

alveg hljótt. Áhrifaþáttum á einbeitingu er oft skipt upp í tvo flokka, innra áreiti 

og ytra áreiti. Tilfinningar eða þreyta væri dæmi um innra áreiti, á meðan að ytra 

áreiti væri öskur þjálfara eða liðsfélaga (Beswick, 2001). 

 Einbeiting er því eitthvað sem að allir búa yfir en eiginleikinn til þess að 

veita réttum hlutum athygli á réttum augnablikum er oft það sem sker úr um 

hverjir ná árangri. Þjálfarar hafa í auknu magni sýnt einbeitingu áhuga, vinsælt er 

að hjálpa iðkendum að setja sér markmið sem tengjast einbeitingu. Þjálfarar kenna 

iðkendum sínum að einbeita sér að hlutum sem að þeir hafa stjórn á, en ekki því 

sem erfitt er að hafa áhrif á (Weinberg og Gould, 2015).  

 

Markmið 
Markmiðasetning er sennilega það hugtak hugrænnar þjálfunar sem hvað flestir 

kannast við og reyna að vinna eftir. Þrátt fyrir að vera nokkuð þekkt hugtak í 

þjálfun og námi almennt er tiltölulega lítið unnið markvisst í þeim. Flest allir 

kannast við að setja sér markmið en fáir gera það á markvissan hátt. Algengt er að 

setja sér langtímamarkmið án þess að setja sér skammtímamarkmið sem hjálpa til 

við að ná langtímamarkmiðinu (Locke, 1996; Locke og Latham, 1985, 2006). 

Margar tegundir markmiða eru til og þar mætti helst nefna þau sem ég nefni hér 

að neðan.  

 Einstaklingar sem búa yfir meira sjálfstrausti eru líklegri til að setja sér 

erfiðari markmið. Erfið og skýr markmið eru mun líklegri til árangurs heldur en 

auðveld eða óskýr markmið (Locke, 1996; Locke og Latham, 1985, 2006). 

Langtímamarkmið og skammtímamarkmið 
Langtímamarkmið felast í því að setja sér markmið sem að eru ekki líkleg að náist 

í náinni framtíð, t.d. iðkandi sem ætlar sér að verða atvinnumaður þegar hann 

verður stór. Það hefur sýnt sig að langtímamarkmið ein og sér eru ekki vænleg til 

árangurs, en ef þau eru notuð sem viðmið fyrir önnur markmið geta þau gert gagn 

(Locke og Latham, 2006; Weinberg og Gould, 2015).  

Skammtímamarkmið eru markmið sem sett eru til styttri tíma, t.d. ætla að 

mæta 15 mínútum fyrr á æfingar í þessari viku.  Ein og sér eru þessi markmið 
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ólíkleg til árangurs en í bland við önnur markmið gera þau gæfumun (Locke og 

Latham, 1985).  

Ferilsmarkmið 
Ferlismarkmið eru dæmi um markmið sem að einstaklingur getur haft nokkuð 

mikla stjórn á. Þegar talað er um ferilsmarkmið er verið að tala um markmið sem 

að einblína á ákveðinn tækniþátt hreyfingar (Locke, 1996). Sem dæmi er hægt að 

nefna að setja sér markmið um að kreppa ökklann í innanfótarspyrnu. 

Ferilsmarkmið eru oft notuð til þess að brjóta niður flókin tækniatriði til þess að 

iðkandinn geti haft sem mesta stjórn á því hvort markmiðið takist eða ekki 

(Weinberg og Gould, 2015). 

Frammistöðumarkmið 
Frammistöðumarkmið er einnig markmið sem að iðkandi getur haft mikla stjórn á, 

því að iðkandi ætti undir flestum kringumstæðum að geta ákvarðað eigin 

frammistöðu (Weinberg og Gould, 2015). Oft getur reynst erfitt að finna dæmi um 

frammistöðumarkmið í hópíþróttum þar sem að þau markmið verða að vera undir 

iðkandanum einum komið. Til að mynda getur frammistöðumarkmið verið, ég 

ætla að vera með yfir 65% skotnýtingu í körfubolta. Hvort það markmið takist eða 

ekki er bara undir viðkomandi komið, það á enginn að geta haft áhrif á hvort það 

takist annar en sá sem setur sér frammistöðumarkmiðið (Locke og Latham, 1985). 

Niðurstöðumarkmið 
Niðurstöðumarkmið eru algeng hjá bæði þjálfurum og iðkendum. Þau markmið 

geta verið hvað erfiðast að ná vegna þess hve mikið af utanaðkomandi 

áhrifavöldum geta breytt niðurstöðu þeirra (Locke og Latham, 2006). Dæmi um 

niðurstöðumarkmið væri til að mynda að verða Íslandsmeistari í ár. Til þess að 

markmiðið takist þarft þú ekki eingöngu sjálfur að standa þig vel, heldur þarf allt 

liðið að gera það, ekkert annað lið má standa sig betur, lítið má bregða útaf í 

meiðslamálum liðsins og meira að segja gætu nokkrir vitlausir dómar haft áhrif á 

hvort það markmið náist eða ekki (Weinberg og Gould, 2015). 

Þrátt fyrir að erfitt geti verið að ná niðurstöðumarkmiðum hafa þau þó sína 

kosti. Ef fólk er meðvitað um galla niðurstöðumarkmiða er líklegra að þau setji 

sér önnur markmið með þeim.  
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Niðurstöðumarkmið ein og sér geta ýtt undir kvíða við keppni (Weinberg 

og Gould, 2015). Ástæða þess er, eins og áður kom fram, að erfitt er að hafa 

fullkomna stjórn á niðurstöðumarkmiðum. Rannsóknir hafa sýnt að þeir iðkendur 

sem hafa stjórn á því sem verið er að gera sýna minni kvíða en þeir sem að upplifa 

óstjórn. Þeir sem upplifa ekki stjórn á markmiðum sínum eða gjörðum eru þar af 

leiðandi líklegri til að upplifa kvíða (Locke og Latham, 2006).  

 

Hlutverk þjálfara 
Það þarf ekki að líta langt aftur í tímann þar sem að hlutverk þjálfarans var 

skilgreint á mjög einfaldan hátt (Robinson, 2015). Þjálfarinn átti að mæta á 

æfingar og þjálfa líkamlega færni iðkenda sem og að sækjast eftir sigri í leikjum. 

Á síðustu árum hefur þetta hlutverk þjálfarans þróast og er orðið töluvert 

umfangsmeira. Þjálfari í dag þarf að vera mun meiri fyrirmynd en gerð var krafa 

um fyrir nokkrum árum, ekki tíðkast lengur að þjálfari geti mætt í gallabuxum 

með vindilinn í kjaftinum. Auðvitað er mismunandi eftir íþróttum og löndum 

hvaða kröfur eru gerðar til þjálfara en í flestum tilfellum eru gerðar mjög 

ákveðnar kröfur til þjálfara. Hann á að vera skipulagður, góð fyrirmynd, 

hvetjandi, góður í samskiptum, sanngjarn og geta þjálfað líkamlega eiginleika svo 

eitthvað sé nefnt. Þrátt fyrir þessa þróun í átt til vaxandi hæfnikrafna eigi sér stað 

nokkuð ört virðist hún ekki langt á veg komin hvað varðar getu þjálfarans til að 

sinna hugrænni þjálfun (Robinson, 2015). 

 En á sama tíma eru þeir sem að stunda íþróttir og þá sér í lagi afreksíþróttir 

farnir að setja meiri kröfur á þjálfara til að vera betur í stakk búnir þegar að kemur 

hugarfarslegri og andlegri þjálfun (Sharp o.fl., 2013). Mikil aukning hefur til að 

mynda verið við fræðslu á hugrænum þáttum á þjálfaranámskeiðum KSÍ 

undanfarin ár. Þar er nú fjallað um líkamlega, félagslega og sálræna eiginleika 

knattspyrnunnar en áður fyrr var meira einblínt á líkamlegu þætti knattspyrnunnar. 

(KSÍ, e.d.-a, e.d.-b). Með þessu má segja að knattspyrnusambandið sé að bregðast 

við þróun knattspyrnunnar með því að setja tóninn varðandi hversu vítt hlutverk 

þjálfarans er nú orðið. 
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Aðferðir og gögn 
Í þessum kafla mun ég fara yfir markmið rannsóknarinnar auk þess að fara yfir 

hvernig gagnasöfnun og úrvinnsla verkefnisins var framkvæmd. Farið verður yfir 

ástæður fyrir vali viðmælenda og hvernig viðtölum við þá þjálfara sem rætt var 

við var háttað. 

 

Rannsóknaraðferð 
Þessi rannsókn var unnin eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin voru sex 

viðtöl við knattspyrnuþjálfara á Íslandi. Stuðst var við viðtalsramma í viðtölum en 

þrátt fyrir það voru viðtölin opinn og viðmælendum gefinn kostur á því að tala 

frjálslega um skoðanir sínar á hugrænni þjálfun. 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið verkefnis var að skoða hvað þjálfarar teldu hugræna þjálfun vera og 

hvaða hugrænu eiginleika knattspyrnumenn þyrftu að tileinka sér. Aðal markmið 

verkefnisins var að sjá hvernig landið liggur í hugrænni þjálfun á Íslandi og heyra 

skoðanir þjálfara á ýmsum hliðum viðfangsefnisins.  

 Stuðst var við þrjár eftirfarandi rannsóknarspurningar í ritgerðinni: 

Fyrsta rannsóknarspurning; Er hægt að þjálfa eða kenna hugarfarslega eiginleika? 

Önnur rannsóknarspurning; Hvaða hugarfarslegu eiginleikar skipta sköpum í 

knattspyrnu? 

Þriðja rannsóknarspurning; Á hvaða aldri ætti hugarfarsleg þjálfun að fara fram / 

hefjast? 

 

Framkvæmd, gagnasöfnun og úrvinnsla  
Gagnasöfnun og vinna í fræðilegum kafla þessa verkefnis hófst á vormisseri 2017. 

Ráðist var í að skoða innlendar jafnt og erlendar rannsóknir á þáttum tengdum 

hugrænni færni til þess að afla upplýsinga fyrir verkefnið. Í kjölfar þessarar 

rannsóknarvinnu hófst gerð viðtalsramma í samvinnu við Margréti 

Guðmundsdóttur og Daða Rafnsson. Þessi viðtalsrammi var síðan hafður til 

hliðsjónar í viðtölum sem tekin voru við þátttakendur. Ákveðið var að ræða við 
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fjölbreyttan hóp knattspyrnuþjálfara sem að væru í stöðu til þess að hafa áhrif á 

hugræna þjálfun. Rætt var við einn landsliðsþjálfara, þrjá yfirþjálfara, einn 

fræðslustjóra knattspyrnusambands og einn yngri flokka þjálfara með bakgrunn í 

sálfræði. 

Á vormisseri 2017 var fyrsta viðtalið tekið, hvert viðtal tók frá 20 

mínútum til 40 mínútna. Fengið var samþykki þátttakenda fyrir því að taka upp 

viðtöl með stafrænni hljóðupptöku. Að viðtölum loknum hófst vinna við að afrita 

viðtölin á tölvutækt form. Því næst tók við túlkun og úrvinnsla viðtala þar sem 

leitast var eftir þemum og niðurstöðum fyrir niðurstöðukafla rannsóknarinnar. 

 

Þátttakendur 
Viðmælendur þessa verkefnis voru sex talsins, allir knattspyrnuþjálfarar starfandi 

á Íslandi. Rætt var við Heimi Hallgrímsson landsliðsþjálfara íslenska karla 

landsliðsins, Arnar Bill Gunnarsson fræðslustjóra KSÍ, Þórhall Siggeirsson 

yfirþjálfara knattspyrnudeildar Stjörnunnar, Jón Þór Hauksson yfirþjálfara 

knattspyrnudeildar ÍA, Magnús Örn Helgasson yfirþjálfara knattspyrnudeildar 

Gróttu og Odd Inga Guðmundsson yngri flokka þjálfara og leikmann 

knattspyrnudeildar Fylkis. Sameiginlega búa þessir þjálfarar yfir hátt í 80 ára 

reynslu við knattspyrnuþjálfun og enn lengri tíma viðloðandi knattspyrnu. 

Viðmælendur voru allt frá því að vera á grunnstigi þjálfaramenntunar og að því að 

vera með hæstu þjálfaragráðu á vegum UEFA, eða UEFA Pro réttindi. Tveir hafa 

lokið UEFA Pro þjálfaragráðu, þrír hafa lokið UEFA A gráðu og einn hefur ekki 

lagt stund á nám á vegum KSÍ. 
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Niðurstöður 
Eins og áður hefur komið fram eru viðmælendur allir knattspyrnuþjálfarar 

starfandi á Íslandi. Alls voru tekin sex viðtöl þar sem stuðst var við staðlaðan 

viðtalsramma. Niðurstöðum er skipt niður í sex eftirfarandi kafla; hugarfarslegir 

eiginleikar, er hægt að þjálfa hugarfarslega eiginleika, eru hugrænir eiginleikar 

meðfæddir, hugræn þjálfun, fyrirstöður hugrænnar þjálfunar og loks einkenni 

hugarfarslega sterks lið og einstaklings. 

 

Hugarfarslegir eiginleikar 

Hvaða eiginleikar koma í huga? 
Fjórir af þeim sex viðmælendum sem rætt var við nefndu sjálfstraust sem þann 

hugarfarslega eiginleika sem þeim kæmi fyrst í huga. Magnús Örn segir: „Það 

sem einkennir íþróttamenn sem eru í fremstu röð er að þeir séu með sjálfstraustið 

í lagi og séu ekki að glíma við of mikið af efasemdum um sjálfan sig.“ Arnar Bill, 

Oddur Ingi og Þórhallur nefna allir sjálfstraust vera þann þátt sem að kemur þeim 

helst í huga þegar hugsað er um hugarfarslega eiginleika knattspyrnufólks. 

 Þrír af sex viðmælendum segja einbeitingu vera einn af þeim þáttum sem 

koma fyrst í huga þegar talað er um hugræna eiginleika. Arnar Bill talar um að 

„mikilvægt er að vera rétt stemmdur á leikdegi, að þú náir að einbeita þér í heilan 

leik á fullu, og það sama á við um æfingar.“ 

Aðeins er einn viðmælandi sem talar um mikilvægi sjálfstrausts án þess a 

að tala um einbeitingu. Sjálfstraust og einbeiting voru nefnd töluvert oftar en allir 

aðrir eiginleikar sem viðmælendum datt í hug. 

Aðrir eiginleikar sem nefndir voru af viðmælendum voru leiðtogaefni, 

mannasiðir, eiginleikinn til þess að höndla pressu og undirbúningur fyrir leiki og 

æfingar. Heimir nefnir engan sérstakan eiginleika í sínum svörum en nefnir að það 

sem komi honum fyrst í hug sé mikilvægi hugrænna eiginleika. Heimir talar um 

að það „sést best hversu mikilvægir hugrænir eiginleikar eru á þeim sem að hafa 

náð langt, hversu vel þeir hafa tileinkað sér þá.“ Heimir telur hugræna eiginleika 

vera mikilvæga fyrir alla knattspyrnumenn en að auðveldast sé að sjá mikilvægi 

hugrænna eiginleika hjá leikmönnum sem spila á „hæsta leveli“ því þar skilji oft 

lítið á milli leikmanna. 
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Hvaða eiginleikar eru mikilvægastir? 
Sjálfstraust leikmanna er sá þáttur sem er oftast talinn upp sem mikilvægasti 

hugarfarslegi þáttur sem leikmenn tileinka sér. Fimm viðmælenda tala beint um 

mikilvægi sjálfstrausts, en enginn nefnir það eitt og sér. Tveir viðmælanda tala um 

sjálfstraust og sjálfsaga, aðrir tveir tala um einbeitingu og sjálfstraust. Sá síðasti 

sem nefnir sjálfstraust talar um viðhorf leikmanna til æfinga. Enginn viðmælenda 

fer nánar út í hversvegna sjálfstraust er mikilvægasti hugarfarslegi þáttur sem 

leikmenn geta tileinkað sér. 

 Tveir viðmælendur nefna sjálfsaga í upptalningu sinni varðandi hvaða 

hugrænu eiginleika þeir telja mikilvægasta fyrir knattspyrnumenn að tileinka sér. 

Það eru Heimir Hallgrímsson og Arnar Bill sem báðir hafa lokið UEFA pro eða 

hæstu þjálfaramenntun viðmælenda. Arnar Bill segir: „Að íþróttamaðurinn tileinki 

sér einhverskonar sjálfsaga og geti þar af leiðandi séð um sig svolítið sjálfur.“ 

Heimir talar um að hugræn þjálfun og sjálfsagi fylgist rosalega vel að. Heimir 

segir líka: „Sjálfsaginn þarf að vera 100% ef þú ætlar að vera atvinnumaður í 

einhverju fagi, hvaða fagi sem að það er. Þetta á ekki bara við um íþróttir.“ Báðir 

tala þeir um sjálfsaga í því formi að hugsa vel um sjálfan sig, þ.e. hvernig 

mataræði viðkomandi tileinkar sér, hversu vel er hugað að hvíld og hvernig 

undirbúningur er fyrir leiki eða aðrar áskoranir. Að lokum segir Heimir Hallgríms 

um mótlæti: „Ég held að það séu 100 mismunandi leiðir að árangri en engin af 

þeim virkar ef sjálfsaginn er ekki fyrir hendi.“ 

 Helmingur viðmælenda talar um að viðhorf sé eitt af mikilvægustu hlutum 

sem knattspyrnumenn geti tileinkað sér. Hvernig þeir bregðast við mótlæti og 

hvernig viðhorf þeirra er til áskorana. Þórhallur talar um að viðhorf leggi grunninn 

að flestu, hvernig leikmenn nálgist æfingar, aðra leikmenn og þjálfarann. Oddur 

Ingi nefnir að eiginleikinn til að bregðast við mótlæti sé hvað mikilvægastur fyrir 

knattspyrnumenn að tileinka sér. Jón Þór tekur í svipaðan streng og talar um 

mikilvægi þess að geta brugðist við mótlæti á réttan hátt. Hann segir þá leikmenn 

sem geta tileinkað sér þann eiginleika vera betur í stakk búnir til þess að ná langt í 

knattspyrnu. Hvernig viðhorf leikmenn tileinka sér til utanaðkomandi áhrifa eins 

og mistökum dómara og vali þjálfara og öðrum þáttum sem erfitt er að hafa stjórn 

á getur skilið á milli þeirra sem ná alla leið. 
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Er hægt að þjálfa hugarfarslega eiginleika? 
Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort hægt væri að þjálfa hugarfarslega 

eiginleika voru allir viðmælendur sammála um að slíkt væri vel möguleiki. 

Enginn nefndi að ekki væri hægt að þjálfa eða kenna hugarfarslega eiginleika. 

Þrátt fyrir að allir þjálfarar væru sammála um að hægt væri að vinna með þessa 

eiginleika, þá voru ekki allir sammála hversu mikið væri hægt að gera. 

 Fimm af sex viðmælendum voru ákveðnir í því að hægt væri að þjálfa 

hugræna þætti. Þegar Heimir Hallgríms var spurður svaraði hann: „…að það er 

eiginlega bara kjánalegt og vitlaust að hugarfarsleg þjálfun er ekki kennd í meira 

magni. Að hægt væri að fara í gegnum heilt háskólanám án þess að nokkuð sé 

fjallað um hugræna þjálfun. Hann heldur áfram með því að segja það í raun vera 

skammarlegt að hún skuli ekki vera kennd meira. Það að hægt sé að fara í gegnum 

grunnskóla, framhaldskóla og háskóla án þess að læra um markmiðasetningu eða 

aðra hugarfarslega þjálfun sé furðulegt mál. Heimir nefnir að hugarfarsþjálfun sé 

ekki bara mikilvæg fyrir knattspyrnumenn heldur sé hún mikilvæg fyrir allar 

starfstéttir.  

 Magnús Örn talar um að hann trúi sérfræðingum og rannsóknum sem hafi 

sýnt að hugræna þætti megi kenna og talar um að við séum ekki langt komin hvað 

það varðar hérna á Íslandi.  

 Þjálfararnir nefndu að það væri klárlega hægt að þjálfa hugarfarslega 

eiginleika eins og aðra tækniþætti knattspyrnunnar og voru þeir sannfærðir um 

það. Þórhallur nefnir þó að hann hafi efasemdir um að hægt sé að „hringsnúa 

einhverjum eða breyta frá núll punkti í 100%.“ Eins og með aðra 

knattspyrnueiginleika þá eru einhverjir iðkendur betur í stakk búnir en vissulega 

er mögulegt að vinna með og þjálfa þessa þætti. Arnar Bill fræðslustjóri KSÍ talar 

um að það sé klárlega hægt að þjálfa þessa þætti. Það geti hinsvegar verið 

miserfitt að þjálfa upp ýmsa hugarfarslega eiginleika. Hann nefnir sem dæmi að 

erfitt geti verið að þjálfa upp sjálfstraust, en aðra eiginleika geti mögulega verið 

auðveldari að þjálfa upp. Þar nefnir hann sem dæmi sigurhugarfar vera nokkuð 

sem auðvelt er að vinna með.  
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Eru hugrænir eiginleikar meðfæddir? 
Meðal viðmælenda voru skiptar skoðanir á því hvort hugrænir eiginleika væru 

meðfæddir eða lærðir. Arnar Bill talar meðal annars um að hann hafi fyrr á tímum 

verið mikið á þeirri skoðun að hugrænir eiginleikar væru meðfæddir og að þetta 

væri allt í genunum en í dag telur hann að þetta hafi mun meira með umhverfið að 

gera. Að umhverfið hafi mun meira að segja en genin. Hann talar um að það 

fæðist enginn sigurvegari eða með eitthvað sjálfstraust heldur að það komi meira 

frá umhverfinu. Þar nefnir hann dæmi um börn íþróttafólks sem að skara framúr. 

Að fylgja foreldrum sínum á æfingar eða leiki hefur að hans mati mun meiri áhrif 

á börn íþróttafólks heldur en gen þeirra eða það að „fæðast með frábæran vinstri 

fót.“  

 Oddur talar um að sumir geti fæðst með einhverja „tendensa“ sem að gera 

þeim erfiðara með að tileinka sér hugræna eiginleika eins og til að mynda 

einbeitingu. En hann tekur svo í sama streng og Arnar með því að nefna að það 

fæðist enginn með sjálfstraust heldur sé það eitthvað sem mótað er af umhverfinu. 

Þórhallur heldur áfram á svipaðari skoðun um að hugrænir eiginleikar séu 

sambland af meðfæddum og lærðum eiginleikum: „Sumir eru móttækilegri fyrir 

allri þjálfun og skilaboðum og hreinlega soga að sér vitneskju, á meðan að aðrir 

eiga erfitt með slíkt.“ Hann talar um að það sé hægt að kenna flestum hlutina en 

sumir séu mögulega náttúrulega betri í að meðtaka. 

 Magnús Örn talar um að honum finnist þetta að einhverju leyti meðfætt, 

þar nefnir hann til að mynda baráttu og ýgi sem eiginleika sem að gætu talist 

meðfæddir: „Sumir fæðast einhvern veginn meiri stríðsmenn í heiminn.“ 

 Þeir Heimir og Jón Þór eru hinsvegar á því að hugrænir eiginleikar séu 

ekki meðfæddir og að allt sé hægt að þjálfa. Þeir taka samt í sömu strengi og hinir 

viðmælendurnir og segja það vera mismunandi eftir einstaklingum hversu erfitt 

eða auðvelt er að þjálfa ákveðna þætti. Jón Þór segist vera „harður á því að hægt 

sé að þjálfa og hjálpa einstaklingum að sinna þessum þáttum betur og klárlega 

hægt að þjálfa þessa þætti.“  
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Hugræn þjálfun 

Hvenær á að byrja að þjálfa hugræna þætti? 
Allir viðmælendur vildu í síðasta lagi byrja hugræna þjálfun í 4. flokki eða um 13 

- 14 ára aldur. Margir voru þó þeirrar skoðunar að þjálfun hugrænna þátta skyldi 

hefja mun fyrr. Þrír viðmælenda vildu hefja kennslu hugrænna þátta strax á fyrstu 

æfingu. Arnar Bill kom inn á að þessi kennsla væri að vissu leyti þegar hafin á 

heimilunum, að foreldrar væru byrjaðir að kenna ákveðin gildi sem hægt væri að 

flokka undir hugræna þjálfun. Arnar talar um mikilvægi yngri flokka þjálfara í því 

samhengi, „það er svo mikilvægt að hafa góða þjálfara í yngri flokkum, vegna 

þess að það er þar sem iðkendurnir læra að æfa. Það er að miklu leyti kennsla á 

hugarfari.“ Allir viðmælendur sem vildu hefja kennslu við fyrstu æfingu voru þó 

sammála um að hún yrði að vera nokkuð falin eða í leikjaformi. 

 Heimir talar um að hann vilji að hugræn færni sé þjálfuð frá fyrstu æfingu, 

alveg eins og tækni. Hann kemur inná að þjálfurum sé kennt á námskeiðum á 

hvaða aldursskeiði iðkendur eru móttækilegastir fyrir tækni en telur það ekki 

endilega eiga við með hugræna færni: „Á að kenna vinnusemi eða dugnað við 18 

ára aldur, ég held að þú kennir þetta bara frá upphafi að þú þurfir vinnusemi til 

þess að ná árangri.“ Þórhallur var á sama máli og talar um hlutverk yngri flokka 

þjálfaranna fyrir byrjendur: „Það er í raun og veru hlutverk þjálfarans að reyna 

að kenna þessa hugrænu þætti um leið og iðkendur koma inní starfið.“ 

 Allir þeir sem að vildu byrja hugræna þjálfun strax voru sammála um að 

það þyrfti að vera stígandi í kennslu þeirra þátta í takt við þroska iðkenda. Þrátt 

fyrir að hafa hugmyndir um að hugræn þjálfun ætti að hefja á fyrstu æfingu, 

nefndi Þórhallur að hún gæti að vissu leyti ekki byrjað mjög markvisst fyrr en í 3. 

og 4. flokki. Um það leyti geti þjálfarar farið að vinna meira markvisst með 

ákveðin atriði vegna þess að á þeim aldri eru iðkendur farnir að geta spurt 

gagnrýnna spurninga. Í Stjörnunni er til dæmis ekki boðið uppá fund með 

starfandi íþróttasálfræðingi fyrr en komið er í ellefu manna bolta. Þórhallur talar 

um að meira að segja þá sé það hugsanlega of snemmt fyrir einhverja: „Það var 

ótrúlega misjafnt hvernig iðkendur tóku í þetta. Mestur var munurinn á milli 

iðkenda í 4. flokki, þar sátu sumir og horfðu á loftið á meðan að aðrir höfðu 

þolinmæði og athygli til að hlusta.“ 
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 Tveir viðmælenda voru þeirrar skoðunar að kennsla í hugrænum þáttum 

skyldi hefjast í 4. flokki en einn að hún ætti að hefjast í 5. flokki. Allir gefa í raun 

sömu ástæðu fyrir því hvenær eigi að byrja þrátt fyrir að nefna mismunandi aldur. 

Þeir sem að vilja ekki byrja á fyrstu æfingu tala allir um þroska og á hvaða aldri 

iðkendur geti verið opnir fyrir hugrænni þjálfun. Magnús Örn talar um að hann 

efist um að iðkendur séu tilbúnir fyrr en í 5. flokki. Þar sé fyrsta „mómentið“ til 

þess að grípa iðkendur og fá þau til þess að hugsa. Oddur nefnir aldurinn 12-13 

ára og segir að á þeim aldri séu þau byrjuð að vera aðeins meðvitaðari um sig 

sjálf. Jón Þór tekur í svipaðan streng og nefnir að ÍA hafi ekki talið ástæðu til þess 

að byrja fyrr en í 4. flokki. Þar séu iðkendur búnir að ná grunnþroska til þess að 

skilja viðfangsefnið án þess þó að vera orðin fullþroska. Hann talar svo fyrir því 

að það sé stígandi í þessari vinnu eftir því sem iðkendur eldast. 

Er hugarfarsleg þjálfun á námskrám? 
Viðmælendur voru spurðir hvort að félagið eða sá vinnustaður sem að þeir 

störfuðu fyrir hefði námskrá. Það þarf ekki að koma á óvart að allir sex 

viðmælendur svöruðu því játandi. Arnar Bill fræðslustjóri 

knattspyrnusambandsins segir jafnframt það að hafa námskrá vera skilyrði sem 

uppfylla þurfi til að félögin fái keppnisleyfi. Þrír af sex viðmælendum tala þó um 

að það þurfi að uppfæra námskrár töluvert. Unnið sé eftir námskrám af bestu getu 

en hægt sé að gera betur í þeim efnum. Aðeins tveir af sex viðmælendum segja 

vera fjallað um hugarfarslega þjálfun í þeirra námskrám. Allir viðmælendur voru 

sammála um að vinna mætti með markvissari hætti að því hvernig hugræn þjálfun 

fer fram. Þrír viðmælenda tala um að í námskrám sé komið inná hluti tengda 

hugarfarslegri þjálfun en það sé ekki gert með markvissum hætti. Talað er um 

félagslega færni og í hvaða flokki væri best að leggja áherslu á markmiðasetningu 

eða liðsfundi án þess þó að útlista með hvaða móti ætti að útfæra slíkt.  

 Þrátt fyrir að ekki sé fjallað markvisst um hugarfarslega þjálfun í 

námskrám viðmælenda voru allir sammála um að slík þjálfun færi samt sem áður 

fram hjá félögunum. Sú þjálfun væri þó oft á tíðum frekar ómeðvituð og 

ómarkviss. Hjá öllum félögum sem viðmælendur störfuðu fyrir væri samt verið að 

vinna í hugrænum þáttum í ellefu manna bolta og í flestum félögum væri farið 

gróflega inná við hvaða aldur væri gott að hefja kennslu á t.d. einbeitingu, 

markmiðasetningu og félagslegum þroska. 
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Hver ber ábyrgð í dag og hver ætti að bera ábyrgð? 
Fimm af sex viðmælendum töldu það hlutverk yfirþjálfara að bera ábyrgð á 

hugarfarslegri kennslu í félögunum. Einn þeirra talaði um að kennslan ætti að vera 

á ábyrgð yfirþjálfara ásamt barna- og unglingaráði. Hinir fjórir töluðu um að 

kennslan væri á ábyrgð yfirþjálfara og þjálfara hvers flokks fyrir sig. Einn 

viðmælandi áleit að hugræn þjálfun ætti alfarið að vera á ábyrgð þjálfara hvers 

flokks fyrir sig þar sem að þeir eyddu mestum tíma með iðkendum. 

 Fjórir af sex viðmælendum sögðu að þeir sem að bæru ábyrgð á þjálfun 

hugrænna þátta hjá þeim í dag væru þeir sem að þeirra mati ættu að bera ábyrgð. 

Einn viðmælenda taldi að með öllu réttu ætti íþróttasálfræðingur að vera ráðinn 

inn í félög til þess að yfirsjá hugræna þjálfun. Þrír viðmælendur töldu að það væri 

ekki nauðsynlegt að hafa íþróttasálfræðing til að yfirsjá og bera ábyrgð á starfinu 

heldur væri nauðsynlegt að ráða einhvern með brennandi áhuga og grunnskilning 

á hugrænum þáttum. 

Hvar ætti hugarfarslega þjálfun að fara fram? 
Allir sex viðmælendurnir álitu að ekki þyrfti neina sérstaka aðstöðu til þess að 

hugarfarslega þjálfun gæti farið fram. Fjórir af sex töluðu um að það væri best ef 

hægt væri að kenna hugarfarslega þjálfun sem mest í knattspyrnuumhverfinu, t.d. 

inni á æfingum eða inni í búningsklefum. Þeir staðir sem nefndir voru af 

viðmælendum sem góðir staðir til að þjálfa hugarfarslega þætti voru 

fundarherbergi, æfingarsvæðið, búningsklefar, á heimilum iðkenda og í skólum. 

 Heimir kallar eftir því að unnið sé í meira magni að hugrænni þjálfun á 

öllum stigum skólakerfisins. Hann segir hugræna þjálfun gagnast ekki eingöngu 

íþróttafólki heldur vera hægt að nýta hana við vinnu, innan fjölskyldna og í 

hjónabandinu svo eitthvað sé nefnt. Jón Þór nefnir að hjá ÍA séu þeir farnir að 

vinna í meira magni með foreldrum og reyna að fá þau til að vera á sömu blaðsíðu 

svo að unnið sé með hugræna færni innan sem utan æfingatíma. Þeir hjá ÍA hafa 

verið að láta iðkendur sína skrifa dagbækur þar sem þeir skrifa niður markmið eða 

önnur verkefni tengd hugrænni þjálfun. 

 Oddur Ingi segir að hugræn þjálfun geti í raun farið fram hvar sem er það 

eina sem þurfi fyrir hugræna kennslu er „einn haus með heila, þá er hægt að 

koma ákveðnum skilaboðum á framfæri.“ 

 



 

 28 

Fyrirstöður hugrænnar þjálfunar 
Viðmælendur voru spurðir hverjar aðal fyrirstöður varðandi kennslu í 

hugarfarslegum þáttum væru. Allir sex viðmælendur voru sammála um að helsta 

fyrirstaða væri til komin vegna þekkingarleysis eða vankunnáttu þjálfara á 

málefninu. Heimir Hallgrímsson nefnir að hugræn þjálfun hafi í litlu magni verið 

hluti af menntun þjálfara fyrr en á síðustu árum. Hann talar um að þjálfarar 

einfaldlega kenni ekki það sem þeir kunna ekki. Arnar Bill tekur í sama streng og 

segir að knattspyrnusambandið sé nú farið að tileinka mun meiri tíma í hugræna 

þjálfun í þjálfaramenntun sinni en áður. Arnar talar einnig um að á síðustu árum 

sé í mun meira magni farið að auka starfshlutfall styrktarþjálfara hjá félögunum 

og að ef til vill sé kominn tími til þess að gera það sama varðandi hugarfarslega 

þjálfun. Þórhallur nefnir að íþróttasálfræðin sé ung grein sem geti að hluta til 

útskýrt hvers vegna ekki er verið að vinna nógu markvisst eftir henni í dag. Hann 

segir íþróttasálfræðina vera að koma meira og meira inn síðustu ár og því megi 

búast við því að hún verði í vaxandi mæli í námskrám félaga á næstu árum. 

 Fjórir af sex viðmælendum komu einnig inná í sínu viðtali að líklega væri 

ekki hægt að byrja þjálfun á hugrænum þáttum fyrr en iðkendur næðu ákveðnu 

þroskastigi. Skiptar skoðanir voru á því á hvaða aldri viðmælendur töldu 

hugarfarslega þjálfun iðkenda geta hafist. Allir gáfu þeir sömu ástæður þess að 

ekki væri hægt að byrja fyrr en við ákveðinn aldur. Þeir töldu að ekki væri hægt 

að hefja hugræna þjálfun fyrr en að iðkendur gætu hugsað á gagnrýnan hátt og 

hefðu nægilegan þroska til þess að geta setið og hlustað á þjálfarann eða fagaðila 

tala um flóknari hluti. 

 Tímaleysi var enn eitt atriði sem nefnt var að gæti haft áhrif á hvers vegna 

hugræn þjálfun væri ekki þjálfuð á markvissan hátt. Þjálfarar eru eingöngu með 

iðkendum í afmarkaðan tíma, frá fimmtíu mínútum til tveggja tíma á dag eftir 

aldri. Á þeim tíma er oft lítið um svigrúm eða laust svæði til þess að geta rætt við 

iðkendur, hvort sem um er að ræða liðsfundi eða einstaklingsfundi. Einnig væri 

oft verið að fylgja mjög stífu æfingaplani til þess að ná að æfa öll tækniatriði á 

tilsettum tíma og því væri lítið hægt að setja til hliðar tíma sérstaklega fyrir 

hugræna þjálfun. Þjálfarar yngri flokka eru líka oft á tíðum með mikið magn af 

iðkendum saman á æfingum, og fyrir vikið erfitt að ná til allra með hugarfarslega 

þjálfun. Í flestum tilfellum hér á Íslandi eru þjálfarar eingöngu hlutastarfsmenn 



 

 29 

hjá félögunum og því ekki nægilegur tími fyrir þjálfara utan æfinga til þess að 

kenna hugarfarslega þætti eða halda fundi. 

 Þegar að þjálfarar voru spurðir hversu mikinn tíma þeir teldu ætti að eyða í 

hugarfarslega þætti kom í ljós að fjórir af sex þjálfurum telja að þeir geti eytt 

meiri tíma í hugarfarslega þætti en þeir gera. Þrír þeirra voru á þeirri skoðun að 

það þyrfti sennilega ekki meiri tíma heldur markvissari notkun á tímum sem færu 

í að þjálfa hugarfarslega þætti. Tveir af sex viðmælendum sögðu að í raun ætti 

hugarfarslega þjálfun að taka allan æfingartímann því að það hvernig þjálfarinn 

talar við iðkendur eða setur upp æfingu væri í raun tækifæri til þess að koma inná 

hugarfarslega þætti. Þar voru nefnd sem dæmi það að hafa keppnir á æfingum til 

þess að ýta undir sigurvilja og að það skipti máli hvernig þjálfari hrósi í því skyni 

að byggja upp sjálfstraust eða einbeitingu. 

 

Einkenni hugarfarslega sterks lið og einstaklings 

Hugarfarslega sterkir einstaklingar 
Viðmælendur voru beðnir um að telja upp einstaklinga sem að þeir teldu vera með 

fyrirmyndarhugarfar. Fimm viðmælenda nefndu Gylfa Þór Sigurðsson en Sara 

Björk Gunnarsdóttir ásamt Aroni Einar Gunnarssyni voru nefnd tvisvar sinnum 

hvor. Þau sem voru nefnd einu sinni á nafn voru Zlatan Ibrahimovic, Hólmar Örn 

Eyjólfsson, Edda Garðarsdóttir, Rúrik Gíslason og Kolbeinn Sigþórsson. 

 Viðmælendur voru beðnir um að segja hvað það væri sem að einkennir 

viðkomandi aðila að þeirra mati og hvort þeir eiginleikar væru meðfæddir eða 

lærðir. Af þeim sex viðmælendum sem rætt var við voru fimm þeirrar skoðunar að 

eiginleikar þessara einstaklinga væru að mestu eða öllu leyti lærðir. Einn 

viðmælandi talar um að eiginleikarnir séu sambland af lærðum og meðfæddum 

eiginleikum. Fjórir viðmælenda töluðu um að þetta væri samspil af lærðri hegðun 

og umhverfinu sem að íþróttamennirnir ólust upp við. 

 Mikið var um að viðmælendur nefndu sömu hlutina þegar að kom að því 

að skilgreina hugarfarslega sterka einstaklinga. Þeir eiginleikar sem oftast voru 

nefndir voru metnaður og það að vera góð fyrirmynd. Íþróttamenn ættu að vera 

einbeittir, agaðir og að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Viðmælendur töluðu um að 
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þeir íþróttamenn sem nefndir voru hefðu allir skýr markmið sem að þeir ynnu 

markvisst eftir. 

 Viðmælendur ræddu einnig um hversu mikilvægt það er fyrir íslenskt 

íþróttalíf að hafa þessa sterku einstaklinga sem að settu viðmiðin hátt fyrir aðra 

iðkendur. Ef að besti leikmaðurinn er duglegastur, t.d. mætir fyrstur til æfinga og 

er síðastur til að fara, hvaða leikmaður í liðinu hefur þá efni á því að vera latur. 

Heimir talar um hversu vel að vígi Íslendingar standi í þessum efnum, ekki bara í 

knattspyrnu heldur í flestum greinum: „Við eigum leiðtoga í flestum greinum sem 

eru fyrirmyndir fyrir iðkendur í viðkomandi íþrótt og íþróttum almennt.“ Þar 

nefnir hann Guðjón Val Sigurðsson í handknattleik og Hlyn Bæringsson eða Jón 

Arnór Stefánsson í körfuknattleik. Hann segir: „Þessir leikmenn virka eins og 

Gylfi fyrir knattspyrnuna, þeir eru ekki bara fyrirmyndir inni á vellinum heldur 

utan hans líka. Þeir eru ekki bara fyrirmyndir fyrir unga iðkendur heldur taka 

þeir liðsfélaga sína með sér á hærra plan.“ 

Hugarfarslega sterk lið 
Ekki var jafn mikill samhljómur meðal viðmælenda þegar þeir voru beðnir um að 

nefna lið eða félög sem að standa fyrir gott hugarfar. Líkt og í spurningunni um 

sterka einstaklinga voru viðmælendur spurðir hvort það félag sem þeir töldu hafa 

gott hugarfar væri vegna sterkra einstaklinga innan liðsins eða hvort markvisst 

væri unnið að sterku og góðu hugarfari. 

 Tvö félög eða lið voru nefnt tvisvar sinnum af viðmælendum, það voru 

íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu og Íþróttabandalag Akraness. Þau lið sem 

voru nefnt einu sinni af viðmælendum voru einnig nefnd af mjög mismunandi 

ástæðum. Þróttur Reykjavík var nefnt sem lið sem að býr yfir sérstöku hugarfari. 

Oddur Ingi talaði um að þar væri á vissan hátt minni áhersla lögð á árangur en 

mun meiri áhersla á jákvæða upplifun iðkenda yngri flokka. Þróttur væri þannig ef 

til vill meira í því að búa til góða félagsmenn heldur en yfirburða íþróttamenn. 

Stefna félagsins er þó einnig að búa til tæknilega góða knattspyrnumenn en ekki á 

kostnað jákvæðrar upplifunar. Oddur var á þeirri skoðun að markvisst væri unnið 

að þessu sérstaka hugarfari sem Þróttur Reykjavík byggi yfir frekar en að það væri 

einstaklingar innan félagsins sem mynduðu þetta umhverfi.  

 Einnig var rætt um Fimleikafélag Hafnarfjarðar eða FH sem félag sem 

væri hugarfarslega sterkt sökum sigurhefðar. Þar væri búið að byggja upp 
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sigurhefð sem tekið hefur langan tíma að myndast. FH væri búið að hafa svipaðan 

leikmannahóp undanfarin ár sem að hjálpar til við að mynda ákveðinn „kúltúr.“ 

Arnar Bill talar um það að mynda sigurhefð taki langan tíma og nefnir að FH hafi 

markvisst verið að vinna að þessu síðan að Ólafur Jóhannesson stýrði liðinu árið 

2003. Þá hafi núverandi þjálfari FH Heimir Guðjónsson verið leikmaður: „…það 

hefur hjálpað að viðhalda kúltúrnum að fá leikmann sem þekkir liðið til þess að 

stýra því.“ Til þess að svona hlutir geti gerst telur Arnar að það þurfi mikinn 

stöðugleika sem að FH-ingar hafa sýnt síðustu rúm þrettán ár með svipaðari 

hugmyndarfræði. 

 Önnur lið sem nefnd voru af viðmælendum voru t.d. Barcelona, 

Manchester United og Breiðablik. Enginn viðmælenda var á þeirri skoðun að 

hugarfar í þeim liðum sem nefnd voru væri sterkt eingöngu vegna þeirra 

liðsmanna sem væru hjá félaginu hverju sinni. Hinsvegar var rætt um að 

hugarfarslega sterkir einstaklingar gætu að sjálfsögðu haft áhrif á hvernig liðið 

stæði hverju sinni. Án þess að vinna markvisst að hugarfari væri ólíklegt að það 

viðhéldist. 
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Umræður 
Þegar farið var af stað með vinnu þessa verkefnis voru markmið þess höfð að 

leiðarljósi. Lykilmarkmið verkefnisins var að kanna hvernig landið lægi varðandi 

hugræna þjálfun á Íslandi, heyra skoðanir þjálfara á viðfangsefninu og kanna 

hvort eitthvað mætti betur fara. Þegar að vinna við verkefnið hófst leitaðist 

rannsakandi einnig eftir því rannsókn þessi myndi koma að gagni fyrir komandi 

rannsóknir Daða Rafnssonar á hugrænni þjálfun sem og öðrum sem sýna 

viðfangsefninu áhuga. 

 

Leitað var svara við þremur rannsóknarspurningum; 

1. Er hægt að þjálfa eða kenna hugarfarslega eiginleika? 

2. Hvaða hugarfarslegu eiginleikar skipta sköpum í knattspyrnu? 

3. Á hvaða aldri ætti hugarfarsleg þjálfun að hefjast? 

 

Í fyrstu rannsóknarspurningu var leitast við að svara því hvort að þjálfarar 

teldu að hægt væri að þjálfa eða kenna hugarfarslega þætti. Allir sex viðmælendur 

voru á því máli að hægt væri að þjálfa eða kenna hugarfarslega eiginleika og er 

það í samræmi við allar þær heimildir sem rannsakandi fann um málið. Þó voru 

skiptar skoðanir á því hvaða hugrænu eiginleika væri hægt að kenna og í hve 

miklu magni. Enginn viðmælenda taldi að ekki væri hægt með neinu móti að 

þjálfa eða kenna hugræna þætti. Hér að neðan verður rætt um hvenær þjálfarar 

töldu við hæfi að byrja þjálfun á hugarfarslegum þáttum. Færð verða rök fyrir því 

hvenær eigi að hefja þjálfun. 

 Skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda í því hvort hugrænir eiginleikar 

væru meðfæddir. Aðeins tveir viðmælendur töldu að nær allir hugrænir eiginleikar 

væru lærðir og mótaðir af umhverfi en ekki erfðum. Hinir fjórir viðmælenda voru 

á þeirri skoðun að hugrænir eiginleikar væru að einhverju leyti meðfæddir. En 

allir voru samt þeirrar skoðunar að hægt væri að vinna með hugræna færni hvort 

sem hún væri meðfædd eður ei. Dr. Viðar Halldórsson (2017) fjallar í nýútgefinni 

bók sinni ekki bara um lærða eiginleika eða erfðir (e. nature vs. nurture) heldur 

hvernig hefðir og umhverfi (e. culture) geti átt stóran þátt í velgengni 

íþróttamanna. Viðmælendur nefndu að ef til vill ættu einhverjir iðkendur erfiðar 

eða auðveldar með að tileinka sér hugræna færni vegna meðfæddra eiginleika. 
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Rannsakandi fann lítið um rannsóknir sem skera úr um hvort einhverjir 

hugarfarslegir eiginleikar væru meðfæddir enda er ef til vill erfitt að rannsaka 

slíkt. Hinsvegar talar Luke Behncke (2004) um hvaða hugrænu færni er hægt að 

vinna með og hagnýta fyrir íþróttaþjálfun.  

 

Önnur rannsóknarspurningin kom inná hvaða hugrænu eiginleikar væru 

mikilvægastir fyrir knattspyrnumenn. Viðmælendur voru nokkuð samhljóma 

þegar kom að því að nefna hvaða hugrænu eiginleika knattspyrnumenn þurftu 

helst að tileinka sér. Þeir eiginleikar sem viðmælendur nefndu hvað oftast voru 

sjálfstraust, sjálfsagi, jákvætt viðhorf og eiginleikinn til að bregðast við mótlæti. 

Samkvæmt rannsóknum Subramanyam (2013), Jones (2007), Parks og Mallett 

(2011) og Gucciardi og Gordon (2011) eru allir þessir eiginleikar þjálfanlegir og 

taldir vera mikilvægir fyrir velgengni í íþróttum líkt og í lífinu sjálfu. 

 Þegar að viðmælendur voru beðnir um að nefna hugarfarslega sterka 

einstaklinga og hvaða eiginleika þeir byggju yfir nefndu allir Gylfa Þór 

Sigurðsson nema einn. Fleiri nöfn voru nefnd eins og kemur skýrlega fram í 

niðurstöðum. Þegar að þjálfarar voru beðnir um að nefna hvað það væri í fari 

leikmanna eins og Gylfa sem gerði þá hugarfarslega sterka voru metnaður og 

sjálfstraust oftast nefnd. Allir viðmælenda nema einn sögðu líka að þeir 

einstaklingar sem þeir töldu vera með fyrirmyndarhugarfar hefðu lært það en ekki 

fengið í vöggugjöf. Þær skoðanir viðmælenda eru því í takt við bók Viðars 

Halldórssonar (2017) þar segir að fyrirmyndarhugarfar sé ekki meðfætt heldur 

lært og mótað af menningu. Ennfremur áttu allir þeir leikmenn sem voru nefndir 

það sameiginlegt að mati viðmælanda að þeir settu sér skýr markmið sem væri 

unnið markvisst að. Locke og Latham (2006) fjalla einmitt um mikilvægi 

markmiðasetninga til árangurs. Þar ræða þeir um að fjölbreytt, skýr og mælanleg 

markmið séu vænlegust til þess að góðum árangri séð náð. 

 

Þriðja rannsóknarspurninginn leitaðist við að svara hvenær kennsla á 

hugrænum þáttum skyldi hefjast. Við þeirri spurningu mátti sjá fjölbreytt svör en 

samt voru allir viðmælendur sammála því að hugræn þjálfun ætti alltaf að hefjast 

fyrir 3. flokk, þ.e. fyrir 14 ára aldur. Þrír viðmælenda álitu að hugræn þjálfun 

skyldi hefjast strax á fyrstu æfingu líkt og kennsla á tæknilegum atriðum. Í 

bókinni Foundations of sport and exercise pshychology er talað um að ekkert sé 
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því til fyrirstöðu að hefja kennslu á hugrænum eiginleikum fyrir 14 ára aldur 

(Weinberg og Gould, 2015). Þar er talað um að nýta megi hugræna þjálfun bæði 

fyrir unga og upprennandi íþróttamenn jafnt sem eldri iðkendur. Eins kemur 

rannsókn Holland, Woodcock, Cumming og Duda (2010) sem gerð var á 43 rubgy 

leikmönnum inná það að hugræn þjálfun sé ekki eingöngu fyrir afreksfólk í 

íþróttum heldur sé hægt að búa til verkefni sem að nýtast einnig upprennandi 

íþróttafólki. Rannsóknir benda einnig til þess að ungt íþróttafólk sé í meira magni 

farið að gera kröfur á þjálfara að þeir geti sinnt hugrænni kennslu. Þar má nefna 

rannsókn Sharp, Woodcock, Holland, Cumming, og Duda (2013) sem gerð var á 

21 leikmönnum í undir 16 ára ruðningsliðum. Í þeirri rannsókn kom skýrt fram að 

iðkendur töldu mikilvægt fyrir þjálfara sína að geta kennt hugræna eiginleika. Enn 

fremur töldu þeir að hugræna eiginleika væri hægt að hagnýta utan íþrótta. Því 

voru þrír viðmælendur í minni rannsókn sammála. Þar kalla þeir eftir því að 

hugræn kennsla verði ekki eingöngu kennd á fyrstu knattspyrnuæfingu heldur 

einnig í meira magni inni í skólakerfinu. Heimir Hallgrímsson talar um mikilvægi 

hugrænnar þjálfunar ekki bara í tengslum við íþróttir heldur sem gott tól sem beita 

megi við ýmsar aðstæður í lífinu. 

 Viðmælendur nefndu að helstu ástæður fyrir því að ekki væri unnið meira 

með hugræna þjálfun væru þekkingarleysi, tímaskortur og þroskastig iðkenda. Það 

er í samræmi við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið. Þar má nefna 

rannsókn Gee (2010) sem að kemur inn á það af hverju þjálfarar upplifa 

þekkingarleysi þegar að kemur hugrænni þjálfun. Þar talar hann um að 

íþróttasálfræðin sé ungt fag og því að einhverju leiti eðlilegt að þjálfarar séu 

skeptískir um hagkvæmni hennar. Í rannsókn sinni sýnir hann hvað hugrænir 

eiginleikar geta haft jákvæð áhrif á frammistöðu á öllum stigum íþrótta. 

 Allir viðmælendur töldu að hefja ætti kennslu hugrænna eiginleika 

snemma ævinnar og aldrei seinna en um 14 ára aldur. Rannsakandi fann enga 

heimild til þess að styðja skoðanir þjálfara varðandi það að iðkendur þurfi að hafa 

náð tilteknu þroskastigi til þess að hefja megi hugræna kennslu. Ótal rannsóknir 

sýndu fram á kosti hugrænnar þjálfunar á mismunandi stigum þroska. Eins og 

fram kemur í bókinni Foundations of sport and exercice psychology að hægt er að 

leggja grunn að hugrænni þjálfun frá fyrstu æfingu. Eins og með alla kennslu er 

mikilvægt að iðkendur fái verkefni við hæfi og því er mikilvægt að flækja ekki 
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kennslu á hugarfarslegum þáttum þegar að kennsla þeirra hefst, heldur hafa 

stíganda í kennslunni. 

Margt athyglisvert kom í ljós við úrvinnslu þessa verkefnis. Fyrir það fyrsta fékkst 

góð innsýn í viðhorf þjálfara til hugarfarslegrar þjálfunar. Sex viðtöl voru tekin 

við þjálfara sem standa framarlega á sínu sviði og hafa mikla reynslu við þjálfun. 

Spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur voru opnar og því gafst tækifæri til 

að heyra hvaða eiginleikar koma fyrstir í hug íslenskra þjálfara þegar þeir eru 

beðnir um að nefna hugræna kosti.   

 Athyglisvert var að sjá hversu svipaðar skoðanir viðmælendur höfðu 

varðandi hugarfarslega þjálfun. Viðmælendur voru allir sammála því að betur 

mætti gera í hugarfarslegri þjálfun í knattspyrnu. Viðmælendur sýndu 

viðfangsefninu mikla athygli og gáfu þeir sér allir tíma til þess að spjalla um 

framtíð hugarfarslegrar þjálfunar eftir viðtöl. Rannsakandi telur því að mikið 

sóknartækifæri sé í þjálfun á hugarfarslegum eiginleikum hér á landi. Allir 

viðmælendur voru sammála því að annaðhvort mætti verja meiri tíma eða beita 

markvissari aðferðum við kennslu á hugarfarslegum eiginleikum.  

 Þegar rætt var við viðmælendur um hvort fjallað væri um hugarfarslega 

eiginleika í námskrám liða á Íslandi mátti heyra að slíkt er ábótavant á flestum 

stöðum. Í þeim félögum sem fjallað er um slíka eiginleika er það ekki gert með 

nægilega markvissum hætti. Því leggur rannsakandi til að félögin hefji vinnu í að 

uppfæra námskrár í takt við tíð og tíma. Arnar Bill fræðslustjóri KSÍ talaði um að 

í auknu mæli væri verið að fjalla um hugræna þætti á þjálfaranámskeiðum á 

vegum knattspyrnusambandsins. Rannsakandi telur að þar sé stórt skref tekið í að 

bæta vitneskju þjálfara um mikilvægi hugrænnar þjálfunar. Í rannsókn Feltz, 

Short, og Sullivan (2008) er lauslega fjallað um að vankunnátta þjálfara á 

hugrænni færni sé ástæða þess að hún er ekki kennd iðkendum í meira magni. 

Telur rannsakandi því fræðslu á vegum KSÍ vera stórt skref í rétta átt fyrir þjálfun 

hugrænna eiginleika. 

 Áhuga og vitundarvakningu á hugrænum þáttum má greina í 

samvinnuverkefninu „Sýnum karakter.“ Þrír af sex viðmælendum sem rætt var við 

nefndu verkefnið og fögnuðu því að mögulega væri verið að leggja grunn að 

verkfærakistu sem þjálfarar gætu nýtt við þjálfun hugrænna eiginleika. Á síðu 

verkefnisins má sjá að hægt er að vinna með mikið af hugarfarslegum eiginleikum 

sem þjálfarar töldu áður að ekki væri hægt að vinna með. Arnar Bill fræðslustjóri 
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KSÍ talar til dæmis um að þar hafi hann séð að hægt væri að vinna með 

leiðtogahæfileika sem að hann hefði áður talið að erfitt væri að vinna með. 

Rannsakandi hvetur því eindregið til þess að þjálfarar kynni sér verkefnið „Sýnum 

karakter“ á sama tíma og hann skorar á stjórnendur verkefnisins að halda því 

sýnilegu og gangandi. Það er einlæg trú rannsakanda að verkefni sem slík hjálpi 

til við að auka trú þjálfara á kostum hugrænnar þjálfunar. 

 Þegar litið er til baka á vinnu þessa verkefnis má sjá að betur hefði mátt 

fara á nokkrum sviðum. Áhugavert hefði verið að ná að ræða við fleiri þjálfara á 

fjölbreyttari stigum þjálfunar. Athyglisvert hefði verið að ræða við fleiri þjálfara 

innan hvers félags til að sjá betri heildarmynd af hugrænni þjálfun félaga. Einnig 

hefði verið áhugavert að skoða hvort að hugrænni þjálfun væri eins háttað hjá 

báðum kynum innan knattspyrnuhreyfingarinnar. 

 Að lokum telur rannsakandi að hægt sé að nýta sér innihald þessa 

verkefnis til stuðnings við frekari rannsóknir á hugarfarslegum eiginleikum og 

þjálfun þeirra. Áhugavert væri að sjá megindlega rannsókn gerða á skoðunum 

þjálfara á hugarfarslegri þjálfun. Enn fremur væri áhugavert að ræða við fleiri 

þjálfara, iðkendur og jafnvel iðkendur innan annarra íþrótta en knattspyrnu. Þar 

telur rannsakandi liggja klár rannsóknartækifæri fyrir þá sem að vilja stærri mynd 

af hugarfarslegri þjálfun á Íslandi. Rannsakandi telur þó að með viðtölum þessarar 

rannsóknar hafi verið unnin góð undirbúningsvinna fyrir frekari rannsóknir sem 

og að hægt sé að hagnýta innihald þessa verkefnis.  
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