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Útdráttur 
Verkefnið inniheldur fræðilegan inngang og handbók sem gerð var í 
samstarfi við Knattspyrnufélagið Þrótt. Handbókin er kennsluskrá í 
hvernig þjálfa eigi hugræna þætti í yngri flokkum knattspyrnu. Unnið 
var með hugmyndafræði Sýnum Karakter verkefnisins og áhersluþættir 
handbókarinnar sömuleiðis valdir eftir því verkefni. Áhersluþættirnir eru 
sjálfstraust, markmiðasetning, einbeiting, félagsfærni, áhugahvöt og 
leiðtogahæfni.  Í fræðilega hlutanum er rýnt ítarlega í áðurnefnda þætti 
og lesanda veitt innsýn í hvern þátt fyrir sig og aðferðir hvernig eigi að 
auka færni á hverju sviði fyrir sig. Í handbókinni eru áhersluatriði fyrir 
hvern flokk, frá 8.flokki til 3.flokks. Meðfylgjandi eru 
markmiðasetningablöð sem þjálfarar geta notað til að láta iðkendur sína  
fylla út og sömuleiðis hugmyndir að hópeflisleikjum sem þjálfarar geta 
nýtt sér til að efla liðsanda.   
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Formáli 
Ég hef lengi gengið með þá hugmynd í kollinum að hægt væri að gera meira í 

tengslum við hugræna þjálfun, þjálfun sálfræðilegra og félagslegra þátta í yngri 

flokkum íþróttaþjálfunar. Eftir að hafa æft og þjálfað knattspyrnu í fjölda ára, 

spilað í gegnum alla yngri flokka og meistaraflokk Þróttar sér maður hvað 

sálrænir þættir spila stórt hlutverk í getu einstaklinga í íþróttinni. Árið 2013 

spiluðum við í meistaraflokki í efstu deild og þegar tímabiðið var um það bil 

hálfnað vorum við í neðsta sæti og ákveðið var að fá íþróttasálfræðing til þess að 

tala við liðið. Íþróttasálfræðingurinn fór með okkur í gegnum allskyns mál tengd 

markmiðasetningu, sjálfstali, einbeitingu, liðsanda og fleira. Tíminn með 

íþróttasálfræðingnum var um tveggja klukkustunda langur og lærðum við mikið af 

honum. Margt af því vorum við að sjá í fyrsta skipti og því mikið að meðtaka á 

einni kvöldstund. Margir segja að í íþróttum gildi hugurinn til jafns við ef ekki 

meira en líkamlegir þættir. Því spyr ég mig þeirrar spurningar, hvers vegna eru 

sálrænir og félagslegir þættir ekki þjálfaðir reglulega hjá yngri flokkum í stað þess 

að vera skyndilausn þegar upp koma vandamál.  

Ritgerð þessi er lokaverkefni sem unnið er til fullnaðar BSc gráðu í 

íþróttafræði við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Markmið hennar 

er að koma af stað þeirri hefð í Knattspyrnufélaginu Þrótti (og vonandi annars 

staðar) að þjálfa markvisst sálræna þætti í yngri flokkum félagsins.  

Sérstakar þakkir vil ég veita Hildi Hrólfsdóttur og Birnu Maríu 

Björnsdóttur fyrir yfirlestur og góð ráð. Einnig vil ég þakka allri fjölskyldu minni 

fyrir stuðning við skrifin, sérstaklega Agli Egilssyni og Fanndísi Egilsdóttur.  
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Inngangur 
Vinsældir íþróttasálfræði hafa vaxið gífurlega á síðustu tveimur áratugum og 

áherslur sálrænnar þjálfunar hafa aldrei verið meiri en í dag (Luiselli og Gee, 

2010). Keppnisíþróttir hafa breyst töluvert síðstu áratugi og þurfa íþróttamenn í 

dag að vera betur í stakk búnir að mæta líkamlegum sem og andlegum kröfum 

íþróttanna. Meiri pressa er á íþróttamenn nútímans vegna aukins áhuga 

almennings á íþróttum og umfjöllun á veraldavefnum (Schaal o.fl., 2011).  Þrátt 

fyrir vitneskju um jákvæð áhrif sálrænnar þjálfunar eru þjálfarar, leikmenn og 

stjórnendur íþróttahreyfingarinnar tregir til að leita sér aðstoðar 

íþróttasálfræðinga. Ein af ástæðum þess er skortur á skilningi og þeim áhrifum 

sem íþróttasálfræði hefur á frammistöðu íþróttamanna (Luiselli og Gee, 2010).  

Enn eru margir sem telja að sálræn þjálfun eigi einungis við þegar íþróttamenn 

eiga í vanda eða eiga við andleg veikindi að etja og telja því að íþróttasálfræði eigi 

ekki að vera hluti af almennri íþróttaþjálfun (Donohue o.fl., 2004). Með aukinni 

fræðslu og almennri umræðu um málefnið breytist sú hugsun vonandi og sálræn 

þjálfun verði eðlilegur hluti af íþróttaþjálfun allra aldurshópa. Það fæðist enginn 

með góða hæfni í sálrænum þáttum og því þarf að æfa þá líkt og það þarf að æfa 

hlaup ætli maður að keppa í maraþoni (Dahlkoetter, 2004). 

Hlutverk þjálfara 
Hlutverk þjálfara er ansi víðfeðmt og nær í raun yfir mun stærra svið en að stjórna 

æfingum og þjálfa iðkendur í ákveðinni íþróttagrein (Becker, 2007). Það að vera 

þjálfari er stórt og mikið hlutverk, en þjálfarar geta haft áhrif á líf einstaklinga til 

frambúðar (Knight o.fl., 2015).  Þjálfarar geta ekki einungist hjálpað 

einstaklingum til að verða betri í íþróttum heldur hafa þeir einnig áhrif á andlega 

líðan einstaklinga líkt og sjálfstraust, áhugahvöt og almenna líðan í 

íþróttaiðkuninni.  

Samkvæmt Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ) á þjálfun barna og 

unglinga að vera þroskandi bæði líkamlega, andlega og sálrænt. Skapa á 

ungmennum aðstæður sem þau fá að njóta sín í og þroskast líkamlega og andlega 

(KSÍ, e.d.)  

Einkenni góðs þjálfara 
Það sem einkennir góðan þjálfara getur verið ansi margt en Andrea J. Becker 

(2007) útbjó módel sem kallast Model of great coaching, sem var hannað eftir 

eigindlegri rannsókn sem hann framkvæmdi. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 
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18 íþróttamenn  á aldrinum 22- 42 ára og þeir beðnir að greina ítarlega hvað þeir 

töldu einkenna frábæran þjálfara sem þeir höfðu haft einhverntíman á lífsleiðinni. 

Módelið skiptist í fimm grunnþætti; einkenni þjálfarans, umhverfið, kerfin sem 

spiluð eru, tengsl og gjörðir þjálfarans. Þegar viðmælendurnir töluðu um einkenni 

þjálfarans fannst þeim mikilvægt að hann væri fyrirmynd, manneskja sem þeir 

gætu leitað til, hegðaði sér ekki eins og hann væri yfir leikmenn sína hafinn og 

væri tilbúinn að viðurkenna mistök sín (Becker, 2007).  

 John Wooden var heimsfrægur körfuboltaþjálfari en hann er ekki einungis 

þekktur fyrir afrek sín sem þjálfari á vellinum heldur einnig fyrir þjálfunaraðferðir 

sínar (Walton, 1992). Wooden lagði mikið upp úr því að skapa árangursríkt 

umhverfi, hann lagði fyrst og fremst  

áherslu á að leikmenn sínir færu eftir ákveðnum reglum og gildum. Þau gildi voru 

meðal annars heiðarleiki, hvernig skal takast á við mótlæti, stundvísi, liðsheild og 

að leggja sig alltaf fram eftir bestu getu. Á öllum árum sínum sem þjálfari talaði 

hann aldrei um sigur við leikmenn sína en þrátt fyrir það var hann einn 

sigursælasti þjálfari allra tíma (Walton, 1992). Annar frægur körfuboltaþjálfari 

sem þekktur er fyrir þjálfunaraðferðir sínar er Phil Jacksson. Jackson var 

óhræddur að fara sínar eigin leiðir í þjálfun, hann notaði meðal annars hugleiðslu 

og jóga í þjálfun sinni og lagði ríka áherslu á það við leikmenn að þeir bæru 

virðingu fyrir andstæðingum sínum. Hann líkt og John Wooden leit ekki á sigur 

sem eina mælikvarðann á gæði íþróttarinnar (Lazenby, 2007).  

Andlega hliðin í íþróttum 
Þegar fjallað er um íþróttir í fjölmiðlum og viðtöl tekin við þjálfara eða leikmenn 

sem unnið hafa titla eða tapað úrslitaeinvígjum berst andlegi þátturinn oftar en 

ekki í tal. Skýringin á tapi er oft sögð einbeitingarleysi, það að missa hausinn, 

spennustig of hátt eða lágt, hræðsla við að tapa o.s.frv. Í rannsókn Becker og 

Solomons (2005) var skoðað hvaða þætti, körfuboltaþjálfarar í Bandaríkjunum, 

töldu skipta mestu máli hvað varðar hæfni leikmanna þeirra. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að þjálfararnir töldu vinnusemi, vilja til þess að læra, vilja til að 

hlusta og ást á leiknum skipta mestu máli. Líkamlegir eiginleikar eins og 

íþróttamennska og samhæfing komust ekki í 10 efstu sætin yfir mikilvæga þætti 

til að meta hæfni leikmanna (Becker og Solomon, 2005). Þjálfarar og leikmenn 

telja 50-90% af frammistöðu ráðast af sálfræðilegum þáttum (Weinberg, 2015).  
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Einn fremsti íþróttamaður okkar íslendinga í dag, Ólafía Þórunn 

Kristinsdóttir, kylfingur í Golfklúbbi Reykjavíkur, hugar mikið að andlegum 

þáttum í sinni þjálfun.  Hún vann sér á dögunum þátttökurétt á stærstu 

golfmótaröð í heimi, LPGA golfmótaröðina. Í byrjun Pure Silk mótsins á 

Bahama- eyjum stóð hún sig mjög vel og var 7 höggum undir pari eftir fyrstu tvo 

dagana. Dagur þrjú var ekki eins góður og sagði hún ástæðuna vera þá að hún hafi 

ekki náð að slaka á og einbeita sér. Hugurinn var að hennar sögn á fullu og 

utanaðkomandi þættir hafi haft áhrif á spilamennskuna („Leið eins og Sherlock 

Holmes“, e.d.).  

Annað dæmi um íþróttamann sem hefur náð langt í sinni grein er 

knattspyrnumaðurinn og fyrrum fyrirliði Manchester United, Gary Neville (Gary 

Neville, 2012). Hann segir hugann gilda til jafns við líkamlega eiginleika, ef ekki 

meira, vilji maður ná árangri í íþróttum.  Hann segir að líkamlegt ástand, tæknileg 

geta, taktískur skilningur og andlegur styrkur leikmanna sé það sem skipti mestu 

máli í frammistöðu leikmanna. Þegar mest reynir á eða í úrslitaeinvígjum sé það 

andlegi þátturinn sem spilar stærstan þátt. Á endanum er það andlegur styrkur sem 

sker úr um það hvort liðið sigrar. Þegar öllu er á botninn hvolft er það hugurinn 

sem hefur mest áhrif á hvaða lið tekur titilinn að hans mati. Þegar Neville nefnir 

bestu liðin sem hann spilaði á móti á ferlinum nefnir hann Juventus (1996-1999) 

og Arsenal (1997-2000). Liðin höfðu hæfileikaríka leikmenn í sínum liðum en 

hann telur að andlegi styrkleikinn hafi verið það sem hafði mest að segja um 

hæfni þeirra. Sterkir karakterar eru þeir sem vinna titla (Gary Neville, 2012). 

Andlegur styrkleiki (e. mental toughness) er geta íþróttamanns til þess að einbeita 

sér, koma sterkur til baka eftir mistök, takast á við pressu og þrauka í mótlæti. 

Andlega sterkir íþróttamenn hafa trú á sjálfum sér og trúa því að þeir ráði sjálfir 

örlögum sínum (Weinberg, 2015).  

 

Sjálfstraust 
Til eru ótal skilgreiningar á sjálfstrausti, en oft er sjálfstraust skilgreint 

sem sjálfsöryggi, trú á sjálfan sig, trú á eigin verðleikum og öryggi í framkomu 

(Weinberg, 2015). Sjálfstraust er trúin á að geta gert ákveðna hluti. Sá 

einstaklingur sem hefur gott sjálfstraust hefur mikla trú á sjálfum sér og heldur 

áfram þó á móti blási (Weinberg, 2015).  Til eru tvær tegundir sjálfstrausts, 

eðlislægt sjálfstraust (e. trait confidence) og ástands sjálfstraust (e. state 
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confidence). Eðlislægt sjálfstraust kallast það þegar einstaklingur hefur almennt 

gott sjálfstraust. Ástands sjálfstraust er þegar einstaklingur er fullur sjálfstrausts í 

ákveðinn tíma, við ákveðnar aðstæður. Eðlislægt sjálfstraust er því stöðugt ástand 

á meðan ástands sjálfstraust er óstöðugt (Weinberg, 2015).   

Sálfræðingurinn Albert Bandura fjallaði mikið um sjálfstraust en hann 

skilgreinir sjálfstraust sem skynjun á eigin getu (e. self efficacy) (Bandura, 1997). 

Hann sagði skynjun á eigin getu vera trú á eigin hæfileika til að framkvæma 

ákveðið verk á árangursríkan hátt. Hann taldi hæfni einstaklingsins ekki næga 

eina og sér til að ná hámarksárangri heldur þurfi trúin á hæfninni að fylgja til þess 

að eiga möguleika á að ná besta mögulega árangri (Bandura, 1997).   

Hafi einstaklingur gott sjálfstraust er hann líklegri til að trúa því að 

hlutirnir gangi vel upp. En búist hann hins vegar við því að hlutirnir gangi ekki 

upp er það einnig líklegt til að ganga eftir. Það kallast neikvæð virk forspá (e. 

negative self-fulfilling prophecy) en sjálfstraust hefur áhrif á forspá okkar (Jussim 

og Harber, 2005; Weinberg, 2015). Roger Bannister skrifaði sig í sögubækurnar 

árið 1954 þegar hann hljóp eina mílu undir fjórum mínútum (Bannister, 2004). 

Ástæða frægðar hans er ekki aðeins hversu hratt hann hljóp heldur einnig vegna 

þeirra hugarfarslegu breytinga sem hann kom af stað með hlaupi sínu. Fyrir árið 

1954 var talið ómögulegt að hlaupa mílu undir fjórum mínútum, margir hlauparar 

höfðu reynt það en ekki tekist. Bannister var staðráðinn í því að hann gæti það, 

sem hann svo gerði. Sagan er merkileg að því leyti að næstu mánuði á eftir hlupu 

tugir manna míluna undir fjórum mínútum. Ástæðan var ekki sú að skyndilega 

yrðu allir hlauparar hraðari heldur sú að Bannister hafði rutt hindruninni úr vegi 

og aðrir hlauparar höfðu loks trú á að þetta væri mögulegt.  Þessi saga sýnir okkur 

að búist maður við því að eitthvað gerist aukast líkurnar á að það verði að 

veruleika (Bannister, 2004; Weinberg, 2015).  

Sjálfstraust er mikilvægt í sambandi við frammistöðu en það nægir ekki 

eitt og sér, hæfileikar verða að fylgja með (Weinberg, 2015). Gott sjálfstraust er 

ekki ávísun á gott gengi en það er mikilvægt til þess að maður nái að nýta 

hæfileika sína til fulls. Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem æfa 

keppnisíþróttir eru almennt með betra sjálfstraust en þeir sem ekki stunda 

keppnisíþróttir (Comeig, Grau-Grau, Jaramillo-Gutiérrez og Ramírez, 2016).   

Rannsókn Jones og Swains (1995) sýndi að íþróttamenn sem höfðu meira 

sjálfstraust upplifðu kvíða sinn á jákvæðari hátt en þeir með minna sjálfstraust. 



	

10	
	

Íþróttamenn sem skortir sjálftstraust eiga það til að hugsa of mikið um hvernig 

þeir eru að standa sig eða hvað öðrum finnist um frammistöðu þeirra í stað þess að 

einbeita sér að verkefni sínu hverju sinni (Jones og Swain, 1995).  

Hægt er að flokka sjálfstraust í stig eftir magni þess. Skortur á sjálfstrausti 

kallar fram kvíða, vantrú á eigin hæfni og hefur slæm áhrif á einbeitingu. 

Kjörsjálfstraust kallast það þegar einstaklingur er það viss um að hann muni ná 

markmiðum sínum að hann leggur sig allan fram við að ná þeim (Gilson, 2010).  

En það er líka hægt að vera með of mikið sjálfstraust, það kallast falskt 

sjálfstraust. Falskt sjálfstraust er ekki í samræmi við getu einstaklings og hefur 

þau áhrif að hann undirbýr sig ekki nægilega til að ná árangri. Þetta má gjarnan 

sjá í knattspyrnuleikjum þegar annað liðið vanmetur andstæðinginn, undirbýr sig 

ekki nægilega sem getur leitt til þess að það tapar leiknum (Gilson, 2010; 

Weinberg, 2015).  

 Algengt er að íþróttamenn skorti sjálfstraust og leiti leiða til þess að auka 

það. Til þess eru ýmsar leiðir, í fyrsta lagi er val að vera með sjálfstraust, 

einstaklingur velur sjálfur hvort hann vilji vera með gott sjálftraust og getur unnið 

markvisst að því að bæta það. Beswick (2010) lýsir því þannig að einstaklingur 

hafi tvo páfagauka á öxlinni, annar þeirra er jákvæður og segir setningar líkt og 

,,þú getur þetta” en hinn segir ,,þú getur þetta ekki”. Það er val íþróttamannsins að 

ákveða hvorn páfagaukinn hann ætlar að hlusta á (Beswick, 2010).  Einn þáttur 

þess að auka sjálfstraust er að taka ábyrgð á eigin frammistöðu og kenna ekki 

öðrum um mistök sín. Mistök og mótlæti eru mikilvægur hluti lærdómsferlisins 

og eiga að vera liður í því að bæta sig sem íþróttamaður, bæði líkamlega og 

andlega (Weinberg, 2015). Annar stór þáttur í því að auka sjálfstraust er að 

undirbúa sig vel fyrir keppnir og æfingar. Þjálfarar ættu því að undirbúa leikmenn 

sína andlega fyrir keppnir t.d. ræða hvað þeir geti gert lendi þeir í ,,áfalli” í 

leiknum (fá á sig mark) og einnig ættu leikmennirnir sjálfir að undirbúa sig bæði 

andlega og líkamlega (Beswick, 2010; Weinberg, 2015).  

Það að temja sér jákvæðar hugsanir er mikilvægt. Þrátt fyrir að það gangi 

ekki allt að óskum er mikilvægt að halda áfram að hugsa jákvætt. Jákvætt sjálfstal 

leiðir til betri frammistöðu og eflir sjálfstraust einstaklingsins. Einnig getur 

jákvætt sjálfstal hjálpað íþróttamanni að rífa sig aftur í gang eftir að hafa gert 

mistök. Einföld og jákvæð orð eða setningar sem leggja áherslu á styrkleika 

íþróttamannsins hafa bestu áhrifin (Taylor og Wilson, 2005).  
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Bæði þjálfarar og leikmenn ættu að koma fram af sjálfsöryggi og hafa 

sjálfsöryggi í hugsunum. Það er sterk tenging á milli hugsana og líðan við hegðun. 

Það er mikilvægt fyrir íþróttamann að bera alltaf höfuðið hátt og hugsa eins og 

sigurvegari. Ef einstaklingur hagar sér eins og sigurvegari mun það leiða til þess 

að honum líði eins og sigurvegara. Góð leið er að horfa í spegil og segja við 

sjálfan sig uppörvandi orð eða setningar (Srebro, 2003).  

Það að sjá sig fyrir sér framkvæma ákveðna hreyfingu með skynmyndum 

er talin góð leið til að efla sjálfstraust (Weinberg, 2015). Niðurstöður rannsóknar 

Munroe-Chandler og félaga (2004) leiddu í ljós að leikmenn sem notuðu 

skynmyndir í þjálfun sinni voru með meira sjálfstraust en þeir sem ekki notuðust 

við skynmyndir. Rannsóknin var gerð á 122 börnum á aldrinum 11-14 ára sem öll 

höfðu það sameiginlegt að æfa knattspyrnu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að hægt 

er að auka markvisst sjálfstraust ungra leikmanna með notkun skynmynda, óháð 

getu þeirra sem einstaklinga (Munroe-Chandler o.fl., 2004).  

 

Skynmyndaþjálfun 
Skynmyndaþjálfun er hæfileikinn til að sjá fyrir sér, heyra, finna lykt, finna 

snertingu og finna bragð í huganum. Íþróttamenn geta séð sjálfa sig fyrir sér skora 

mark og heyrt áhorfendaskarann fagna. Algengsasta tegund skynmynda eru 

sjónmyndir, þegar þú sérð fyrir þér hluti í huganum (Weinberg, 2015). 

Skynmyndir geta verið endurupplifun á tilfinningu eða ný reynsla búin til í 

huganum (Morris, Spittle og Watt, 2005). Hægt er að skipta skynmyndum niður í 

tvo þætti; innra og ytra sjónarhorn. Innra sjónarhorn er miðað við upplifun 

íþróttamannsins og er séð frá augum hans. Ytra sjónarhorn er séð líkt og frá 

sjónarhorni áhorfanda, þá sér íþróttamaðurinn sjálfan sig framkvæma hreyfinguna 

(Weinberg, 2015).  

Í rannsókn Gains og félaga (2004) sýndu niðurstöður fram á að þegar 

einstaklingur notar skynmyndir eykst virkni í heilastöðvum líkt og raunverulegt 

atferli hafi átt sér stað t.d. þegar einstaklingur ímyndar sér að hann sé á hreyfingu 

virkjast hreyfistöðvar í hvirfilblaðinu (Ganis, Thompson og Kosslyn, 2004). 

Skynmyndir hafa jákvæð áhrif á líkamlega og sálræna þætti. Driskell og félagar 

(1994) sýndu fram á að skynmyndaþjálfun hefði jákvæð áhrif á líkamlega getu 

þrátt fyrir að einstaklingur æfiði ekki líkamlega. Aftur á móti kom fram að 
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æskilegra sé að stunda báðar tegundir af þjálfun, sálræna og líkamlega til að ná 

sem bestum árangri (Driskell, Copper og Moran, 1994).   

Skynmyndaþjálfun er hugarþjálfun sem hefur jákvæð áhrif á það hvernig 

líkaminn bregst við mismunandi áreiti. Skynmyndaþjálfun krefst einbeitingar, því 

betri sem einstaklingur er í að einbeita þér því auðveldara er fyrir hann að stunda 

skynmyndaþjálfun (Hale og Crisfield, 2005).  

 

Einbeiting 
Einbeiting er hæfileikinn til þess að veita hlutum sem skipta máli athygli og 

útiloka það sem skiptir síður máli (Weinberg, 2015). Úrslit íþróttaleikja geta ráðist 

á einu mikilvægu andartaki, missir einbeitingu á því andartaki getur haft 

úrslitaáhrif á leikinn. Því er mikilvægt að halda einbeitingu bæði gagnvart ytra 

áreiti og innra áreiti. Ytra áreiti eru hlutir eins og áhorfendur, veðurfar, hávaði og 

andstæðingurinn (Weinberg, 2015). Gott dæmi um einbeitingarleysi er þegar 

franski landsliðsmaðurinn Zinedine Zidane spilaði úrslitaleik á 

heimsmeistaramótinu í knattspyrnu árið 2006 gegn Ítalíu. Þá sagði andstæðingur 

hans setningu sem kom honum úr jafnvægi og varð til þess að Zidane skallaði 

hann í bringuna. Í kjölfarið var Zidane rekin af velli og Frakkland tapaði leiknum 

(„Materazzi ennþá að stríða Zidane tíu árum síðar - Vísir“, e.d.). Innra áreiti getur 

einnig truflað einbeitingu en innra áreiti eru hlutir eins og hugsanir um fortíð eða 

framtíð, kvíðatilfinngar, þreyta, áhugaleysi og sársauki.  

Þjálfarar og íþróttamenn eru meðvitaðir um mikilvægi einbeitingar og oft 

á tíðum er ástæða slæms gengi í keppni sögð vera einbeitingaleysi. Í viðtali við 

Heimi Hallgrímsson þjálfara íslenska karlalandsliðins í knattspyrnu fyrir 8-liða 

úrslitin gegn Frakklandi á Evrópumótinu síðasta sumar sagði hann að agi og 

einbeiting skiptu öllu máli í aðdraganda leiksins sem og í leiknum sjálfum („Agi 

og einbeiting næstu daga“, e.d.).  

Til þess að einstaklingur geti náð góðri einbeitingu er mikilvægt fyrir hann 

að vera staddur í núinu. Hann á hvorki að hugsa um fortíð né framtíð, það getur 

kynt undir kvíða og valdið hugarangri.  Sá íþróttamaður sem getur haldið athygli 

þegar mest á reynir og hunsað bæði innri og ytri truflanir er líklegri til að ná 

lengra en einstaklingur sem missir fljótt einbeitingu (Murphy, 2009).  Ekki er nóg 

að hafa athyglina á einn hlut í einu heldur verður íþróttamaður að geta einbeitt sér 

að fleiri hlutum í einu t.d. þarf körfuboltamaður að geta dripplað boltanum, leitað 
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eftir sendingu og fylgst með andstæðingnum allt á sömu sekúndunni (Murphy, 

2009; Weinberg, 2015). Rannsókn var gerð á einbeitingu íþróttamanna árið 1981. 

Þá var leikmönnunum skipt niður í hópa eftir getu og þeir leikmenn sem voru í 

getumesta hópnum áttu auðveldara með að einbeita sér að fleiri en einum hlut í 

einu en þeir getuminni (Abernethy, Maxwell, Masters, Kamp og Jackson, 2007).  

Til eru fjórir þættir einbeitingar en þeir eru valbundin athygli, að viðhalda 

athygli, aðstæðuvitund og athyglisskipting. Valbundin athygli er þegar leikmaður 

velur út áreiti sem veita á athygli hverju sinni. Að viðhalda athygli er hæfileikinn 

til þess að halda athygli í ákveðinn tíma. Aðstæðuvitund er þegar leikmaður er 

meðvitaður um hvað er í gangi í kringum hann. Að lokum er athyglisskipting  

hæfileikinn til að geta skipt um hluti sem leggja á áherslu á hverju sinni t.d. þegar 

leikmaður er í vörn í handbolta, markmaðurinn ver og leikmaðurinn þarf að 

hlaupa í hraðaupphlaup, þar skiptir hann athyglinni á vörnina út fyrir athygli á 

sóknina á einu augabragði (Weinberg, 2015).  

 Það þarf að æfa sig í að halda einbeitingu en einbeiting er ekki meðfæddur 

eiginleiki.  Hægt er að nota nokkrar leiðir til að auka einbeitingu. Viðeigandi 

sjálfstal getur róað einstakling og komið honum niður á jörðina ef illa gengur. 

Viðeigandi sjálfstal er hvetjandi eða leiðbeinandi. Leiðbeinandi sjálfstal getur 

bætt hreyfifærni með því að auka einbeitingu á hvernig einstaklingur hreyfir sig á 

meðan hvetjandi sjálfstal getur aukið orku og hjálpað til við að meðhöndla kvíða 

(Ghazal Mohamadi, Masoome Shojaee, Afkham Daneshfar og Zahra Nili 

Ahmadabad, 2014). Það er einnig mikilvægt að kunna að stöðva óviðeigindi 

sjálfstal en dæmi um óviðeigandi sjálfstal er þegar einstaklingur byrjar að tala 

niður til sjálfs síns (Weinberg, 2015). Lykilorð (e. cue words) geta verið hjálpleg 

þegar kemur að sjálfstali en þau segja einstaklingum hvað þeir eiga að bregðast 

við á ákveðnum tímapunktum. Til dæmis ef varnarmaður á erfitt með að einbeita 

sér í hornspyrnu í knattspyrnuleik gæti hann valið sér ákveðið orð sem minnir 

hann á að einbeita sér á þeim tímapunkti (Weinberg, 2015).  

 Það að auka áreiti á æfingum getur hjálpað til við að þjálfa einbeitingu. 

Hægt er að láta leikmenn vera tvo og tvo saman og annar reynir að trufla hinn á 

meðan hann gerir ákveðna æfingu og einnig er hægt að hafa mikið ytra áreiti á 

meðan spil á æfingu er í gangi. Leikmenn verða þá betur undirbúnir ef þeir verða 

fyrir því að mikið ytra áreiti er í keppni.  
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 Líkamlegt ásigkomulag getur haft áhrif á einbeitingu, en séu leikmenn 

ekki í nægilega góðu formi er líklegra að þeir missi einbeitinguna í lok leiks þegar 

þreytan fer að segja til sín. Mataræði skiptir einnig miklu máli en það er 

mikilvægt að bæði heilinn og líkaminn fái næga orku sem leiðir til þess að 

einbeitingin verður betri (Bull og Shambrook, 2005).   

 

Markmiðasetning 
Markmiðssetning er það að ná fram ákveðinni frammistöðu eða hegðun innan 

ákveðins tímaramma (Weinberg, 2015). Markmið geta verið allskyns, stór og 

smá, allt frá því að ná að hlaupa einn kílómetra á ákveðinum tíma upp í að vinna 

gull á Ólympíuleiknum. Flestir Íslendingar þekkja það að setja sér áramótaheit, en 

þá ákveður einstaklingur hvað hann langar til að gera betur á nýja árinu. Auðvelt 

er að setja sér markmið en vandinn er að fylgja þeim eftir. Tilviksrannsókn (e. 

case study) sem gerð var á atvinnumönnum í knattspyrnu sýndi að leikmennirnir 

áttu erfitt með að gera sér áhrifarík markmið vegna skorts á skipulagi, þekkingu 

og færni í markmiðssetningu (Larsen og Engell, 2013). Það er því mikilvægt að 

fræða leikmenn um markmiðasetningu og kenna þeim að setja sér markmið á sem 

áhrifaríkasta hátt (Burton, Yukelson, Weinberg og Weigand, 1998).   

Þegar einstaklingur setur sér markmið er miklvægt að setja sér sértæk 

markmið í stað almennra. Almenn markmið líkt og að hafa gaman eða vera 

duglegur að æfa eru ekki eins mælanleg og því ekki eins auðvelt að fylgja þeim 

eftir. Sértæk markmið eru markviss en þá er stefnan sett á að ná skilgreindu 

markmiði á ákveðnum tíma líkt og að ná að framkvæma 10 upphífingar í röð fyrir 

1.júní (Locke og Latham, 2002).  Skipta má sértækum markmiðum í þrjá flokka; 

niðurstöðumarkmið (e. outcome goals), frammistöðumarkmið (e. performance 

goals) og ferilsmarkmið (e. process goals) (Weinberg, 2015).   

Í niðurstöðumarkmiðum er aðal áherslan lögð á niðurstöðuna eða úrslit 

leikjanna, slík markmið eru ekki einungis háð frammistöðu þess sem setur sér 

markmiðið heldur spilar frammistaða andstæðings og samherja einnig stóran þátt. 

Í frammistöðumarkmiðum er aðal áherslan lögð á frammistöðu einstaklingsins og 

eru þau óháð öðrum, miðað er við fyrri frammistöðu einstaklingsins líkt og 

vítanýtingu, mörk skoruð eða kílómetra hlaupna. Ferilsmarkmið stjórnast af 

einföldi atferli og eru þau oftast notuð til að bæta tækniatriði hjá einstaklingnum 
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líkt og að halla sér yfir boltann þegar sparkað er í hann í knattspyrnu. 

Ferilsmarkmið hjálpa til við að ná frammistöðumarkmiðum.  

Best er að setja sér allar þrjár tegundir markmiða þegar einstaklingur setur 

sér markmið. Í rannsókn Filby, Maynard og Graydon (1999) sýndu niðurstöður að 

blanda niðurstöðu- frammistöðu og ferilsmarkmiða skilaði sér í mun betri 

frammistöðu en ef einungis var lögð áhersla á eina tegund markmiða (Filby, 

Maynard og Graydon, 1999).  Áherslan á alls ekki að vera öll á 

niðurstöðumarkmið en það getur leitt til kvíða þegar stutt er í keppni, betra er að 

nota niðurstöðumarkmið þegar lengra er í keppni til þess að auka áhugahvöt. 

Frammistöðu- og ferilsmarkmið eru nákvæmari en niðurstöðumarkmið og er ekki 

eins háð gjörðum annarra (Weinberg, 2015).  Rannsókn Kingston og Hardy 

(1997) sem framkvæmd var á kylfingum sýndi að ferilsmarkmið hafa jákvæð áhrif 

á hugrænan kvíða, sjálfstraust og eigin getu íþróttamannanna (Kingston og Hardy, 

1997).  

Skipta má markmiðum niður í langtíma- og skammtímamarkmið, 

langtímamarkmið gæti verið að komast á Ólympíuleikana en skammtímamarkmið 

gæti verið að mæta á allar æfingar næsta mánuðinn. Skammtímamarkmiðin eru 

einskonar þrep í átt að langtímamarkmiðinu (Weinberg, 2013). Þegar verið er að 

setja sér markmið er mikilvægt að þau séu skýr og miðlungserfið. Séu markmið of 

krefjandi eru meiri líkur á að einstaklingur gefist upp en séu þau of létt er hætta á 

því að einstaklingur taki engum framförum. Í liðsíþróttum er mikilvægt að lið setji 

sér sameiginleg markmið samhliða einstaklingsmarkmiðum. Þegar lið setur sér 

markmið er mikilvægt að þau séu verkefnamiðuð og að liðsmennirnir setji sér 

markmiðin í sameiningu og í samráði við þjálfara. (Arraya, Pellissier og Preto, 

2015).  

 

Áhugahvöt 
Áhugahvöt er hugarástand sem örvar, stýrir og viðheldur hegðun. Vilji til þess að 

reyna á sig eða sýna viðleitni til að ná ákveðnu markmiði við tilteknar aðstæður 

(Sternberg, 2010). Edward Deci og Michael Ryan settu fram kenningu tengda 

áhugahvöt sem kallast Self-determination theory. Sú kenning segir okkur að 

áhugahvöt einstaklinga miðist út frá innri og ytri þáttum (Deci, Eghrari, Patrick og 

Leone, 1994). Innri áhugahvöt segir til um að hegðun sé framkvæmd vegna 

ánægju einstaklingsins, svo sem vegna áhuga, skemmtanagildis eða áskorunar 
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sem hún veitir. Ytri áhugahvöt segir til um að hegðun sé framkvæmd vegna 

umbunar eða viðurkenningu sem hlýst af hegðuninni eða í sumum tilfellum til 

þess að forðast refsingu (Silva o.fl., 2010).  

Ein fyrsta rannsóknin sem gerð var á áhugahvöt íþróttamanna var gerð af 

Dean Ryan árið 1977. Hann gerði rannsókn á háskólanemum sem stunduðu 

amerískan fótbolta í háskóla í Bandaríkjunum, annars vegar voru skoðaðir 

nemendur sem voru á skólastyrk og hins vegar nemendur sem ekki fengu 

skólastyrk. Í ljós kom að nemendurnir sem voru á skólastyrk nutu fótboltans ekki 

til jafns við þá sem voru ekki á styrk. Jafnframt minnkaði innri áhugahvöt þeirra 

sem héldu skólastyrknum með hverju árinu sem leið. Innri áhugahvötin var því 

minnst á síðasta árinu hjá þeim sem voru á skólastyrk.  Ryan taldi útskýringuna 

vera þá að þjálfararnir notuðu styrkina til að stjórna leikmönnunum, ef 

leikmennirnir standa ekki undir væntingum þjálfarans er þeim hótað með að missa 

styrkinn. Þá gætu leikmennirnir verið að spila fótbolta til þess að verða ekki fyrir 

refsingu og þar af leiðandi minnkar innri áhugahvöt (Ryan, 1977). Amorose og 

Horn (2000) gerðu sambærilega rannsókn um aldamótin og fengu sömu 

niðurstöðu, þeir leikmenn sem voru á skólastyrk voru almennt með minni innri 

áhugahvöt en hinir leikmennirnir. Þeir töldu ástæðuna þó ekki vera 

skólastyrkurinn sjálfur heldur samskipti þjálfarans við leikmennina sína (Amorose 

og Horn, 2000).  

Ytri umbun getur því haft neikvæð áhrif á innri áhugahvöt sé hún þegar til 

staðar. Rannsókn Lepper og Greenes (1973) var gerð á leikskólabörnum sem öll 

áttu það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á að teikna. Börnunum var skipt niður 

í þrjá hópa og þau hvött til þess að teikna, fyrsta hópnum var lofað verðlaunum 

fyrir, annar hópurinn fékk óvænt verðlaun og þriðji hópurinn fékk engin verðlaun. 

Nokkrum vikum síðar var sami atburður endurtekinn og sýndu niðurstöður að 

áhugahvöt hópanna, sem fengu verðlaun fyrir að teikna, hafði minnkaði talsvert á 

meðan áhugahvöt hópsins sem fékk engin verðlaun var ennþá mikil (Lepper, 

Greene og Nisbett, 1973).  

Samfélagið í heild hefur áhrif á áhugahvöt barna en það eru foreldrarnir, 

þjálfarar, kennarar og vinir sem hafa mest áhrif á þátttöku þeirra í íþróttum 

(Weiss, 2000). Börn á aldrinum 5-9 ára vilja æfa sig í einföldum æfingum og 

treysta á endurgjöf (e. feedback) frá foreldrum eða forráðamönnum. Börn á 

aldrinum 10-15 ára bera sig mikið saman við jafnaldra sína og leitast frekar eftir 
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viðurkenningu og endurgjöf frá þjálfurum sínum eða kennurum (Weiss, 2000). 

Verðskulduð jákvæð endurgjöf frá þjálfara getur haft virkilega góð áhrif á ungann 

íþróttaiðkanda og hvatt hann enn frekar áfram (Knight o.fl., 2015). Unglingar á 

aldrinum 16-18 ára leitast frekar eftir félagslegum samanburði, innri áhugahvöt 

þeirra er mun sterkari en hjá yngri börnum og þau þurfa ekki eins mikið á 

viðurkenningu foreldra eða þjálfara að halda. Þeir treysta frekar á árangur út frá 

eigin markmiðum, hafa meiri áhuga á að vera í líkamlega góðu formi og vilja 

takast á við áskoranir (Weiss, 2000). Það má því segja að ytri áhugahvöt hvetji 

unga íþróttaiðkendur áfram í byrjun, en ytri áhugahvöt getur breyst í innri 

áhugahvöt síðar þegar andlegur og líkamlegur þroski eykst.  Ytri þættir sem 

upphaflega stjórnuðu hvers vegna börnin hreyfðu sig skipta ekki lengur jafn miklu 

máli og ánægjan sem hreyfingin veitir eykst (Silva o.fl., 2010).  

Það er misjafnt hvað vekur áhuga hjá einstaklingum en þjálfari getur 

hjálpað til við að vekja áhuga iðkanda sinna með ýmsum leiðum. Ef reynsla 

einstaklinga er árangursrík eru meiri líkur á að áhugahvöt þeirra aukist sem og 

sjálfstraust. Þjálfari gæti því gert iðkanda auðveldara fyrir að ná markmiðum 

sínum með því að gera æfingarnar viðráðanlegri t.d. með því að hafa fleiri eða 

stærri mörk í spili í knattspyrnu (Weinberg, 2015). Æfingarnar ættu að vera vel 

skipulagðar, þá nýtist æfingatíminn betur og minna er um bið, einnig ættu 

æfingarnar að vera fjölbreyttar (Sternberg, 2010). Gott ráð er að þjálfari tengist 

iðkendum sínum en þá er mikilvægt að þekkja nöfn barnanna og þekkja til þeirra 

á einhvern annan hátt, það eykur traust iðkenda gagnvart þjálfara og um leið 

áhugahvöt þeirra (Enoksen, Johansen, Hageskog, Christensen og Høigaard, 2014). 

 

Leiðtogahæfni 
Leiðtogahæfni er ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga með 

það að markmiði að ná ákveðnu sameiginlegu markmiði (Weinberg, 2015). Til 

eru margar skilgreiningar á orðinu leiðtogi en samkvæmt skilgreiningu Howard 

Gardner sálfræðings eru leiðtogar einstaklingar sem hafa áhrif á hegðun, hugsanir 

og tilfinningar annara einstaklinga (Werhane og Painter-Morland, 2011).  

Leiðtogar sinna fjölbreyttum hlutverkum, bæði innan valla sem utan og því er 

æskilegt að hafa fleiri leiðtoga en færri í hverju liði (Cruickshank og Collins, 

2016).  
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 Skipta má leiðtogum niður í fjórar tegundir. Í fyrsta lagi verkefna-leiðtogi 

(e. task leader) hann stjórnar inná vellinum, hjálpar liðinu að halda einbeitingu í 

keppni og tekur ákvarðanir um taktík. Í öðru lagi hvatninga-leiðtogi (e. 

motivational leader) hann hvetur liðsfélaga sína áfram á vellinum og getur fengið 

þá til að gefa sig alla í verkefnið. Hann hvetur þá sem sýna uppgjöf til að halda 

áfram og hefur almennt mjög jákvæð andleg áhrif á liðið í keppnum. Í þriðja lagi 

félagslegur leiðtogi (e. social leader) hann hefur áhrif á liðsfélaga sína utan vallar. 

Hann heldur uppi góðum liðsanda og jákvæðum samskiptum á milli leikmanna. 

Hann hjálpar einnig til við að leysa vandamál sem upp koma innan liðsins. 

Auðvelt er að tala við hann og treysta á. Að lokum er það ytri leiðtogi (e. external 

leader) hann heldur uppi góðum samskiptum milli liðsins og fólks kemur að 

liðinu líkt og stjórnarmanna félaganna, styrktaraðila og fleira (Fransen, 

Vanbeselaere, Cuyper, Broek og Boen, 2014).  

 Leiðtogar geta einnig bæði verið skipaðir leiðtogar og einstaklingar sem 

stíga upp í hóp og taka stjórnina. Skipaðir leiðtogar eru einstaklingar sem eru 

valdir af yfirvaldi líkt og þjálfarar og fyrirliðar. Einstaklingar sem stíga upp 

óumbeðnir eru leikmenn sem sjá að liðið þarf á leiðtoga að halda og taka 

ákvörðun um að stíga upp vegna reynslu og kunnáttu (Weinberg, 2015).  

 Í upphafi rannsókna á leiðtogahæfni var því haldið fram að leiðtogahæfni 

væri meðfædd. Í dag er talið að samspil ýmissa þátta hafi áhrif á leiðtogahæfni, 

persónulegir eiginleikar gera manneskju ekki að leiðtoga þrátt fyrir að ákveðnir 

eiginleikar hjálpi til við leiðtogahlutverkið (Lussier og Achua, 2012). Þjálfarar 

geta hjálpað iðkendum að efla leiðtogahæfni sína. Stoll og Smith (1989) hafa 

rannsakað leiðtogahæfni í fjölda ára, þeir settu fram leiðbeiningar fyrir þjálfara til 

að þjálfa leiðtogahæfni byggðar á grunni rannsókna þeirra yfir tíðina. Þeir segja 

mikilvægt að styrkja góða hegðun um leið og hún á sér stað. Gefa leiðbeinandi 

endurgjöf strax eftir mistök án þess að refsa fyrir þau, ótti við að endurtaka mistök 

gæti haft þau áhrif á iðkandann að hann þori ekki að reyna sig áfram. Ekki hóta, 

skammast eða tuða í sífellu í iðkendum. Að lokum gefa nákvæmar og skýrar 

leiðbeiningar um tækniatriði og nota alltaf sýnikennslu ef hægt er (Smoll og 

Smith, 1989; Weinberg, 2015). Það sem einkennir góða leiðtoga samkvæmt Bill 

Parcell eru heilindi, sveigjanleiki, tryggð, sjálfstraust og getan til að efla 

sjálfstraust liðsfélagana sinna, þeir eru undirbúnir og búa yfir sjálfsaga og 
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þolinmæði. Einnig hafa góðir leiðtogar góða greind, eru bjartsýnir og með mikla 

samkennd gagnvart náunganum (Weinberg, 2015).   

 

Félagsfærni 
Íþróttamenn, hvort sem þeir stunda liðs- eða hópíþróttir, eru alltaf hluti af stærri 

hópi og þurfa að eiga í reglulegum samskiptum við aðra eins og þjálfara, 

samherja, mótherja og fleiri. Því er mikilvægt að þjálfa iðkendur í að eiga í góð 

samskipti við aðra aðila og að þeir tileinki sér góð viðhorf („Félagsfærni“, e.d.). 

Félagsfærni (e. social skill) segir til um getu einstaklinga til að eiga í jákvæðum 

og árangursríkum samskiptum við aðra, samskiptin geta bæði verið í orðum og 

framkomu. Einstaklingar öðlast þessa færni smám saman alla ævi (Morrison og 

Wixted, 1989). Góð félagsfærni eykur líkur á að eiga í góðum samskiptum við 

aðra og hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust einstaklinga (Haugen, Säfvenbom og 

Ommundsen, 2013). Það að eiga vini og vera hluti hóps eykur einnig félagsfærni 

svo það má segja að það virki í báðar áttir félagsfærni og góð samskipti (Asher og 

Gottman, 1981) 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna (2013) eru börn með góða 

félagsfærni líklegri til þess að eiga frumkvæði að samskiptum og aðlaga sig 

breyttum aðstæðum. Þroskuð félagsfærni er samkvæmt aðalnámskránni grunnur 

að lífshamingju hvers einstaklings (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Þjálfarar geta hjálpað iðkendum að efla félagsfærni sína. Góð leið til að 

efla félagsfærni barna er að hvetja til góðs viðhorfs og hegðunar, og umbuna 

iðkendum sína fyrir það. Góð leið til að hvetja einstaklinga til að standa sig vel er 

að nota fyrirmyndir sem einstaklingar líta upp til. Það væri því sniðugt að 

knattspyrnuþjálfari fengi landsliðsmann eða eldri leikamann sem er góð fyrirmynd 

til að mæta á æfingu og spjalla við iðkendurnar. Það gæti aukið líkurnar á því að 

iðkendur vilji haga sér og verða jafn góður og fyrirmyndin. Þjálfari ætti einnig að 

vera með skýrar reglur varðandi stundvísi, framkomu og almenna hegðun 

(Sternberg, 2010). Einnig gegna þjálfarar lykilhlutverki þegar kemur að því að 

skapa góðan liðsanda og stemmingu í liði. Þeir ættu því að skapa góða umgjörð 

sem hjálpar iðkendum að vinna saman og kenna þeim hvernig best sé að haga sér 

til að skapa góða stemmingu sem leiðir til betri árangurs hópsins. Liðsheild getur 

skipt sköpum þegar kemur að velgengni liðs („Félagsfærni“, e.d.).  



	

20	
	

Liðsheild 
Lið er skilgreint sem tveir eða fleiri einstaklingar sem hafa áhrif hvor á annan 

(Weinberg, 2015). Lið hefur fjögur einkenni, í fyrsta lagi hefur lið sameiginlega 

sjálfsmynd eins og þegar liðsfélagar klæðast eins búningi. Í öðru lagi aðskilin 

hlutverk, árangursrík lið hafa skýr skilgreind hlutverk innan liðsins.  Í þriðja lagi 

þurfa samskipti innan liðsins að vera opin, skýr og skipulögð. Í fjórða lagi þurfa 

að gilda sömu reglur eða hópaviðmið fyrir alla einstaklinga liðsins.  Það að vera 

hluti af liði þýðir ekki endilega það sama og að vera hluti af sterkri liðsheild. 

Sterk liðsheild felur í sér að hópurinn stendur saman og sameinast að því að ná 

ákveðnu markmiði (Weinberg, 2015).  

 Holt og Sparkers (2001) gerðu rannsókn á knattspyrnuliði í breskum 

háskóla. Markmið rannsóknarinnar var að finna út hvað það væri sem einkenndi 

sterka liðsheild. Tekin voru formleg og óformleg viðtöl við leikmenn liðsins auk 

þess sem annar rannsakandinn gerðist leikmaður liðsins. Niðurstöðurnar sýndu að 

sterk liðsheild einkennist af fjórum lykilþáttum; Skýr hlutverk, skuldbinding, 

markmið liðsins og samskipti (Holt og Sparkes, 2001).  

 Dæmi um árangursríka liðsheild er íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu 

eftir ævintýri þeirra á Evrópumótinu síðasta sumar. Það sem einkenndi liðið var 

sterk liðsheild sem skilaði sér þegar inn á völlinn var komið („Liðsandi kemur 

ekki af himnum ofan“, e.d.). Ein leið til að efla liðsheild er notkun hópeflis. 

Hópefli er meðal annars notað til að styrkja lið í félagslegum samskiptum, efla 

félagsfærni einstaklinga og hvetja til frumkvæðis (Ringer, Pines og Neri, 2002). Í 

hópefli upplifa einstaklingar annarskonar samskipti en þeir eru vanir á æfingum 

og ný hlutverk. Hópefli er fyrir alla aldurshópa, jafnt unga sem aldna.   
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Framkvæmd  
Framkvæmd verkefnisins var gerð með upplýsingaöflun af margvíslegum toga. 

Rætt var við íþróttastjóra Knattspyrnufélagsins Þróttar sem og þjálfara félagsins. 

Viðmælendur mínir voru Haraldur Árni Hróðmarsson þjálfari 3.flokks karla, 

Birgir Breiðdal yfirþjálfari 7 manna bolta stúlkna, Guðrún Þóra Elfar 6. og 

5.flokks þjálfari og íþróttafræðingur og Þórir Hákonarsson íþróttastjóri Þróttar. 

Rannsakandi aflaði sér upplýsinga í gegn um Sýnum karakter verkefnið og las sér 

til um rannsóknir og gögn tengd efninu. Einnig voru skoðaðar aðrar stefnuskrár 

félagsins líkt og eineltisstefna, íþróttanámskrá, lög félagsins og handbókin gerð 

með þá þætti í huga.  

 

Knattspyrnufélagið Þróttur 
Verkefnið er unnið í samstarfi við knattspyrnufélagið Þrótt en félagið var stofnað 

5.ágúst árið 1949. Markmið félagsins er að standa fyrir iðkun íþrótta-, uppeldis- 

og tómstundastarfs meðal iðkenda félagsins, auka áhuga þeirra á líkamlegu 

heilbrigði og efla íþróttastarf í hverfinu. Sérstök áhersla er lögð á heilbrigt líferni 

og félagsþroska (Knattspyrnufélagið Þróttur, e.d.). Í félaginu eru þrjár deildir, 

knattspyrnudeild, handknattleiksdeild og blakdeild. Verkefnið er unnið með 

knattspyrnuþjálfun yngri flokka í huga en vel má nýta það í öðrum íþróttagreinum 

sem og hjá öðrum íþróttafélögum. Knattspyrnudeildin er stærsta deild félagsins 

549 iðkendur í yngri flokkum. 185 stúlkur og 364 drengir.  
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KENNSLUSKRÁ 
Ætluð	þjálfurum	

yngri	flokka	Þróttar	í	knattspyrnu	

	

Markmið	og	áherslur	sálrænna	og	félagslegra	
þátta	hvers	flokks	fyrir	sig	
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KENNSLUSKRÁ	

Þessi	 kennsluskrá	 er	 ætluð	 þjálfurum	 yngri	 flokka	 Þróttar	 þar	 sem	 farið	
verður	yfir	áhersluatriði	sálrænna	og	félagslegra	þátta	í	hverjum	flokki	fyrir	
sig.	 Helstu	 áhersluþættir	 eru	 sjálfstraust,	 markmiðasetning,	 einbeiting,	
áhugahvöt,	 leiðtogahæfni	 og	 félagsfærni.	 Áherslur	 og	 áhersluþættir	 eru	
valdir	með	Sýnum	karakter	verkefnið	í	huga	www.synumkarakter.is	.		

Tilgangur	 kennsluskráarinnar	 er	 að	 þjálfarar	 geti	 nýtt	 sér	 hana	 og	 farið	
eftir,	 innan	 valla	 sem	 utan,	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 efla	 félagslega	 og	
sálræna	 þætti	 barna	 og	 ungmenna	 félagsins.	 Einnig	 ættu	 foreldrar	 og	
forráðamenn	barnanna	að	geta	nýtt	sér	hana.	Hugmyndir	eru	af	hópefli	og	
leikjum	 sem	 flokkarnir	 geta	 farið	 í	 til	 að	 efla	 liðsandann.	 Einnig	 fylgja	
markmiðablöð	 sem	 iðkendur	 geta	 fyllt	 út	 í	 samstarfi	 við	 þjálfara	 og	
foreldra.		
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8.	FLOKKUR	(6	ÁRA	OG	YNGRI)	

Áhersla	í	þessum	flokki	er	aðallega	á	áhugahvöt	barnanna,	að	þeim	þyki	
gaman	og	langi	til	að	mæta	aftur	á	æfingu.	
	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	ÁHUGAHVÖT	
• Þjálfari	sé	vel	skipulagður	

- Æfingatími	í	heild	nýtist	betur	og	minni	biðtími	á	milli	einstakra	æfinga	
• Minnka	raðir	og	margar	tilraunir	á	hvern	einstakling	

- Fleiri	og	minni	hópar,	minni	vellir,	fleiri	mörk	og	fleiri	stöðvar	
• Tengjast	iðkendum	

- Þekkja	nöfn	þeirra	og	afla	sér	einhverrar	vitneskju	um	hvern	og	einn	

 

7.	FLOKKUR	(6	–	8	ÁRA)	

Áherslur	í	þessum	flokki	eru	að	vinna	að	því	að	auka	innri	áhugahvöt	
iðkenda,	efla	sjálfstraust	og	bæta	félagsfærni	þeirra.	Þarfir	hvers	og	eins	
eru	skoðaðar	og	komið	til	móts	við	þær	eftir	því	sem	við	á.		

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	ÁHUGAHVÖT	
• Þjálfari	sé	vel	skipulagður	

- Æfingatími	í	heild	nýtist	betur	og	minni	biðtími	á	milli	einstakra	æfinga	
• Minnka	raðir	og	margar	tilraunir	á	hvern	einstakling	

- Fleiri	og	minni	hópar,	minni	vellir,	fleiri	mörk	og	fleiri	stöðvar	
• Tengjast	iðkendum	

- Þekkja	nöfn	þeirra	og	afla	sér	einhverrar	vitneskju	um	hvern	og	einn	
• Leggja	áherslu	á	frammistöðu	og	viðhorf	fremur	en	úrslit	leikja	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	SJÁLFSTRAUST	
• Leita	eftir	jákvæðu	hlutunum	sem	iðkandinn	gerir	og	hrósa	
• Setja	upp	árangursríkar	æfingar	
• Setja	af	og	til	upp	æfingar	sem	þjálfari	veit	að	iðkendur	munu	

standa	sig	vel	í	
• Setja	upp	krefjandi	aðstæður		

- Þjálfari	getur	aðstoðað	iðkendur	að	sigrast	á	aðstæðum	
• Láta	iðkendur	vita	hvað	var	jákvætt	í	lok	æfingar	
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LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	FÉLAGSFÆRNI	
• Sýna	iðkendum	að	góður	árangur	fæst	með	góðu	viðhorfi	og	hegðun		
• Nota	fyrirmyndir	til	að	hvetja	til	góðrar	hegðunar	og	viðhorfs		

- Fá	eldri	leikmenn	til	að	mæta	á	æfingar	og	spjalla	við	iðkendur	
- Segja	dæmisögur	af	fyrirmyndar	íþróttafólki	

• Veita	umbun	fyrir	góða	hegðun	og	framkomu	
- Bæði	einstaklingum	og	hópnum	
- Verðlauna,	hrósa	eftir	æfingu,	hrósa	á	heimasíðu	flokksins	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	LIÐSANDA	Í	HÓPNUM	
• Hópurinn	gerir	eitthvað	skemmtilegt	saman	utan	æfingatíma	

- Þrisvar	sinnum	yfir	árið	(haust,	vor	og	sumar)	
- Hugmyndir:	grilla	saman	eftir	æfingu,	fara	í	ísbúð,	í	sund,	óvissuferð,	ratleik	

o.fl.	
• Hópeflisdagur	

- Hugmyndir	að	hópeflisleikjum	neðar	í	skjali	

	

6.	FLOKKUR	(9	–	10	ÁRA)	

Áherslur	í	þessum	flokki	eru	að	vinna	að	því	að	auka	áhugahvöt	iðkenda,	
efla	sjálfstraust,	bæta	félagsfærni	þeirra	og	hjálpa	þeim	að	ná	tökum	á	
einbeitingu.	Þarfir	hvers	og	eins	eru	skoðaðar	og	komið	til	móts	við	þær	
eftir	því	sem	við	á.		

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	ÁHUGAHVÖT	
• Þjálfari	sé	vel	skipulagður	

- Æfingatími	í	heild	nýtist	betur	og	minni	biðtími	á	milli	einstakra	æfinga	
• Minnka	raðir	og	margar	tilraunir	á	hvern	einstakling	

- Fleiri	og	minni	hópar,	minni	vellir,	fleiri	mörk	og	fleiri	stöðvar	
• Tengjast	iðkendum	

- Þekkja	nöfn	þeirra	og	afla	sér	einhverrar	vitneskju	um	hvern	og	einn	
• Leggja	áherslu	á	frammistöðu	og	viðhorf	fremur	en	úrslit	leikja	
• Þjálfari	geri	ekki	mikið	úr	úrslitum	leikja	og	leggi	áherslu	á	að	

iðkendur	keppi	við	sjálfa	sig	(bæti	sig	dag	frá	degi)		
• Iðkendur	megi	gera	mistök		

- Hrósa	iðkanda	fyrir	að	koma	sterkur	til	baka	eftir	mistök	
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LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	SJÁLFSTRAUST	
• Leita	eftir	jákvæðum	hlutum	sem	iðkandinn	gerir	og	hrósa	
• Setja	upp	árangursríkar	æfingar	

- Setja	af	og	til	upp	æfingar	sem	þjálfari	veit	að	iðkendur	munu	standa	sig	vel	í	
• Setja	upp	krefjandi	aðstæður		

- Þjálfari	getur	aðstoðað	iðkendur	að	sigrast	á	aðstæðum	
• Láta	iðkendur	vita	hvað	var	jákvætt	í	lok	æfingar	
• Láta	iðkendur	nefna	þrjá	þætti	sem	þeir	eru	góðir	í	

- Mögulegt	heimaverkefni	að	skrifa	þá	niður	á	blað	og	hengja	upp	í	
herberginu	sínu	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	FÉLAGSFÆRNI	
• Sýna	iðkendum	að	góður	árangur	fæst	með	góðu	viðhorfi	og	hegðun		
• Nota	fyrirmyndir	til	að	hvetja	til	góðrar	hegðunar	og	viðhorfs		

- Fá	eldri	leikmenn	til	að	mæta	á	æfingar	og	spjalla	við	iðkendur	
- Segja	dæmisögur	af	fyrirmyndar	íþróttafólki	

• Veita	umbun	fyrir	góða	hegðun	og	framkomu	
- Bæði	einstaklingum	og	hópnum	
- Verðlauna,	hrósa	eftir	æfingu,	hrósa	á	heimasíðu	flokksins	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	LIÐSANDA	Í	HÓPNUM	
• Hópurinn	gerir	eitthvað	skemmtilegt	saman	utan	æfingatíma	

- Þrisvar	sinnum	yfir	árið	(haust,	vor	og	sumar)	
- Hugmyndir:	grilla	saman	eftir	æfingu,	fara	í	ísbúð,	í	sund,	óvissuferð,	ratleik	

o.fl.	
• Hópeflisdagur	

- Hugmyndir	að	hópeflisleikjum	neðar	í	skjali	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	EINBEITINGU	
• Fræða	iðkendur	um	einbeitingu	og	mikilvægi	hennar	
• Setja	upp	æfingu	þar	sem	er	mikið	ytra	áreiti	

- Láta	leikmenn	vera	tvo	og	tvo	saman,	annar	gerir	ákveðna	æfingu	(t.d.	
vítakeppni	eða	þrautabraut)	á	meðan	hinn	truflar	

- Þjálfari	kallar	inná	og	reynir	að	trufla	í	spili	
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5.	FLOKKUR		(11	–	12	ÁRA)	

Áherslur	í	þessum	flokki	eru	að	vinna	að	því	að	viðhalda/auka	áhugahvöt	
iðkenda,	efla	sjálfstraust,	bæta	félagsfærni	þeirra,	hjálpa	þeim	að	ná	tökum	
á	einbeitingu,	kenna	grunn	markmiðasetningu	og	efla	leiðtogahæfni	þeirra.	
Þarfir	hvers	og	eins	eru	skoðaðar	og	komið	til	móts	við	þær	eftir	því	sem	
við	á.		

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	ÁHUGAHVÖT	
• Þjálfari	sé	vel	skipulagður	

- Æfingatími	í	heild	nýtist	betur	og	minni	biðtími	á	milli	einstakra	æfinga	
• Fjölbreyttar	æfingar	
• Tengjast	iðkendum	

- Þekkja	nöfn	þeirra	og	afla	sér	einhverrar	vitneskju	um	hvern	og	einn	
• Leggja	áherslu	á	frammistöðu	og	viðhorf	fremur	en	úrslit	leikja	
• Iðkendur	mega	gera	mistök		

- Hrósa	iðkanda	fyrir	að	koma	sterkur	til	baka	eftir	mistök	
	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	SJÁLFSTRAUST	
• Leita	eftir	jákvæðum	hlutum	sem	iðkandinn	gerir	og	láta	hann	vita	
• Setja	upp	árangursríkar	æfingar	
• Setja	af	og	til	upp	æfingar	sem	þjálfari	veit	að	iðkendur	munu	

standa	sig	vel	í	
• Setja	upp	krefjandi	aðstæður		

- Þjálfari	getur	aðstoðað	iðkendur	að	sigrast	á	aðstæðunum	
• Kenna	iðkendum	að	temja	sér	jákvæðar	hugsanir	

- Hugsanir	og	setningar	á	borð	við	,,ég	get	ekki”	óæskilegar	
• Láta	iðkendur	nefna	þrjá	þætti	sem	þeir	eru	góðir	í	

- Mögulegt	heimaverkefni	að	skrifa	þá	niður	á	blað	og	hengja	upp	heima	
	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	FÉLAGSFÆRNI	
• Sýna	iðkendum	að	góður	árangur	fæst	með	góðu	viðhorfi	og	hegðun		
• Skýrar	reglur	á	æfingum	

- Reglur	um	mætingu	á	æfingu,	hegðun	og	fleira	
• Nota	fyrirmyndir	til	að	hvetja	til	góðrar	hegðunar	og	viðhorfs		

- Fá	eldri	leikmenn	til	að	mæta	á	æfingar	og	spjalla	við	iðkendur	
- Segja	dæmisögur	af	fyrirmyndar	íþróttafólki	

• Veita	umbun	fyrir	góða	hegðun	og	framkomu	
- Bæði	einstaklingum	og	hópnum	
- Verðlauna,	hrósa	eftir	æfingu,	hrósa	á	heimasíðu	flokksins	
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LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	LIÐSANDA	Í	HÓPNUM	
• Hópurinn	gerir	eitthvað	skemmtilegt	saman	utan	æfingatíma	

- Þrisvar	sinnum	yfir	árið	(haust,	vor	og	sumar)	
- Hugmyndir:	grilla	saman	eftir	æfingu,	fara	í	ísbúð,	í	sund,	óvissuferð,	ratleik	

o.fl.	
• Hópefliskvöld/eftirmiðdagur	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	EINBEITINGU	
• Fræða	iðkendur	um	einbeitingu	og	mikilvægi	hennar	
• Setja	upp	æfingu	þar	sem	er	mikið	ytra	áreiti	

- Láta	leikmenn	vera	tvo	og	tvo	saman,	annar	gerir	ákveðna	æfingu	(t.d.	
vítakeppni	eða	þrautabraut)	á	meðan	hinn	truflar	

- Þjálfari	kallar	inná	og	reynir	að	trufla	í	spili	
• Kenna	iðkendum	að	nota	lykilorð	

- Hjálpa	iðkanda	sem	á	erfitt	með	einbeitingu	að	nota	lykilorð	
- Dæmi:	STOP	(lykilorð)	þegar	iðkandi	fer	að	tuða	í	dómara		

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	LEIÐTOGAHÆFNI	
• Venja	iðkendur	við	að	taka	frumkvæði	og	sýna	ábyrgð	

- Láta	þá	stjórna	upphitun,	koma	með	hugmyndir	að	æfingum	o.fl.	
• Nota	kraftmikla	og	ábyrgðafulla	iðkendur	til	að	fá	aðra	í	lið	með	sér	

- Láta	þá	leiða	hópinn	með	góðu	fordæmi	
• Finna	einstaklingum	verkefni	við	hæfi	
• Leyfa	öllum	að	prófa	að	vera	fyrirliði	

- Ræða	við	iðkendur	um	hvert	hlutverk	fyrirliða	sé,	skilgreina	það	í	sameiningu	
• Fyrirliðavikur/mánuðir	þar	sem	allir	fá	að	prófa	

- Fyrirliðar	geta	kallað	hópinn	saman	fyrir	æfingu,	séð	um	upphitun,	gengið	
frá	eftir	æfingu	o.fl.	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	KENNA	MARKMIÐASETNINGU	
• Fræða	iðkendur	um	markmiðasetningu	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	langtíma-	og	skammtímamarkmið	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	allar	þrjár	tegundir	markmiða	

- Niðurstöðu-,	frammistöðu-	og	ferilsmarkmið	með	minnsta	áherslu	á	
niðurstöðumarkmið	

• Fylla	út	markmiðablað	(sjá	neðar	í	skjali)	með	hjálp	forráðamanns	
• Þjálfari	veiti	stuðning	og	endurgjöf	á	markmiðum	
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4.	FLOKKUR	(13	-14	ÁRA)	

Áherslur	í	þessum	flokki	eru	að	vinna	að	því	að	efla	sjálfstraust	iðkendana,	
bæta	félagsfærni	þeirra	og	liðsanda,	kenna	þeim	að	einbeita	sér	með	
aðstoð	lykilorða,	kenna	grunn	markmiðasetningu	og	efla	leiðtogahæfni	
þeirra.	Þarfir	hvers	og	eins	eru	skoðaðar	og	komið	til	móts	við	þær	eftir	því	
sem	við	á.		

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	SJÁLFSTRAUST	
• Kenna	iðkanda	að	tala	við	sjálfan	sig	á	jákvæðan	hátt	

- Horfa	t.d.	í	spegil	á	morgnana/fyrir	æfingu	og	hrósa	sjálfum	sér	
• Kenna	iðkendum	að	tileinka	sér	jákvæðar	hugsanir	

- Hugsanir	og	setningar	á	borð	við	,,ég	get	ekki”	óæskilegar	
• Láta	iðkendur	nefna	þrjá	þætti	sem	þeir	eru	góðir	í	

- Mögulegt	heimaverkefni	að	skrifa	þá	niður	á	blað	og	hengja	upp	í	
herberginu	sínu	

• Undirbúa	iðkendur	vel	fyrir	keppnir	
- Nefna	mismunandi	aðstæður	sem	upp	gætu	komið	og	ákveða	hvað	skal	gera	

til	að	takast	á	við	þær	
• Hvetja	iðkendur	til	að	hrósa	hver	öðrum	

- Hægt	að	hafa	sem	hluta	af	hópefli	að	iðkendur	skrifi	á	blað	styrkleika	hvers	
og	eins	liðsfélaga	síns	

- Hrósæfing	(spil	þar	sem	bannað	er	að	hrósa	á	ákveðinn	tíma	og	svo	á	að	
hrósa	í	ákveðinn	tíma,	leyfa	þeim	að	finna	muninn)	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	FÉLAGSFÆRNI	
• Leggja	áherslu	á	jákvæða	hegðun	og	hugarfar	allra	leikmanna	
• Skýrar	reglur	á	æfingum	

- Reglur	um	mætingu	á	æfingu,	hegðun	og	fleira	
• Nota	fyrirmyndir	til	að	hvetja	til	góðrar	hegðunar	og	viðhorfs		

- Fá	eldri	leikmenn	til	að	mæta	á	æfingar	og	spjalla	við	iðkendur	
- Segja	dæmisögur	af	fyrirmyndar	íþróttafólki	

• Brýna	fyrir	iðkendum	að	vera	félaginu	til	sóma	
- Ganga	vel	um	hvert	sem	farið	er	á	vegum	félagsins	
- Taka	saman	keilur,	bolta,	rusl	og	drasl	í	klefa	o.fl.	

• Virkja	iðkendur	í	starfi	félagsins	
- Fá	þá	til	að	hjálpa	til	við	dómgæslu,	vera	boltasækjar	og	önnur	tilfallandi	

verkefni	
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LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	LIÐSANDA	Í	HÓPNUM	
• Hópurinn	gerir	eitthvað	skemmtilegt	saman	utan	æfingatíma	

- Þrisvar	sinnum	yfir	árið	(haust,	vor	og	sumar)	
- Hugmyndir:	grilla	saman	eftir	æfingu,	fara	í	ísbúð,	í	sund,	óvissuferð,	ratleik	

o.fl.	
• Hópefliskvöld/eftirmiðdagur	
• Nota	fjáraflanir	sem	félagslega	samveru	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	EINBEITINGU	
• Fræða	iðkendur	um	einbeitingu	og	mikilvægi	hennar	
• Setja	upp	æfingu	þar	sem	er	mikið	ytra	áreiti	

- Láta	leikmenn	vera	tvo	og	tvo	saman,	annar	gerir	ákveðna	æfingu	(t.d.	
vítakeppni	eða	þrautabraut)	á	meðan	hinn	truflar	

- Þjálfari	kallar	inná	og	reynir	að	trufla	í	spili	
• Kenna	iðkendum	að	nota	lykilorð	

- Hjálpa	iðkanda	sem	á	erfitt	með	einbeitingu	að	nota	lykilorð	
- Dæmi:	STOP	(lykilorð)	þegar	iðkandi	fer	að	tuða	í	dómara		

• Kenna	iðkendum	hvernig	nota	megi	sjálfstal	á	uppbyggilegan	hátt	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	LEIÐTOGAHÆFNI	
• Venja	iðkendur	við	að	taka	frumkvæði	og	sýna	ábyrgð	

- Láta	þá	stjórna	upphitun,	koma	með	hugmyndir	að	æfingum	o.fl.	
• Nota	kraftmikla	og	ábyrgðafulla	iðkendur	til	að	fá	aðra	í	lið	með	sér	

- Láta	þá	leiða	hópinn	með	góðu	fordæmi	
• Finna	einstaklingum	verkefni	við	hæfi	
• Velja	fyrirliða	hvers	liðs	fyrir	sig	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	KENNA	MARKMIÐASETNINGU	
• Fræða	iðkendur	um	markmiðasetningu	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	langtíma-	og	skammtímamarkmið	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	allar	þrjár	tegundir	markmiða	

- Niðurstöðu-,	frammistöðu-	og	ferilsmarkmið	með	minnsta	áherslu	á	
niðurstöðumarkmið	

• Fylla	út	markmiðablað	(sjá	neðar	í	skjali)	með	hjálp	forráðamanns	
• Einstaklingsviðtal		

- Með	þjálfara	þar	sem	farið	er	yfir	markmið	iðkandans	
• Þjálfari	veiti	stuðning	og	endurgjöf	á	markmiðum	
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3.	FLOKKUR	(15	–	16	ÁRA)	

Áherslur	í	þessum	flokki	eru	að	vinna	að	því	að	efla	sjálfstraust	iðkenda,	
bæta	félagsfærni	þeirra	og	liðsanda,	kenna	þeim	að	einbeita	sér	með	
aðstoð	lykilorða,	kenna	markmiðasetningu	og	efla	leiðtogahæfni	þeirra	.	
Þarfir	hvers	og	eins	eru	skoðaðar	og	komið	til	móts	við	þær	eftir	því	sem	
við	á.		

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	SJÁLFSTRAUST	
• Kenna	iðkanda	að	tala	við	sjálfan	sig	á	jákvæðan	hátt	

- Horfa	t.d.	í	spegil	á	morgnana/fyrir	æfingu	og	hrósa	sjálfum	sér	
• Kenna	iðkendum	að	tileinka	sér	jákvæðar	hugsanir	

- Hugsanir	og	setningar	á	borð	við	,,ég	get	ekki”	óæskilegar	
• Láta	iðkendur	nefna	þrjá	þætti	sem	þeir	eru	góðir	í	

- Mögulegt	heimaverkefni	að	skrifa	þá	niður	á	blað	og	hengja	upp	í	
herberginu	sínu	

• Undirbúa	iðkendur	vel	fyrir	keppnir	
- Nefna	mismunandi	aðstæður	sem	upp	gætu	komið	og	ákveða	hvað	skal	gera	

til	að	takast	á	við	þær	
• Hvetja	iðkendur	til	að	hrósa	hver	öðrum	

- Hægt	að	hafa	sem	hluta	af	hópefli	að	iðkendur	skrifi	á	blað	styrkleika	hvers	
og	eins	liðsfélaga	síns	

- Hrósæfing	(spil	þar	sem	bannað	er	að	hrósa	á	ákveðinn	tíma	og	svo	á	að	
hrósa	í	ákveðinn	tíma,	leyfa	þeim	að	finna	muninn)	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	FÉLAGSFÆRNI	
• Leggja	áherslu	á	jákvæða	hegðun	og	hugarfar	allra	leikmanna	
• Skýrar	reglur	á	æfingum	

- Reglur	um	mætingu	á	æfingu,	hegðun	og	fleira	
• Nota	fyrirmyndir	til	að	hvetja	til	góðrar	hegðunar	og	viðhorfs		

- Fá	eldri	leikmenn	til	að	mæta	á	æfingar	og	spjalla	við	iðkendur	
- Segja	dæmisögur	af	fyrirmyndar	íþróttafólki	

• Brýna	fyrir	iðkendum	að	vera	félaginu	til	sóma	
- Ganga	vel	um	hvert	sem	farið	er	á	vegum	félagsins	
- Taka	saman	keilur,	bolta,	rusl	og	drasl	í	klefa	o.fl.	

• Virkja	iðkendur	í	starfi	félagsins	
- Fá	þá	til	að	hjálpa	til	við	dómgæslu,	vera	boltasækjar	og	önnur	tilfallandi	

verkefni	
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LEIÐIR	TIL	AÐ	EFLA	LIÐSANDA	Í	HÓPNUM	
• Hópurinn	gerir	eitthvað	skemmtilegt	saman	utan	æfingatíma	

- Þrisvar	sinnum	yfir	árið	(haust,	vor	og	sumar)	
- Hugmyndir:	grilla	saman	eftir	æfingu,	fara	í	ísbúð,	í	sund,	óvissuferð,	ratleik	

o.fl.	
• Hópefliskvöld/eftirmiðdagur	
• Nota	fjáraflanir	sem	félagslega	samveru	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	EINBEITINGU	
• Fræða	iðkendur	um	einbeitingu	og	mikilvægi	hennar	
• Setja	upp	æfingu	þar	sem	er	mikið	ytra	áreiti	

- Láta	leikmenn	vera	tvo	og	tvo	saman,	annar	gerir	ákveðna	æfingu	(t.d.	
vítakeppni	eða	þrautabraut)	á	meðan	hinn	truflar	

- Þjálfari	kallar	inná	og	reynir	að	trufla	í	spili	
• Kenna	iðkendum	að	nota	lykilorð	

- Hjálpa	iðkanda	sem	á	erfitt	með	einbeitingu	að	nota	lykilorð	
- Dæmi:	STOP	(lykilorð)	þegar	iðkandi	fer	að	tuða	í	dómara		

• Kenna	iðkendum	hvernig	nota	megi	sjálfstal	á	uppbyggilegan	hátt	
• Kenna	iðkendum	að	nota	sjónmyndir	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	ÞJÁLFA	LEIÐTOGAHÆFNI	
• Venja	iðkendur	við	að	taka	frumkvæði	og	sýna	ábyrgð	

- Láta	þá	stjórna	upphitun,	koma	með	hugmyndir	að	æfingum	o.fl.	
• Nota	kraftmikla	og	ábyrgðafulla	iðkendur	til	að	fá	aðra	í	lið	með	sér	

- Láta	þá	leiða	hópinn	með	góðu	fordæmi	
• Finna	einstaklingum	verkefni	við	hæfi	
• Velja	fyrirliða	hvers	liðs	fyrir	sig	

	

LEIÐIR	TIL	AÐ	KENNA	MARKMIÐASETNINGU	
• Fræða	iðkendur	um	markmiðasetningu	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	langtíma-	og	skammtímamarkmið	
• Kenna	iðkendum	að	setja	sér	allar	þrjár	tegundir	af	markmiða	

- Niðurstöðu-,	frammistöðu-	og	ferilsmarkmið	með	minnsta	áherslu	á	
niðurstöðumarkmið	

• Fylla	út	markmiðablað	(sjá	neðar	í	skjali)	með	hjálp	forráðamanns	
• Einstaklingsviðtal		

- Með	þjálfara	þar	sem	farið	er	yfir	markmið	iðkandans	
• Þjálfari	veiti	stuðning	og	endurgjöf	á	markmiðum	
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ORÐSKÝRINGAR	FYRIR	ÞJÁLFARA	

TAFLA	1:	ÚTSKÝRINGAR	Á	HUGTÖKUM	
Tafla	1	

Hugtak	 Skilgreining	
	

Markmið	 Það	að	ná	fram	ákveðinni	frammistöðu	
eða	hegðun	innan	ákveðins	
tímaramma	
	

Niðurstöðumarkmið	 Áhersla	á	niðurstöðu	eða	úrslit.	Háð	
frammistöðu	þess	sem	setur	sér	
markmið	og	háð	frammistöðu	
samherja	og	mótherja.	
	

Frammistöðumarkmið	 Áhersla	á	frammistöðu	þess	sem	setur	
sér	markmið,	óháð	öðrum.		Miðað	við	
fyrri	frammistöðu	líkt	og	mörk	skoruð,	
sendingar	heppnaðar,	kílómetrar	
hlaupnir	o.fl.	
	

Ferilsmarkmið	 Stjórnast		af	einföldu	atferli	og	eru	
notuð	til	að	bæta	tækniatriði	hjá	þeim	
sem	setur	sér	markmið	líkt	og	að	halla	
sér	yfir	boltann	þegar	sparkað	er	í	
hann.		Ferilsmarkmið	hjálpa	til	við	
frammistöðumarkmið.		
	

Lykilorð	 Leiðbeinandi	sjálfstal.	Segir	einstaklingi	
hvað	á	að	gera	á	ákveðnum	tímapunkti.	
Dæmi:	einstaklingur	sem	á	erfitt	með	
að	einbeita	sér	í	hornspyrnum	ákveður	
lykilorð	sem	hjálpar	honum	á	þeim	
tímapunkti.	
	

Sjónmyndir	 Algengasta	tegund	skynmynda.	Þegar	
einstaklingur	sér	fyrir	sér	ákveðna	
mynd	í	huganum.	Dæmi:	hægt	að	sjá	
fyrir	sér	mark	skorað	eða	vítaskot	
varið.	
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TAFLA	2:	ÚTSKÝRINGAR	Á	HUGTÖKUM	FRAMHALD	
Tafla	2	

Hugtak	
	

Skilgreining	

Leiðtogi	 Einstaklingur	sem	hefur	áhrif	á	hóp	
einstaklinga	með	það	að	markmiði	að	
ná	ákveðnu	sameiginlegu	markmiði.	
Leiðtogi	er	fyrirmynd,	hefur	jákvæð	
áhrif.	
	

Félagsfærni	 Geta	einstaklinga	til	að	eiga	í	jákvæðum	
og	árangursríkum	samskiptum	við	aðra,	
samskipti	geta	bæði	verið	í	orðum	og	
framkomu.	Góð	félagsfærni	eykur	líkur	
á	að	eiga	í	góðum	samskiptum	við	aðra	
og	hefur	jákvæð	áhrif	á	sjálfstraust	
einstaklinga.	
	

Liðsheild	 Samstaða	liðs	til	að	ná	ákveðnu	
markmiði.	
	

Áhugahvöt	 Hugarástand	sem	örvar,	stýrir	og	
viðheldur	hegðun.	Vilji	til	þess	að	reyna	
á	sig	til	að	ná	tilteknu	markmiði	við	
ákveðnar	aðstæður.	
	

Sjálfstraust	 Sjálfstraust	er	trúin	á	að	geta	gert	
ákveðna	hluti.	Sá	einstaklingur	sem	
hefur	gott	sjálfstraust	hefur	mikla	trú	á	
sjálfum	sér	og	heldur	áfram	þótt	á	móti	
blási.	
	

Einbeiting	 Hæfileikinn	til	að	veita	þeim	hlutum	
athygli	sem	skipta	máli	og	útiloka	þá	
sem	skipta	síður	máli.	Mikilvægt	að	
halda	einbeitingu	gagnvart	bæði	ytra	
og	innra	áreiti.	Ytra	áreiti:	Dæmi:	
áhorfendur,	veðurfar	og	dómari.	Innra	
áreiti:	Dæmi:	Hugsanir	um	
fortíð/framtíð,	kvíði	og	þreyta.	
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HUGMYNDIR	AF	HÓPEFLISLEIKJUM	

ÉG	SEGI		

Allur	hópurinn	situr	í	hring	(gott	að	hafa	stóla	en	ekki	nauðsynlegt)	nema	
einn	sem	stendur	í	miðjunni.	Hann	segir	eitthvað	um	sjálfan	sig	eins	og	t.d.	
„ég	er	í	hvítum	sokkum“	eða	„ég	hef	farið	til	Spánar“.	Þá	eiga	allir	sem	eru	í	
hvítum	sokkum	eða	hafa	farið	til	Spánar	að	standa	upp	og	finna	sér	nýtt	
sæti.	Sá	sem	ekki	finnur	sæti	á	næst	að	fara	í	miðjuna.	Síðan	heldur	
leikurinn	áfram.		

INDJÁNAHÖFÐINGINN	

Allir	sitja	saman	í	hring,	einn	er	valinn	og	fer	hann	út	úr	hringnum	og	lokar	
augunum/fer	afsíðis	í	smá	stund.	Því	næst	er	valinn	indjánahöfðingi	sem	er	
inni	í	hringnum.	Hlutverk	indjánahöfðingjans	er	að	velja	hreyfingar	sem	á	
að	framkvæma,	allir	hinir	eiga	að	herma	eftir.	Sá	sem	fór	út		úr	hringnum	
upphaflega	kemur	aftur	og	stendur	inni	í	hringnum.		Hann	á	að	reyna	að	
finna	út	með	hver	það	er	sem	stjórnar	hreyfingunum.	Indjánahöfðinginn	
verður	að	skipta	reglulega	um	hreyfingar.	Dæmi	um	hreyfingar	er	t.d.	
klappa	saman	lófum,	stappa	fótum,	veifa,	klóra	sér	undir	höndum,	opna	og	
loka	munni	o.s.frv.		Sá	sem	er	í	miðjunni	hefur	þrjár	tilraunir	til	að	giska	á	
hver	indjánahöfðinginn	sé.	Leiknum	lýkur	þegar	miðjumaðurinn	nær	að	
giska	hver	indjánahöfðinginn	sé	eða	hann	klárar	tilraunir	sínar	þrjár.	Þá	
getur	nýr	leikur	hafist	með	nýjum	indjánahöfðingja	og	miðjumanni.		

Leikurinn	er	sniðugur	upphitunarleikur.	En	hann	eflir	einnig	liðsheild,	
samskiptahæfni	og	einbeitingu.		

JARÐSPRENGJULEIKURINN	

Einn	aðili	er	með	bundið	fyrir	augu	og	þarf	að	komast	frá	A	til	B	án	þess	að	
snerta	,,jarðsprengjur”	sem	eru	á	gólfinu,	liðsfélagar	hans	eiga	að	leiðbeina	
(án	þess	að	snerta	hann)	honum	svo	hann	snerti	ekki	sprengjurnar.	
Jarðsprengjurnar	geta	verið	allskyns	hlutir	(boltar,	húllahringir,	húsgögn	
o.fl.).	Hægt	er	að	vinna	saman	í	hópum	(einn	með	bundið	fyrir	augun	og	
hinir	stýra)	eða	vinna	saman	tveir	og	tveir	saman.	Refsingarnar	geta	verið	
margvíslegar	ef	sprengjurnar	eru	snertar	t.d.	ef	einstaklingur	snertir	
sprengju	þarf	hann	að	byrja	upp	á	nýtt,	telja	skiptin	sem	hann	snertir	eða	
fær	tímarefsingur	(þarf	að	bíða	í	10	sek).		

Leikurinn	eflir	traust	og	samskiptahæfni	
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FLÆKJULEIKURINN	

Fjöldi	æskilegur	í	þessum	leik	eru	frá	7-16	manns	hvorki	mikið	fleiri	né	
færri.	Í	byrjun	mynda	allir	þátttakendur	hring	með	hendur	sínar	útréttar,	
því	næst	finna	þeir	hendur	til	að	leiða.	Þegar	allir	hafa	fundið	sé	einhvern	
til	að	leiða	með	báðum	höndum	er	hafist	handa	við	að	reyna	að	losa	
flækjuna.	Það	má	gera	á	hvaða	hátt	sem	er	nema	ekki	er	leyfilegt	að	sleppa	
höndum.		

Leikurinn	er	æskilegur	upphitunarleikur	fyrir	hópefli	og	hann	eflir	
samskiptahæfni,	reynir	á	nánd,	leiðtogahæfni,	liðsheild	og	traust.	

	

STYKLEIKABLAÐ	

Allir	iðkendur	fá	blað	límt	á	bakið	á	sér,	síðan	ganga	allir	um	og	skrifa	einn	
styrkleika	sem	þeim	þykir	liðsfélagi	sinn	búa	yfir	á	blað	hvers	og	eins.	Í	lokin	
ættu	allir	að	vera	komnir	með	gott	safn	stykleika	á	sitt	blað,	blaðið	geta	
iðkendur	tekið	með	sér	heim	og	hengt	upp	í	herberginu	sínu.		

	

HVAÐ	ER	GOTT	VIÐ	AÐ	VERA	Í	ÞRÓTTI?	

Allir	iðkendur	þurfa	að	skrifa	niður	á	blað	hvers	vegna	þeim	finnst	gott	að	
vera	í	Þrótti.	Síðan	eru	öll	blöðin	tekin	saman	og	sett	á	einn	stað.	Hægt	að	
birta	á	heimasíðu	félagsins,	hengja	upp	í	félagsheimilinu,	í	klefanum	o.f



	

	

MARKMIÐABLAÐ	FYRIR	5.	FLOKK	

Hverjir	eru	helstu	styrkleikar	þínir?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hvað	þarft	þú	að	bæta?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hvernig	ætlar	þú	að	bæta	þessi	atriði?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Er	eitthvað	sem	þú	getur	gert	betur	á	æfingum?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Drauma/framtíðarmarkmið	þitt	er?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hvernig	ætlar	þú	að	ná	því	markmið?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________



	

	

MARKMIÐABLAÐ	FYRIR	4.	&	3.FLOKK	

	

Hver	eru	markmið	þín	fyrir	sumarið?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hvað	þarft	þú	að	gera	til	að	ná	þessum	markmiðum?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hverjir	eru	helstu	styrkleikar	þínir?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hvað	þarft	þú	að	bæta?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Er	eitthvað	sem	þú	getur	gert	betur	á	æfingum?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Drauma/framtíðarmarkmið	þitt	er?	

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	

	

Hver	eru	markmið	okkar	sem	lið	í	sumar?		

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________	
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Lokaorð 
	

Þjálfurum gefst sjaldan auka tími með flokkum sínum til að sinna öðru en að 

þjálfa líkamlega þætti. Með þessari kennsluskrá er von mín sú að þjálfarar nái að 

tvinna andlegu þættina saman við þá líkamlegu. Ef ákveðin viðmið eru gefin fyrir 

hvern flokk fyrir sig ætti það að auðvelda þjálfurum að fylgja eflingu andlegu 

þáttana eftir. Eins og áður hefur komið fram skipta andlegir þættir gríðarlega 

miklu máli hvað varðar frammistöðu og ættu því að vera hluti af allri þjálfun, ekki 

síst hjá börnum.  

Þetta málefni hefur alltaf verið mér mjög hugleikið og ekki síst eftir að ég 

hóf skrif þessarar ritgerðar. Ég hef lært mikið af þessum skrifum, bæði með því að 

ræða viðfangsefnið við fagaðila innan íþróttafræðinnar og almenna borgara. Ég, 

sem þjálfari knattspyrnustúlkna, finn að ég hef breyst sem þjálfari og legg í dag 

mun meiri áherslu á andlega þætti á mínum æfingum. Einnig hef ég, í samstarfi 

við samþjálfara minn, unnið markvisst að því að efla liðsandann í hópnum með 

því að gera allsskyns skemmtilegt utan æfinga.   

 Athyglisvert væri að skoða muninn á andlega þættinum hjá iðkendunum 

Þróttar fyrir og eftir að kennsluskráin tæki gildi og jafnframt aðstoða þjálfara 

félagsins við að fylgja henni eftir. Ég er viss um að aukinn áhersla á andlega þætti 

muni skila sér margfalt inná völlinn og bæta almenna líðan íþróttaiðkenda. Ég 

þakka ÍSÍ, sem stóð fyrir því flotta verkefni Sýnum Karakter, innblásturinn sem 

það verkefni veitti skrifum mínum og vangaveltum.  
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