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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) lokaritgerð í 120 eininga námi í verkefnastjórnun við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur rannsakanda, og þau sem voru honum til halds og trausts, 

voru þau Ragna Kemp Haraldsdóttir, lektor á félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild 

við Háskóla Íslands og Ingi Rúnar Eðvarðsson, prófessor á viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Færi ég þeim, og þá sérstaklega Rögnu, mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf þar 

sem leiðsögn og endurgjöf var til fyrirmyndar. Rannsóknin var unnin á þriggja mánaða 

tímabili, frá byrjun febrúar 2020 og fram í enda apríl sama ár. Ég vil þakka öllum þeim 

viðmælendum sem tóku þátt í rannsókninni og hjálpuðu til við að gera þessa rannsókn að 

veruleika. Einnig vil ég þakka óléttri kærustu minni fyrir stuðninginn og samveruna á 

erfiðum Covid19 tímum. Ég vil síðan ljúka þakkarorðum mínum með því að þakka Ástvaldi 

Tryggvasyni fyrir prófarkalesturinn.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5 

Útdráttur 

Á bak við hvern farsælan íþróttmann, lið eða íþróttasamtök eru vandaðir þjálfarar. 

Þjálfarar eru mikilvægur partur af liði þar sem þeirra hlutverk er að miðla þekkingu og 

reynslu til leikmanna. Íslenskir þjálfarar hafa verið að ná athyglisverðum árangri á erlendri 

grundu. Því er markmiðið með rannsókninni að skyggnast á bak við hlutverk þeirra sem 

stjórnenda að baki íþróttaliði og sjá með hvaða hætti þeir miðla sinni þekkingu og reynslu 

áfram til leikmanna.  

Tekin voru níu viðtöl við þjálfara í efstu tveimur deildunum í handbolta, fótbolta 

og körfubolta. Auk þess voru skoðuð fyrirliggjandi gögn og upplýsingar á vefsíðum 

íþróttafélaganna, sérsambanda og ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands) sem 

rannsóknarspurningum var ætlað að svara. Miðað rannsakandi niðurstöður sínar út frá 

svörum þjálfara í þessum þremur boltagreinum. Notast var við eigindlega aðferðarfræði 

og aðferðafræði grundaðra kenninga við að ná góðum og haldbærum niðurstöðum.  

Niðurstöður benda til að hlutverk þjálfara sé margslungið og ekki einfalt. Þjálfarar 

miðla þekkingu sinni á tvenna vegu, annars vegar innan vallar og hins vegar utan vallar. 

Byggist miðlun þeirra mest megnis á að koma leyndri þekkingu til skila með því að láta 

leikmenn framkvæma og endurtaka hreyfingar inni á vellinum. Myndbandsfundir eru líka 

mikilvægt tól í miðlun þekkingar þjálfara til leikmanna. Með tilkomu forritsins Sideline, 

hafa þjálfarar náð að skipuleggja sitt efni, sem byggist á reynslu þeirra og þekkingu, enn 

betur sem síðan skilar sér í betri nýtingu á tíma og ákvarðanatöku í vali á æfingum.  

 Í rannsókninni var einnig rætt við þjálfara um aðkomu sérsambanda í menntun og 

fræðslu til þjálfara. Niðurstöður varðandi þá þætti sýndu fram á að sérsamböndin eru 

að standa sig vel í menntun og öðru fræðsluefni til þjálfara. 
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Abstract  

Coaches are an important part of successful teams and athletes. The main role of a coach 

is to share knowledge and experiences with his players. Icelandic coaches have been very 

successful abroad and gained a lot of attention for their achievements. It is therefore 

interesting to study what kind of methods Icelandic coaches have developed in sharing 

their experiences and knowledge with their players.  

 For this research nine interviews were conducted with coaches in the two top 

divisions in handball, football and basketball in Iceland. The findings are based on the 

answers from these nine coaches. Qualitative methodology and methodology of 

foundational theory were used in achieving good and qualitative results. 

 The results indicate that the role of the coach is complex. Coaches can share their 

knowledge in two ways, on the field and off the field. On the field, their methods are 

based on sharing tacit knowledge by making the players perform repeated movements. 

Off the field, meetings where videos are played are a vital tool for coaches in sharing 

knowledge with the players. The software ´Sideline´ is commonly used by coaches to 

organize their material efficiently resulting in better utilization and decision-making.  

 As part of the interviews, coaches were also asked about the participation of the 

Icelandic sports federations in sharing educational material with coaches. It appears that 

the Icelandic sports federations have been successful in sharing educational material with 

the coaches.  
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1 Inngangur 

Í gegnum aldirnar hafa íþróttir verið mikilvægur þáttur í menningu og skipulagi samfélaga. 

Skipulag og tilgangur íþrótta er breytilegur og er háð tíðaranda hvers tíma. Með nýrri 

þekking, nýjum hugmyndum og breyttum samfélagsháttum hafa hugmyndir okkar um 

íþróttir breyst. Form og áherslur íþróttastarfsins í nútímasamfélagi gerir það að verkum 

að íþróttir verða ólíkar íþróttum fyrri tíma (Viðar Halldórsson, 2014).  

 Íþróttalið sem ná topp árangri, hvort sem það eru á afreksmanna- eða 

áhugamannastigi, eru þau sem hafa uppgötvað hvernig eigi að opna leiðir fyrir nýjar 

hugmyndir og hvernig eigi að nýta mismunandi hæfileika fólks á öllum stigum 

skipulagsheildarinnar (Hizak, 2019). Þekking og stöðugur lærdómur er lykillinn til að ná 

árangri. Hæfileiki íþróttaliða til að svara breytingum í samkeppnisumhverfi sínu, og á 

sama tíma ná árangri og viðhalda samkeppni sinni, er stór kostur. Í nútímasamfélagi þurfa 

íþróttalið að læra hraðar og betur en aðrir til að ná sem bestum árangri. Gæði íþróttaliða 

hverju sinni eru í beinu samhengi við það sem félagið hefur og veit nú þegar af langri 

reynslu. Árangur íþróttaliða byggist meðal annars á því á hversu áhrifaríkan hátt það getur 

notað það sem það veit og hversu hratt það getur aflað sér og notað nýja þekkingu 

(Mitrevski og Aceski, 2015).        

 Árangur liðsins er mikið undir þjálfaranum kominn. Á bak við hvern farsælan 

íþróttamann, lið eða íþróttasamtök eru vandaðir þjálfarar eða teymi stjórnenda (Hizak, 

2019). Þekking og reynsla þjálfara er mikilvægt púsl í púsluspili íþróttaliða. Fyrir þjálfara 

og vegna hraðskreiðra breytinga, sem eiga sér stað í nútíma íþróttasamfélagi, er 

mikilvægt fyrir þjálfara að þeir geri sér grein fyrir þekkingunni sem þeir búa yfir. Einnig er 

mikilvægt að þeir viti hvernig eigi að búa til nýja þekkingu, hvernig eigi að halda henni við 

og stjórna henni (Erhardt, Marin-Rios og Harkins, 2014).   

Timothy Gallwey sagði eitt sinn: Þú þarft alltaf að spila innri leik í huga þínum, 

sama hvaða ytri leik þú ert að spila. Hvernig og hversu vel þú spilar þennan innri leik 

kemur fram í árangri og mistökum (Law, 2014). Þar á hann við hversu þungt þekking og 

reynsla getur vegið og hvernig innri leikurinn getur skilið á milli feigs og ófeigs. 

 Miðlun þekkingar innan hópíþrótta hefur fengið litla athygli sem er afar áhugavert 

í ljósi þess að liðsíþróttir þurfa að hafa verulegt þekkingarflæði milli þjálfara og leikmanna 

til að ná topp árangri. Erhardt, Marin-Rios og Harkins (2014) segja meðal annars að 
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þjálfarar þurfi ekki aðeins að miðla þekkingu til að láta leikmenn framkvæma og samræma 

hlutverk inn á vellinum, heldur þurfa þeir að hlúa að skilyrðum fyrir þekkingarsköpun milli 

leikmanna innan sem utan vallar.   

Mikilvægi þekkingar og stjórnun hennar kemur saman undir hugtaki sem heitir 

þekkingarstjórnun. Þekkingarstjórnun er samheiti yfir aðferðir sem reyna bæta árangur 

skipulagsheildar með því að móta, skrá, vista og miðla þekkingu. Markmið 

þekkingarstjórnunar er að fullnýta þekkingu mannauðs, tryggja að hún haldist innan 

skipulagsheildar og að þekking sé nýtt á árangursríkan hátt (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). 

Þekkingarstjórnun samanstendur af þremur megin stigum: sköpun, varðveislu og 

endurnýtingu. Þekkingarsköpun miðar að því að þróa skipulagsþekkingu en varðveisla 

þekkingar einbeitir sér að því að afla, geyma og endurheimta þekkingu, með það að 

markmiði að auka endurnýtingu hennar (Liebowitz, 2016).   

Þessi rannsókn miðar að því að rannsaka miðlun þekkingar og reynslu þjálfara í 

boltaíþróttum á Íslandi. Þjálfarar, oft fyrrum leikmenn, búa yfir mikilli þekkingu og 

reynslu. Því var talið áhugavert að skoða hvernig þeir koma þessari þekkingu frá sér, hvort 

sem um er að ræða íþróttatengda þekkingu eða aðra þekkingu og reynslu sem þeir beita 

við að móta íþróttamenn og búa til lið. Ramminn sem unnið er út frá til að skilgreina 

boltaíþróttir í þessari rannsókn, er sá að boltaíþróttir eru: handbolti, fótbolti og 

körfubolti.          

  Ástæðan fyrir vali á þessu rannsóknarefni má rekja til áhuga höfundar, en hann 

hefur alist upp við íþróttir alla sína tíð og spilar handbolta í meistaraflokki. Einnig vinnur 

hann innan íþróttahreyfingarinnar. Þegar hann óvænt breytti vali sínu á áföngum á 

haustönn 2019 og ákvað að velja þekkingarstjórnun óraði hann ekki fyrir að við tæki 8 

vikna námstími um efni sem hann hafði mikinn áhuga á. Eftir að hafa lesið og lært mikið 

um verðmæti þekkingar út í atvinnulífinu, kviknaði áhugi á því að skoða hana út frá 

sjónarhóli íþrótta. Eftir samtal höfundar við kennarann, Rögnu Kemp Haraldsdóttir, var 

ákveðið að hún skildi aðstoða hann við rannsóknina. Rannsóknin tengist verkefnastjórnun 

á þann hátt að þjálfarar í íþróttum eru stjórnendur stórra og smárra verkefna. Þeir falla 

vel undir skilgreiningu stofnunar verkefnastjórnunar (e. Projec management institute) þar 

sem segir að verkefnastjórar séu þeir sem vinna náið með verkefnahópum og öðrum 

hagsmunaaðilum við að ákvarða og nota viðeigandi vinnubrögð fyrir hvert verkefni. Þeir 

ákvarða einnig viðeigandi samsetningu ferla, aðfanga, verkfæra og tækni til að stjórna 
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verkefnum líkt og þjálfarar gera (A guide to the project management body of knowledge: 

(PMBOK guide) 2017).  Því var ákveðið að tengja saman verkefnastjórnun og 

þekkingarstjórnun og skoða miðlun þekkingar og reynslu út frá íþróttum og þjálfurum. 

Hvernig hægt sé að nýta kenningar og hugmyndafræði þekkingarstjórnunar á 

íþróttahreyfinguna. Einnig sá höfundur kjörið tækifæri í því að reyna að leggja sitt af 

mörkum innan hreyfingarinnar til þess að betrumbæta þá þætti sem kunna að þykja 

ábótavant.   

 Efni rannsóknarinnar er áhugavert í ljósi þess að þekking er einn af lykilþáttum í 

samkeppnisforskoti fyrirtækja á vinnumarkaði í dag. Það sama gildir um íþróttalið þar sem 

íþróttalið eru í raun ekkert annað en skipulagsheildir sem sækjast eftir því að verða betri 

en öll hin liðin, með því að hámarka getu og afköst liðsins. Markmið rannsóknarinnar er 

því að kafa ofan í miðlun þekkingar og reynslu þjálfara í boltagreinum á Íslandi í dag. Sjá 

hvernig þeir vinna, hvernig þekking og reynsla þjálfara er að skila sér inn á gólf og hvort 

þjálfarar búi yfir þekkingu og reynslu sem hægt væri að nýta betur innan 

íþróttahreyfingarinnar.  

 Rannsóknarspurningar eru þrjár: 

1. Hvaða miðlunarleiðir og stjórnunarhæfileika nota þjálfarar til að koma sinni 

leyndu og ljósu þekkingu til skila til leikmanna.  

2. Hvernig eru sérsambönd íþróttafélaga að standa sig í menntun og fræðslu til 

þjálfara?  

3. Hvernig skrá þjálfarar og halda þeir utan um eigin þekkingu? 

Eins og fyrr segir hefur miðlun þekkingar í hópíþróttum sem rannsóknarefni fengið litla 

athygli í gegnum tíðina þó svo þekking sé einn af lykilþáttunum í samkeppnisforskoti 

fyrirtækja á vinnumarkaði í dag. Það er því áhugavert að skoða með hvaða hætti sé hægt 

að tengja og yfirfæra aðferðir og kenningar innan þekkingarstjórnunar á heim íþróttanna. 

Hér er því kannað með hvaða hætti má finna samsvörun meðal þess hversu vel þjálfarar 

miðla þekkingu og reynslu sinni og farsældar þeirra í starfinu?    

 Bundnar eru vonir við að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist íþróttasamböndum, 
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íþróttaliðum og þjálfurum til að bæta árangur sinn innan sem utan vallar, óháð því hvort 

um þessar þrjár boltaíþróttir er að ræða eða ekki. 

Uppbygging rannsóknarinnar er á þá vegu að loknum inngangi tekur við fræðileg 

umfjöllun. Í umfjölluninni eru fræðilegar undirstöður rannsóknarinnar og fyrri rannsóknir 

á efni þekkingarstjórnunnar betur kynntar. Hugtök og kenningar sem falla undir þekkingu 

og þekkingarstjórnun eru skilgreindar og þar reynt að ramma inn mikilvægt efni fyrir 

áframhaldið.           

 Í þriðja kafla er rætt um þjálfun og mikilvægi þjálfara sem leiðtoga og 

leiðbeinanda.  

 Í fjórða kafla er farið yfir framkvæmd rannsóknar. Í honum er farið betur yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnaöflun, þátttakendur, gagnagreiningu, framkvæmd 

og takmarkanir rannsóknar.   

 Fimmti kafli snýr að niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur rannsakanda þar 

sem mikilvægum þáttum rannsóknarinnar verða gerð skil. 

 Í sjötti kafla er farið í umræðuhlutann þar sem niðurstöður eru skoðaðar út frá 

rannsóknarspurningum og þær settar í samhengi við hugtök og kenningar í fræðilegum 

rannsóknum.  

 Í lok rannsóknar, kafla sjö, eru lokaorð þar sem fjallað er um lykilniðurstöður, 

mögulegan ávinning og helstu hindranir rannsóknarinnar. Þá verður fjallað um mögulegar 

framtíðarrannsóknir á þessu sviði. Rannsókninni fylgja 3 viðaukar.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Þekking 

Í grein Sutton (2001) „What is knowledge and can it be managed?“ er fjallað um hvað 

þekking er. Segir höfundur meðal annars að þekking og tungumál hafi ákveðin 

,,lifunargildi“ (e. survival value), það er að segja, þekking er háð tungumáli einstaklingsins 

sem hann hugsar með og með hjálp þess er hægt að geyma og miðla þekkingu. Með því 

að kóða þekkingu er síðan möguleiki á því að safna þekkingu saman og gera félagslega 

reynslu úr fortíðinni að leiðbeiningum í nútíðinni.  

Samkvæmt alþjóðlegu þekkingarstofnuninni (e. International Knowledge 

Management Institute) er þekking skilningur sem aflað er með reynslu (Hunter, 2016). 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) ræðir um í bók sinni hvernig fræðileg umræða gerir oft á 

tíðum greinarmun á gögnum, upplýsingum og þekkingu. Þannig eru gögn, staðreyndir og 

tölur sem hafa enga merkingu í sjálfum sér. Upplýsingar eru gögn sem eru tengd öðrum 

gögnum og þau sett í samhengi. Upplýsingar verða síðan að þekkingu þegar þær eru 

túlkaðar af einstaklingum og þær festar í trú og skuldbindingar einstaklinga. Þess vegna 

er þekking tengd áhorfandanum og hvað sannleikur, gæska og fegurð er í augum hans 

(Nonaka, Toyama og Konno, 2000). 

Þegar gögn, upplýsingar og þekking eru settar saman má tala um gerlegar 

upplýsingar (e. feasible information). Gerlegar upplýsingar hjálpa viðkomandi 

einstaklingum að taka betri ákvarðanir og veita skilvirkari svörun til samræðna og 

sköpunar innan skipulagsheilda. Þetta kemur best fram þegar viðkomandi veitir réttar 

upplýsingar, á réttum stað, á réttum tíma og á réttu sniði (e. format) (Jashapara, 2011).

 Fyrir utan það að mannshugurinn er ófær um að meðtaka allar upplýsingar sem 

máli skipta, er hugurinn smíðaður á þann hátt að ómögulegt er fyrir menn að setja orð 

eða texta á alla þekkingu sem þeir búa yfir um tiltekið efni. Ákveðin hluti þekkingar er 

leyndur, á meðan hinn hlutinn er ljós (Dolfsma, 2001). 

 

2.1.1 Ljós og leynd þekking 

Algengasta hugmyndin um flokkun þekkingar eru skrif eftir Gilbert Ryle og Michael 

Polanyi um flokkun þekkingar í ljósa (e. explicit) og leynda (e. tacit) þekkingu (Dolfsma, 

2001). Þegar betur er farið í að skilgreina hugtökin má segja að ljós þekking sé formleg og 
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kerfisbundin þekking sem hægt er að skrásetja, mæla, staðla og miðla með formlegum 

hætti t.d. skrifum, leiðbeiningum, gagnagrunnum, skjölum og bókum (Elsa Grímsdóttir og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012).  Ljós þekking inniheldur efni sem starfsfólk getur 

deilt á milli sín. Efnið getur verið orð, tölur, leiðbeiningar, gögn og formúlur. Ljós þekking 

sem flutt er milli einstaklinga á formlegan og kerfisbundin hátt þarf að vera sjáanleg svo 

eftir henni sé tekið. Með tilkomu stafrænnar byltingar, það er að segja upplýsingatækni 

(e. IT) og samskiptatækni (e. ICT) hefur meðhöndlun á þekkingu breyst. Byltingin hefur 

haft gríðarlega mikil áhrif á ljósa þekkingu skipulagsheilda og hvernig þær geyma, nýta og 

flytja upplýsingar (Elsa Grímsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012; Nonaka og 

Konno, 1998).             

 Leynd þekking er hins vegar flóknara fyrirbæri. Leynd þekking snýr meðal annars 

að persónulegri reynslu einstaklinga, viðhorfum, hæfileikum, innsæi og dómgreind. Það 

sem gerir leynda þekkingu flókna er að hún er þekkingin sem býr í huga einstaklingsins og 

er hún því eignarréttur hans. Einstaklingurinn ræður hvort hann deili þekkingunni með 

öðrum eða ekki. Það getur því verið erfitt að skrásetja, skilgreina, flytja og draga upp 

leynda þekkingu. Það sem gerir leynda þekkingu áhugaverða er að hún getur skipt sköpun 

og hefur mikil áhrif á samkeppnisforskot fyrirtækja ef yfirfærsla á henni milli einstaklinga 

tekst. Því leyndari sem þekkingin er, því verðmætari verður hún (Grant, 2016; Dalkir, 

2005). Einnig getur þekking verið flókin á þá vegu að hún er ljós fyrir einn einstakling en 

leynd fyrir annan. Það getur því verið persónubundið og eftir útfærslu upplýsinga hvort 

þekkingin sé ljós eða leynd (Dalkir, 2005).    

 Fræðimaðurinn Castillo (2002) rannsakaði leynda þekkingu og vildi þrengja 

hugtakið varðandi skilgreininguna enn meira. Hann skipti leyndri þekkingu upp í fjóra 

flokka. Hvort hún væri óritanleg, félagsmenningarleg, merkingarfræðileg eða vitringarleg 

leynd þekking. Þannig er óritanleg leynd þekking, þekking sem einstaklingur gerir sér ekki 

nógu mikla grein fyrir og veit jafnvel ekki af. Félagsmenningarleg leynd þekking er þekking 

sem er sameiginleg ákveðnum hópi en ekki rekjanleg til einstaklinga innan hópsins. 

Merkingarfræðileg leynd þekking er þekking sem er sérfræðiþekking. Hún er mikilvæg og 

einkennist af hefðum, táknum og hugtökum. Síðasti flokkurinn er síðan vitringarleg leynd 

þekking en það er þekking sem einstaklingur öðlast með reynslu. Reynslan getur vegið 

þungt þegar einstaklingar eru í flóknum aðstæðum og þurfa að bregðast hratt við.
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2.2 Þekkingarstjórnun 

Þekkingarstjórnun (e. knowledge management) hefur á síðustu áratugum fengið mikla 

athygli. Fræðigreinin á sínar eigin kenningar, hrognamál (e. jargon), starfshætti, tæki, 

færni og aðra þætti sem gera hana aðgreinda á sínu sviði og jafnframt sjálfstæða (Thomas, 

Kellogg og Erickson: 2001).   

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004) skrifar um þekkingarstjórnun í samnefndri bók. Þó 

svo hann segi að fræðimenn hafi ekki komist að samkomulagi um skilgreiningu á 

þekkingarstjórnun, og að margir forðist hana, skrifar hann um að þekkingarstjórnun sé 

samheiti yfir aðferðir sem miða að því að móta, skrá, vista og miðla þekkingu innan 

fyrirtækja.   

 Þekkingarstjórnun samanstendur af þremur megin stigum: sköpun, varðveislu og 

endurnýtingu. Þekkingarsköpun miðar að því að þróa skipulagsþekkingu en varðveisla 

þekkingar einbeitir sér að afla, geyma og endurheimta þekkingu, með það að markmiði 

að auka endurnotkun hennar (Liebowitz, 2016). 

 Ástæður fyrir innleiðingu þekkingarstjórnunar í fyrirtækjum er sú að 

þekkingarstjórnun er verkfæri sem getur hjálpað til við að virkja verðmæta þekkingu sem 

starfsfólk býr yfir, komið henni upp á yfirborðið og gert hana aðgengilega fyrir aðra innan 

fyrirtækisins. Einnig hvetur hún starfsfólk til þess að afla sér nýrrar þekkingar og deila 

henni og annarri þekkingu meðal samstarfsfólks innan skipulagsheildarinnar. Þá hjálpa 

aðferðir þekkingarstjórnunar við að bæta gæði þekkingar, nýsköpun, hraða og auka hæfni 

fyrirtækja. Í lokin er mikilvægt að taka fram að þekkingarstjórnun hefur áhrif á 

samkeppnishæfni fyrirtækja. Aðferðin gegnir mikilvægu hlutverki í stefnumarkandi 

stjórnun mannauðs og nýtingu þekkingar til að bæta árangur og samkeppnisforskot 

skipulagsheilda (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Goel, Rana og Rastogi, 2010; Mukherjee og 

Nazim, 2016).         

 Hlutverk leiðtoga er mikilvægt til þess að innleiða og framfylgja þekkingarstjórnun. 

Með virkni og orku sýna leiðtogar fram á það sem mögulegt er og hjálpa einstaklingum 

að hafa trú á framtíðarsýn. Þeir gegna mikilvægu hlutverki í markmiðssetningu sem og í 

að öðlast skuldbindingu skipulagsheildarinnar við markmið (Jasphara, 2011). Kraft 

leiðtoga má sjá í hugmyndum þeirra, hæfileikum til að hvetja og hversu duglegir þeir eru 

að afla sér og miðla þekkingu til annarra (Micic, 2015). 
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 2.2.1 Stefnumótun 

Út frá þekkingarstjórnun er unnið með tvær stefnur (jafnvel þrjár) sem skipta máli þegar 

kemur að hvernig er farið með þekkingu. Fyrri stefnan snýr að samskiptum og heitir 

samskiptastefna (e. personalization strategy). Sú síðari snýr að skráningu og heitir 

skráningarstefna (e. codification strategy). Síðan er til afsprengi af þessum tveimur 

stefnum, sú stefna heitir félagsmótunarstefna (e. socialization strategy) (Rhem,2016).  

 Samskiptastefna leggur áherslu á bein samskipti milli einstaklinga í 

skipulagsheildinni og að þeir séu hvattir áfram til þess að deila þekkingu sinni sín á milli, 

oft leyndri þekkingu. Stefnan heldur utan um þekkingu sem er lærð með sameiginlegri 

reynslu einstaklinga. Samskiptamiðlar á borð við Facebook, Twitter og LinkedIn eru 

hjálpartól við að flytja, miðla og skiptast á þekkingu (Rhem, 2016).     

Skráningarstefna leggur áherslu á að safna leyndri og ljósri þekkingu, geyma hana 

í þekkingargrunnum og rafrænum gagnagrunnum svo annað starfsfólk geti notið góðs af. 

Stefnan er hönnuð til að umbreyta einstaklingsþekkingu í skipulagsþekkingu og gera 

leynda þekkingu ljósa. Stefnan þarf stuðning frá einstaklingum við það að miðla 

þekkingunni áfram (Rhem, 2016). Einnig geta upplýsingagrunnar líkt og þekkingar- og 

gagnagrunnar hjálpað notendum að auðvelda greiningu á viðeigandi upplýsingum sem 

það leitar eftir (Che-Hung, Jen og Ching-Wei, 2017).     

 Afsprengi þessara tveggja stefna er félagsmótunarstefna sem heldur utan um 

þekkingu sem einstaklingar og hópar búa til. Þessir hópar eru innan sömu þekkingarrýma 

(t.d. opið vinnurými) og hafa samskipti við annað starfsfólk og hópa. Þessi stefna er 

hönnuð til að skiptast á og sameina þekkingu (Nicolas, 2004). Félagsmótunarstefnunni 

svipar til hugleiðinga Hansen, Nohria og Tierney sem fjalla um að skipulagsheildir ættu að 

nota báðar stefnurnar saman í hlutföllunum 80/20, skráningarstefnunni í vil (Gibbs, 

Scheepers og Venkitachalam, 2004).      

        

2.3 Þekkingarsköpun 

Samkvæmt Nonaka, Toyama og Konno (2002) skapast þekking með samspili einstaklinga 

eða milli einstaklinga og umhverfa þeirra, frekar en af einstaklingi sem starfar einn. Til 

þess þarf lærdómur að vera til staðar, frá einstaklingum til hópa og frá hópum til annarra 

í fyrirtækinu.  
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 Argyris og Schön ræða um tvennskonar lærdóm innan fyrirtækja, einfaldur 

lærdóm (e. single loop learning) og tvöfaldur lærdóm (e. double loop learning). Einfaldur 

lærdómur á sér stað þegar misvægi er milli fyrirhugaðra og fenginna niðurstaðna og það 

greint og leiðrétt án þess að breyta undirliggjandi venjum sem stjórna hegðuninni (Argyris 

og Schön, 1978). Tvöfaldur lærdómur á sér stað þegar misræmi er greint og leiðrétt með 

því að breyta venjum fyrst á grundvelli nýrrar hugmyndar. Með þessu geta einstaklingar 

yfirfært lærða þekkingu til sín og notað hana við nýjar aðstæður (Easterby-Smith og Lyles, 

2012).   

Þekkingarsköpunarferlið samanstendur af þremur þáttum. Fyrir það fyrsta er það 

umbreytingarferli þekkingar þar sem ljós og leynd þekking umbreytast. Annar þátturinn 

er sameiginlegt rými sköpunar, þar sem samskipti einstaklinga fram og kallast Ba (Nonaka 

og Takeuchi, 1995). Þriðji þátturinn felst síðan í þekkingarauðlindum en þær snúast um 

það sem sett er inn í sköpunarferlið og hvað kemur út úr því. Þessir þrír þættir hafa áhrif 

á ferli þekkingarsköpunar sem kemur fram í spíral (Nonaka, Toyama og Konno, 2002). 

 

2.3.1 Þekkingarsköpunarspírallinn (e. SECI)  

Þekkingarsköpunarspírallinn eða SECI líkanið er hannað af þeim Nonaka og Takeuchi. 

Líkanið fjallar um fjögur stig í umbreytingarferli leyndrar og ljósrar þekkingar og samspil 

þeirra. Stigin fjögur heita félagsmótun (e. socialization), úthverfing (e. externalization), 

samtvinning (e. combination) og innhverfing (e. internalization) (Dalkir, 2005). Hver 

þáttur er sjálfstæður og getur skapað nýja þekkingu en ef þekkingarsköpun á að skila 

árangri til skipulagsheildarinnar er mikilvægt að öll stigin séu til staðar (Nonaka, 1994). 

 Í ferli félagsmótunar (leynd til leyndrar) er leynd þekking miðlað áfram með 

samveru einstaklinga. Sameiginleg reynsla þeirra sem taka þátt lærist með æfingum, 

kennslu og endurtekningum. Þannig verður til ný leynd þekking (Nonaka, 1994). 

 Í ferlinu úthverfing (leynd til ljósrar) er notast við miðlanir á borð við tilgátur, líkön, 

hugtök, myndlíkingar og fyrirmyndir til þess að koma leyndri þekkingu í ákveðið form. Ef 

vel til tekst, verður þekkingin ljós. Einstaklingar í þessu skrefi fá að móta „vita hvernig“ 

(know-how) þekkingu og í sumu tilfellum ,,vita af hverju“ (know-why) þekkingu (Nonaka 

1994; Dalkir 2005).         

 Markmið samtvinnings (ljós til ljósrar) er að einhver breytir ljósri þekkingu í 
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flóknari ljósa þekkingu. Í raun og veru verður ekki til ný þekking í þessu skrefi, heldur 

verður til ný samsetning eða framsetning á samsetningu orða og hugtaka (Dalkir, 2005). 

 Síðasta skrefið í ferlinu er innhverfing (ljós til leyndrar). Í því er ljósri þekkingu 

dreift til skipulagsheildarinnar og um leið er leynda þekking starfsmannanna 

endurskilgreind. Hún tengist félagsmótun á þá vegu að starfsfólk lærir hina nýju leyndu 

þekkingu í gegnum samstarfsfólk í skipulagsheildinni. Nýja þekkingin birtist þannig að 

starfsfólk vinnur sín störf og verkefni á annan hátt (Dalkir, 2005). Hér að neðan er mynd 

af SECI spíralnum til frekari útskýringar. 

 
Mynd 1: SECI módelið, Ásta Dís Óladóttir, 2001 

 

2.3.2 Sameiginlegt svæði þekkingarsköpunar (e. BA) 

Þekking þarf samhengi til að geta skapast. Þekkingarsköpunarferlið er háð samhenginu 

sem sköpunin á sér stað í, það er að segja, það varðar hverjir taka þátt og hvernig þeir 

taka þátt. ,,Ba“ er slíkt samhengi. Hugtakið Ba er komið frá Japan og merkir í raun staður. 

Þessi tiltekni staður getur verið raunverulegur, andlegur eða líkamlegur (Nonaka, Toyama 

og Konno, 2000; Jashapara, 2011).         

 Ba er staður/samhengi þar sem þekkingu er deilt, hún búin til og nýtt. Ba er túlkun 

upplýsinga sem verður að þekkingu (Nonaka, Toyama og Konno, 2000).   

 Þekkingarsköpun getur ekki verið laus við samhengi. Félagslegt, menningarlegt og 

sögulegt samhengi er mikilvægt fyrir einstaklinga til þess að geta túlkað upplýsingar og 

skapað með þeim merkingu (Nonaka, Toyama og Konno, 2000).    

 Myndin hér að neðan sýnir að Ba er samhengið sem deilt er með þeim sem eiga í 

samskiptum sín á milli og með slíkum samskiptum þróast þeir sem taka þátt í Ba og 
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samhengið sjálft með sjálfskipun til að skapa þekkingu. Þátttakendur Ba geta ekki verið 

áhorfendur, þeir skuldbinda sig til þess að vinna með í aðgerðum og samskiptum (Nonaka, 

Toyama, Konno, 2000). 

 

 
Mynd 2: BA, Nonaka og Konno, 1998. Þorgrímur Smári Ólafsson íslenskaði 

 

2.4 Þekkingarverðmæti 

Þekkingarverðmæti eru mikilvæg eign fyrirtækja og megin grundvöllur 

samkeppnisforskots (Yang, Brashear og Asare, 2015). Verðmætin eru fólgin í 

vitsmunalegri efnisþekkingu, upplýsingum, hugverki og reynslu skipulagsheilda sem hægt 

er að setja saman til að skapa auð (Jashapara, 2011). Segja má að þekkingarverðmæti séu 

öll hin óefnislegu verðmæti fyrirtækja sem ekki er gerð grein fyrir í fjárhagsbókhaldi 

fyrirtækja. Erfitt getur þó verið að bera kennsl á og mæla vitsmunalegar eignir (Stýrihópur 

NORDIK Ísland, 2003).       

 Þekkingarverðmæti samanstanda af þremur þáttum: mannauð, skipulagsauð og 

viðskiptaauð. Í fyrsta lagi er það mannauðurinn en hann er skilgreindur sem getan, 

hæfileikarnir, reynslan og þekkingin sem einstaklingar búa yfir. Þessa vitneskju tekur 

starfsfólk með sér heim í lok vinnudags. Í öðru lagi er það skipulagsauður sem 

samanstendur af sameiginlegri stofnanalegri þekkingu og byggðri (e. codified) þekkingu 

sem er búsett í gagnagrunnum, kerfum, húsnæði og ferlum fyrirtækisins. Í þessum flokki 

situr þekking eftir í lok vinnudags. Í þriðja lagi og þar að leiðandi síðasti þátturinn er 

viðskiptaauður sem tengist þeirri þekkingu sem felst í og er fáanleg í gegnum persónuleg 

sambönd einstaklinga og samvinnu þeirra við aðra innan netsins (e. network). Þetta er í 

raun og veru öll ytri tengsl skipulagsheilda sem koma að birgjum og viðskiptavinum 

(Hislop, Bosua og Helms, 2018; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Yang, Brashear ogAsare, 
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2015)          

 Nahapiet og Ghoshal (1998) skoðuðu viðskiptaauð og flokkuðu hann í þrjá flokka. 

Eftir því hvort auðurinn væri uppbyggjandi (e. structural), venslalegur (e. relational) eða 

hugrænn (e. cognitive). Út frá því er uppbyggjandi auður heildarmynstur félagslegra 

samskipta sem einstaklingur býr yfir. Sá venslalegi er styrkur sambanda tveggja eða fleiri 

einstaklinga og það traust sem einstaklingar bera til hvors annars. Síðasti flokkurinn snýr 

að hugrænum auðlindum eins og sameiginlegri þekkingu, algengum forsendum, 

túlkunum og trú. 

 
Mynd 3: Þekkingarverðmæti, Eggert Claessen og Magnea Lilja Þorgeirsdóttir, 2010. 

 

2.5 Þekkingartap 

Það tekur mörg ár fyrir fólk að afla sér sérfræðiþekkingar en aðeins nokkrar sekúndur fyrir 

það að ganga út um dyrnar og taka hana með sér þegar tækifæri gefst. Þegar lykilstarfsfólk 

fer, tekur það oft með sér djúpa og sérstæða þekkingu. Þetta kallast þekkingartap 

(Leonard og Swap, 2004). Sumt af þessu tapi á hæfileikum er hægt að spá fyrir um og 

stjórna en sumt ekki (Calo, 2008). Með þekkingartapi er átt við niðurbrot þekkingar í 

kjölfar sköpunar hennar, það er að segja þekking sem ekki er haldið eftir af 

skipulagsheildinni. Niðurbrotið getur til dæmis stafað af brottför starfsmanna og lélegrar 

upplýsinga- og skjalastjórnar. Þekkingartap getur einnig komið fram við öflun þekkingar 

en einnig þegar geymd þekking gleymist og er ekki endurnýtt (Liebowitz, 2016).  

 Óefnislegu verðmætin sem fyrirtæki missa og kostnaður sem fylgir þekkingartapi 

getur verið breytilegur eftir því hversu sértæk leynda þekkingin er sem tapast. Það getur 

fylgt því mikill auka kostnaður að ráða inn nýjan starfsmann sem hefur samskonar 
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þekkingu og þjálfa einstaklinga í þekkingunni sem leitast er eftir (Júlíana Hansdóttir 

Aspelund og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). Því er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

skrá niður þekkingu svo að þekking og þá aðallega leynd þekking starfsmanna hverfi ekki 

á braut úr fyrirtækinu þegar viðkomandi einstaklingur hættir (Liebowitz, 2016).  

 Einnig er mikilvægt að vita hvernig eigi að flytja þekkingu frá einum einstaklingi til 

annars eða til breiðari hóps einstaklinga þar sem það er krefjandi þáttur í 

þekkingarstjórnunarferlinu. Þekkingarflutningur fer ekki fram að sjálfsdáðum eða með 

náttúrulegum hætti. Til að tryggja skilvirka yfirfærslu og miðlun þekkingar þarf skilningur 

á gangverki (e. dynamics) og skipulagsferli þekkingarflutnings að vera til staðar (Calo, 

2008).            

 Eftir að þekking tapast getur hún aldrei orðið sú sama, þrátt fyrir langt og strangt 

bataferli (e. recovery). Það er því skynsamlegt af skipulagsheildum að ráða inn nýtt fólk 

sem getur lært af þeim reynslumeiri áður en þeir láta af stöfum og þannig yfirfært 

þekkingu áður en hún tapast (Calo, 2008).    

 

2.6 Miðlun þekkingar 

Hornsteinn þekkingarstjórnunar er þekkingarmiðlun. Þekkingarmiðlun er flókið ferli sem 

nær yfir skoðanir, reynslu og samhent vinnubrögð sem skapa sameiginlega þekkingu sem 

er nauðsynleg fyrir gagnkvæman skilning. Ferli þekkingarmiðlunar samanstendur af því 

að færa (eða gefa) þekkingu eða að koma á framfæri við aðra einstaklinga hvað 

persónulegar og vitsmunalegar eignir (e. asset) manns eru. Einnig getur ferlið 

samanstaðið af því að einstaklingar ráðfæra sig við aðra til að fá þá til að deila 

vitsmunalegri þekkingu sinni með sér og öðrum (Soerjoatmodjo, Bagasworo, Joshua, 

Kalesaran, Broek og Fabriena, 2015).  

Markmiðið með þekkingarmiðlun er að breyta þekkingu í aðgerðir eða umbreyta 

þekkingu einstaklings í þekkingu skipulagsheildar. Þekkingarmiðlun fer fram með því að 

vinna saman, eiga samskipti, læra með því að gera, læra með augliti til auglitis, 

leiðbeiningar eða miðlun upplýsinga gegnum gagnagrunna eða skjalakerfi (Award og 

Ghaziri, 2004).   

Kjarninn í miðlun þekkingar er fólk, fólk sem þekkir til og fólk sem þarf á þekkingu 

að halda. Allir falla í annan hvorn flokkinn (stundum báða) og fer það eftir augnablikinu 

(Trautman, 2006). Gertler fjallar um leynda þekkingu og flutning á henni milli einstaklinga. 
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Segir hann að besta leiðin til að tileinka sér færni sé í gegnum eigin reynslu við að 

framkvæma atburðinn. Framkvæma með því að gera (e. learning by doing) er mikilvægt 

ferli til þess að miðla leyndri þekkingu milli einstaklinga þar sem sýnikennsla, áhorf, 

endurtekningar og leiðréttingar á atburðinum er mikilvægur hluti af miðlunarferlinu 

(Getler, 2003). 

Til þess að ná árangri með þekkingarmiðlun er mikilvægt að leiðtogar skapi 

ákveðna menningu fyrir miðlun þekkingar. Fyrir það fyrsta er mikilvægt að þeir byggi upp 

tengsl milli þekkingarmiðlunar og hagnýtra viðskiptamarkmiða. Í öðru lagi er mikilvægt að 

þeir reyni að aðlaga skipulagstílinn að menningunni sem hvetur til miðlunar þekkingar. Í 

þriðja lagi þurfa þeir að verðlauna og lofa fólk sem stuðlar að þróun menningarinnar og 

miðlun þekkingar. Í fjórða lagi þurfa þeir að útvega fjármagn/auðlindir sem hjálpa til við 

að þróa tengslanet (e. network) til að miðla þekkingu starfsmanna. Í fimmta lagi þurfa 

þeir að hvetja einstaklinga áfram í því að flytja þekkingu sín á milli. Í sjötta og síðast lagi 

er mikilvægt að þeir tengi saman starfsfólk sem nú þegar deilir sömu hugmyndum og 

þekkingu innan skipulagsheildarinnar (Micic, 2015). 

Stjórnendur gegna lykilhlutverki við að efla og hindra miðlun þekkingar. Þeir skapa 

andrúmsloft fyrir miðlun þekkingar með aðgerðum sínum. Með sýnilegum aðgerðum 

stjórnenda byrjar starfsfólk að átta sig á umhverfinu sem ýtir því í átt að þekkingarmiðlun 

(Ahmed, Lim og Loh, 2007). Annar þáttur sem gegnir veigamiklu hlutverki í 

þekkingarmiðlun er vinnustaðamenning. Mikilvægt er að starfsumhverfi styðji við miðlun 

þekkingar. Góð vinnustaðarmenning hefur mikil áhrif á árangur skipulagsheildar og því er 

mikilvægt að starfsfólk taki virkan þátt og að markmið, stefna og sameiginleg gildi séu 

skýr (Jasphara, 2011).  

Samkvæmt rannsókn Henttonen, Kianto og Ritala (2016) liggja þrjár ástæður að 

baki þess að einstaklingar séu tilbúnir að miðla þekkingu sín á milli. Fyrsta ástæðan er 

jákvætt viðhorf til þekkingarmiðlunar sem þýðir að einstaklingar eru líklegri til að taka 

þátt í þekkingarmiðlun ef þeir telja skoðanir skipta máli fyrir hópinn. Önnur ástæðan er 

ávinningur sem byggist á þekkingarskiptum. Einstaklingur er tilbúinn að leggja ákveðið á 

borðið til að fá annað í staðinn. Þriðja ástæðan er sjálfstraust sem tengist trú á eigin getu 

til að framkvæma tiltekið verkefni. Fólk sem telur sig hafa getuna í ákveðið verkefni er 

líklegra til að miðla þekkingu sinni en fólk sem telur sig ekki hafa hana. Annar þáttur sem 

ýtir undir miðlun þekkingar er traust. Gagnkvæmt traust einstaklinga er mikilvægt atriði í 
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þekkingarmiðlun fyrirtækja (Politis, 2003).       

 Líkt og Henttonen, Kianto og Ritala (2016) rannsökuðu Christensen og Pedersen 

(2018) miðlun þekkingar og forsendur þess að einstaklingar deildu þekkingu sín á milli. 

Vildu þeir kanna hvort og þá með hvaða hætti fjarlægð milli einstaklinga á vinnustað hefði 

áhrif á það hvort og hversu mikið þeir deildu þekkingu sinni eða leituðu þekkingar hver 

hjá öðrum. Sýndu niðurstöður rannsóknar þeirra fram á að hvað einstaklingur vill deila 

með öðrum einstaklingi byggist á hversu löng fjarlægðin er á milli einstaklinga til þess að 

deila upplýsingum, sem og samskiptaformið breytist. Því lengri sem fjarlægðin var, því 

ólíklegra og verri var leiðin til að miðla þekkingu (Ragna Kemp Haraldsdóttir, 2019; 

Christensen og Pedersen, 2018).  

Margar hindranir geta komið upp í þekkingarmiðlun. Samkvæmt Kuhlman (2003) 

eru þrjár ástæður fyrir því af hverju fólk deilir þekkingu sinni ekki áfram. Fyrsta ástæðan 

er sú að fólk telur að þekking sem það býr yfir sé ákveðið vald. Önnur ástæðan er sú að 

fólk gerir sér ekki grein fyrir þekkingunni sem það býr yfir og í raun vanmetur sjálft sig. Í 

því tilfelli telur fólk sig ekki hafa neitt fram að færa og situr því á mikilvægri þekkingu. 

Þriðja ástæðan er traust sem erfitt getur verið að byggja upp. Kuhlman segir að fólk sé 

ólíklegra til að miðla þekkingu ef það treystir ekki öðru fólki.  

Rannsókn Nicoline Jacovy Petersen og Flemmingn Poulfelt er áhugaverð í ljósi 

þekkingarmiðlunar. Þau flokka þekkingarmiðlunarferlið í sex flokka sem hafa mismunandi 

markmið. Flokkarnir eru vistun þekkingar (aðgengi), dreifing þekkingar (útbreiðsla), 

afhjúpun þekkingar (sýnileiki), yfirfærsla þekkingar (menntun), gagnkvæm miðlun 

þekkingar (boðskipti) og þekkingarsamvera (samvera) (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

Það er ekki til nein leyniuppskrift af því hvernig best sé að miðla þekkingu. 

Miðlunarleiðin veltur mikið á þáttum eins og eðli vandans, tegund þekkingar til að miðla 

áfram og hindranir á miðlun þekkingar (Award og Ghaziri, 2004).  

 

2.7 Fyrri rannsóknir 

Þó svo að miðlun þekkingar innan hópíþrótta hafi fengið litla athygli sem rannsóknarefni 

hefur miðlun þekkingar og þekkingarstjórnun verið rannsökuð töluvert. Ef horft er til 

Íslands eru margar áhugaverðar rannsóknir sem fjalla um málefni tengd fræðigreininni. 

 Hildur Ösp Gylfadóttir og Ingi Rúnar Eðvarðsson (2012) rannsökuðu til dæmis 
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þekkingarmiðlun í stjórnsýslu sveitarfélaga. Markmiðið með rannsókninni var að öðlast 

yfirsýn yfir þekkingarstjórnun í því umhverfi með tillit til þekkingarmiðlunar. Með 

rafrænni könnun með 385 svarendum og 5 viðtölum við lykilstarfsfólk, komust þau að því 

að það vantaði skýra stefnumótun til að styðja við þekkingarmiðlun hjá stjórnsýslu 

íslenskra sveitarfélaga þó svo að aðferðir þekkingarstjórnunar hafa verið til staðar að 

einhverju marki. Þá komust þau að því að vinnustaðamenning styður þekkingarmiðlun á 

vissan hátt og jákvæði fylgni er milli hvatningar stjórnenda til miðlunar þekkingar og 

miðlun þekkingar sem átti sér stað.       

 Ragna Kemp Haraldsdóttir (2019) skrifaði doktorsritgerð um skráningu, aðgengi 

og notkun einstaklingsbundinnar þekkingar starfsfólks. Markmið rannsóknarinnar snéri 

að því að kanna hvort og þá hvernig stjórnendur leituðust við að styðja við skráningu 

einstaklingsbundinnar þekkingar starfsfólks. Niðurstöður rannsóknar Rögnu bentu til þess 

að starfsfólk líti á skráningu einstaklingsbundinnar þekkingar hagnýtt og áhrifamikið 

verkfæri til verðmætasköpunar. Hins vegar leiddi rannsóknin í ljós að skráð þekking og 

aðgengi starfsfólks að henni var yfirleitt takmörkuðu við eigin þekkingu og erfitt fyrir 

starfsfólk að komast yfir skráða þekkingu samstarfsfólks. Þessi skortur á samnýtingu 

þekkingarskráningar olli því að starfsfólk sá síður tilgang með skráningu þar sem aðgengi 

þeirra takmarkaðist að eigin skráningu, enda þótt tæknilegir og félagslegir þættir væru til 

staðar innan skipulagsheildanna til þess að veita frekari aðgang. Takmarkaður stuðningur 

stjórnenda, sem og skortur á ábyrgð og skýrum tilgangi með skráningu þekkingar, hafði 

neikvæð áhrif á gagnsemi og notkun skráðra upplýsinga. Þriðjungur þeirra skipulagsheilda 

sem tók þátt í rannsókninni höfðu hlotið verðlaun sem þekkingarfyrirtæki ársins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að vinningshafar hafi samt sem áður ekki 

staðið framar öðrum skipulagsheildum hvað varðar skráningu einstaklingsbundinnar 

þekkingar.  

 Önnur áhugaverð rannsókn er lokaverkefni Elínar Gretu Stefánsdóttur (2016) sem 

heitir ,,Ekki bíða þar til þeir eru farnir“. Í henni fjallar hún um yfirfærslu þekkingar frá 

starfsmönnum sem eru að hætta sökum aldurs í íslenskum orkufyrirtækjum. Einnig 

skoðað hún viðhorf ákveðinna kynslóða til aðferða, hindrana og hvata sem þær telja að 

hafi áhrif á yfirfærslu þekkingar. Niðurstöður, sem byggðar voru á 18 viðtölum við 

starfsfólk, bentu til þess að íslensk orkufyrirtæki vinni að einhverju leyti að yfirfærslu 

þekkingar frá eldri starfsmönnum til þeirra yngri, þó ekki nógu markvisst. Besta aðferðin 
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við yfirfærslu þekkingar var þegar yngri og eldri unnu saman í verkefnum. Traust, vilji til 

að miðla, nálægð og gott samband milli einstaklinganna var mikilvægur partur af 

yfirfærslunni. Einnig komst hún að því að stjórnendur þurfi að vera meira áberandi í 

hvatningu sinni til þekkingarmiðlunar. Þá sýndu niðurstöður fram á það að eldri kynslóðin 

væri áhugasöm að miðla þekkingu en taldi ekki yngri kynslóðina vera nógu duglega að 

leita til þeirra.           

 Í lokinn má minnast á rannsókn Ingibjargar Kristínar Jónsdóttur (2019) sem fjallar 

um þekkingarstjórnun og notkun hennar innan Sundsambands Íslands. Í rannsókninni 

rannsakar hún þekkingu sem skapast hjá afrekssundmönnum á þeirra ferli og hvort 

og/eða hvernig sú þekking sé nýtt til áframhaldandi velgengni. Í þeim 12 viðtölum sem 

hún tók við fólk innan sundsambandsins voru niðurstöður í rannsókn Ingibjargar á þá leið 

að ekki væri nægilega mikið gert til þess að halda í þekkingu afrekssundmanna hjá 

sundsambandi Íslands þó svo áhuginn og viljinn væri til staðar. 
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3 Íþróttahreyfingin  

Samkvæmt tölum hagstofunnar frá 27. júní 2018 er íþróttahreyfingin á Íslandi 

hlutfallslega sú stærsta í Evrópu hvað varðar starfandi einstaklinga á sviði íþrótta 

(Hagstofa Íslands, 2018). Íþróttahreyfingin á Íslandi samanstendur af tveimur 

landssamtökum, Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) og Íþrótta– og Ólympíusambandi Íslands 

(ÍSÍ). ÍSÍ er fulltrúi lands og þjóðar gagnvart öðrum þjóðum á heimsvísu. Í kringum hverja 

íþróttagrein hafa sérsambönd myndast og telja þau 28 í dag (Þórólfur Þórlindsson, Viðar 

Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálína Geirsdóttir, 2014). 

 Samkvæmt vef ÍSÍ er stefna íþróttahreyfingarinnar að halda vel utan um 

þjálfaramál og eignast vel menntaða og hæfa þjálfara til að tryggja öllum iðkendum sínum 

réttustu þjálfunaraðferðirnar og ná sem bestum árangri. Kröfur almennings um innihald 

og gæði þjálfara innan íþróttahreyfingarinnar fara einnig vaxandi, meðal annars vegna 

hversu mikilvægu hlutverki þeir gegna í uppeldisstarfi. Íþróttaþjálfarar geta verið miklir 

áhrifavaldar í lífi fólks sem eru undir þeirra handleiðslu (Íþrótta og Ólympíusamband 

Íslands, 2015).  

 Eitt af markmiðum ÍSÍ í samstarfi við sérsambönd í afreksíþróttastarfi er að efla 

þekkingu þjálfara, dómara og annarra sem koma að afreksíþróttastarfi á Íslandi þannig að 

þannig að þeir séu á heimsmælikvarða. Leiðir sem ÍSÍ hefur farið með sérsamböndum er 

að auka fræðsluviðburði sem höfða til þjálfara og veita þjálfurum styrk til að sækja sér 

framhaldsþekkingu (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 2019).     

  Íslenskir þjálfarar í boltagreinum hafa verið eftirsóknarverðir á heimsvísu 

undanfarin ár. Á heimsmeistaramótinu í handbolta 2019 voru fimm íslenskir þjálfarar að 

þjálfa landslið (Ísland, Barein, Þýskaland, Austurríki, Japan) (Morgunblaðið, 2018). Eftir 

velgengni íslenska karlalandsliðsins í fótbolta á Evrópumeistaramótinu í Frakklandi og 

heimsmeistaramótinu í Rússlandi fékk Heimir Hallgrímsson starf sem aðalþjálfari í Katar 

(Visir.is, 2018). Annar fótboltaþjálfari, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem er fyrrum þjálfari 

íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, fékk starf sem þjálfari kínverska kvennalandsliðsins 

í fótbolta um tíma (Ríkisútvarpið, 2017). Ekki má gleyma körfuboltaþjálfurum sem hafa 

meðal annars verið að gera gott mót í Danmörku. Finnur Freyr Stefánsson, fimmfaldur 

Íslandsmeistari sem þjálfari KR, stýrir liði Horsens við góðan orðstír þar í landi 

(Morgunblaðið, 2019). 
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3.1 Þjálfari – Leiðtogi – Leiðbeinandi 

Á bak við hvern farsælan íþróttamann, lið eða íþróttasamtök eru vandaðir þjálfarar eða 

teymi stjórnenda. Til að ná hágæða frammistöðu eða breyta hegðun leikmanna er 

mikilvægt að hafa fulla þátttöku þjálfara. Verkefni og ábyrgð þjálfara er ekki eingöngu 

bundin við íþróttavöll, heldur taka þeir þátt í því að annast heilsu íþróttamanna, þjálfun 

þeirra og menntun (Hizak, 2019). Þjálfarar þurfa að vera leiðtogar þar sem mikilvægt 

hlutverk þeirra er að leiða liðið, hjálpa því að vaxa og gera einstaklinga innan þess að betri 

leiðtogum. Sannir leiðtogar búa ekki til fylgjendur heldur skapa fleiri leiðtoga og því er 

hægt að ná með góðri þjálfun (Gordon og Smith, 2015).  

Með bjartsýni og jákvæðni að leiðarljósi geta þjálfarar stjórnað og skapað 

menningu innan liðs. Með því að þjálfa lið og leiðbeina einstaklingum innan þess mynda 

þjálfarar tengsl og traust. Áframhaldandi stöðugleika styrkist traust leikmanna á þjálfara 

sem hjálpar þeim að verða betri í mótlæti og nýjum áskorunum. Ef þjálfarar eru ekki 

samkvæmir sjálfum sér missa þeir traust liðsins og þegar þeir tapa traustinu, tapa þeir 

klefanum (Gordon og Smith, 2015). Traust er eins og fyrr segir í ein orsök hindrana á 

miðlun þekkingar, það er að segja lítið traust. Traust er einnig mikilvægur þáttur innan 

viðskiptaauðs, í flokki vensla að mati Nahapiet og Ghoshal (1998).  

Stjórnunargeta í miðlun þekkingar frá þjálfara til leikmanns getur haft mikil áhrif á 

þá þætti sem þekkingin snýst um. Þjálfarar öðlast þekkingu á leiknum með tímanum og 

er litið á þekkinguna sem eign þjálfarans. Stjórnendur (þjálfarar) þurfa oft að taka 

ákvarðanir til að taka á óvæntum atburðum eða vandamálum sem krefjast leyndrar 

þekkingar. Einnig þurfa þeir að miðla verkefnatengdri þekkingu, ljósri þekkingu til 

leikmanna (Erhardt, Marin-Rios, Harkins, 2014). Það er því mikilvægt fyrir þjálfara að vita 

hvernig á að eiga samskipti við íþróttamenn, hvernig eigi að stýra þeim og hvetja þá til að 

ná sameiginlegum markmiðum (Hizak, 2019).   

Fyrir þjálfara sem leiðbeinanda er mikilvægt að skapa jákvætt umhverfi fyrir nám 

og skilvirka miðlun þekkingar. Í jákvæðu umhverfi er auðveldara að læra og hafa áhrif á 

þá sem verið er að leiðbeina (Hizak, 2019).      

 Það er hægt að bera saman starf þjálfara við starf forstjóra fyrirtækis þar sem 

ábyrgð hans gengur langt út fyrir það að vera aðeins þekking á sviði íþróttaþjálfunar. Þetta 

er því erfið og flókin starfsgrein, en einnig spennandi og afar fjölbreytileg þar sem fræðsla 
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og sköpunarstarfið sem henni fylgir er mikilvægt. Með því að beita þekkingu og reynslu 

geta þjálfarar hámarkað möguleika íþróttamanna í íþróttum og út í lífinu, einnig geta þeir 

stuðlað að velgengni íþróttasamtaka (Hizak, 2019).  

Einn árangursríkasti leiðtogastílinn snýr að umbreytingu (e. transformational) 

(Bass, 1985). Leiðtogar geta haft veruleg áhrif á frammistöðu fylgisins þar sem þeir hvetja 

fylgjendur sína til að uppfylla skyldur umfram væntingar. Þeir leggja áherslu á mikilvægi 

og gildi markmiða og vinna bug á sjálfsáhuga til sameiginlegs ávinnings 

skipulagsheildarinnar. Traust og virðing er lykilatriði í sambandi leiðtoga við fylgjendur á 

vinnustað þar sem það er skilyrði til að framkvæma umfram væntingar (Phong Ba og Hui, 

2018). 

 Góð þjálfun snýst um að hjálpa öðrum að þróa sig, leysa vandamál og taka 

ákvarðanir. Góður þjálfari býður sig ekki fram til að hjálpa nema það sé sérstaklega leitað 

eftir því. Þjálfari spyr ekki leiðandi spurninga heldur reynir hann að spyrja spurninga sem 

hjálpar einstaklingum að draga fram persónulega reynslu (Cotton, 2015). 
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4 Rannsóknaraðferðir 
 

4.1 Aðferðir 

Aðferðin sem notuð er við þessa rannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research) og aðferðarfræði grundaðra kenninga (e. grounded theory).   

 Þegar stuðst er við eigindlegar rannsóknaraðferðir fer rannsakandi inn í ákveðnar 

aðstæður með opnum hug og reynir að læra og túlka félagslegan veruleika sem er til 

staðar. Hann reynir að horfa á veruleikann út frá augum þess sem verið er að rannsaka 

(Flick, 2009). Hálf opin viðtöl er einn hlut af eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í þeim er 

viðtalsaðferðin á þá vegu að rannsakandi er með fyrirfram skilgreindar spurningar sem 

eru þó hálfopnar til þess að fá viðmælendurna til að tjá sig (Wilson, 2014). Þegar skoðaðir 

eru kostir og gallar eigindlegra rannsókna má segja að kostir þeirra séu að þær hjálpa 

rannsakendum að skilja félagslega hegðun og menningarleg gildi. Á meðan eru gallar 

þeirra þeir að erfitt er að sýna fram á réttmæti og áreiðanleika þar sem verið er að skoða 

fá tilfelli í hverri rannsókn (Flick, 2009).       

 Með grunduðum kenningum tekur rannsakandi gögn rannsóknarinnar saman og 

greinir þau í ákveðin þemu. Þemun finnur hann með því að greina viðtölin út frá kóðun. 

Með því og huglægu mati hans nær hann síðan að túlka gögnin og setja fram í niðurstöður. 

Þessi aðferð hjálpar rannsakendum í eigindlegum rannsóknum að efla fræðilega greiningu 

gagna (Lapan, Quartaroli og Riemer, 2012). Greining sem þessi er mikilvægur þáttur í 

rannsóknarferlinu svo rannsakandi átti sig á tengslum sínum við viðfangsefnið 

(Berger,2015)            

 Rannsakandi telur þessa rannsóknaraðferð henta vel þar sem ætlunin er að skoða 

og kafa dýpra ofan í reynslu og þekkingu viðmælenda og með því að reyna að fá meiri og 

betri skilning á viðfangsefni rannsóknar en annars hefði verið gert með megindlegri 

aðferðarfræði.  

 

4.2 Þátttakendur  

Tekin voru einstaklingsviðtöl við 9 einstaklinga sem þjálfa eða hafa þjálfað lið í efstu 

tveimur deildunum á Íslandi í boltagreinunum: handbolta, fótbolta og körfubolta. Aldur 

þjálfarana í rannsókninni spannar 14 aldursár, þeir voru á aldursbilinu 40 ára til 54 ára. 

Um var að ræða aðalþjálfara liða og var miðað við að þeir höfðu þjálfað í sinni íþróttagrein 
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í að minnsta kosti þrjú ár og ekki væri lengra en tvö ár síðan að þeir þjálfuðu síðasta lið. 

Þjálfararnir eru allir af höfuðborgarsvæðinu. Úrtaksaðferðin sem notuð var til að finna 

þjálfara heitir markmiðsúrtak (e. purposive sampling). Með því voru einstaklingar valdir 

út frá þekkingu þeirra og reynslu á efninu sem rannsóknin snýst um. Þjálfararnir hafa þó 

auðvitað mismikla reynslu á bakinu. Miðað var við þrjú ár eða fleiri þar sem á þremur 

árum hafa þjálfarar farið í gegnum þrjú tímabil og hafa reynslu frá fyrri tveimur tímabilum 

að minnsta kosti. Tekin voru þrjú viðtöl í hverri boltagrein. Sex af þjálfurunum níu þjálfa 

karlalið og þrír þeirra kvennalið. Rannsakandi taldi kynferði þjálfara ekki skipta máli þar 

sem ekki var verið að kanna mismunandi þjálfunarleiðir eftir kyni, eða mismunandi leiðir 

til þekkingarmiðlunar eftir kyni. Hlutfall karlkyns þjálfara var 9 á móti 0 kvenkyns 

þjálfurum. Áhugavert hefði verið að fá viðmælendur af báðum kynjum en það reyndist 

erfitt þar sem mikill meirihluti þjálfara er karlkyns samkvæmt heimasíðum 

sérsambandanna. Gögn á vefsíðum sérsambandanna (KKI.is, HSI.is og KSI.is) sem 

rannsakandi tók saman sýndi fram á að samanlagður fjöldi kvenkynsþjálfarar sem 

aðalþjálfara í efstu tveimur deildunum í fyrrnefndum boltagreinum var 4 kvk á móti 118 

kk (2/36 í körfubolta, 0/42 í handbolta og 2/44 í fótbolta). Í töflunni hér að neðan má sjá 

dulnefni, aldursbil og boltagrein þátttakenda. Allir viðmælendur koma fram undir 

dulnefni til að tryggja betur nafnleynd þeirra í rannsókninni. 
 

Tafla 1. Þátttakendur í rannsókninni 

Þátttakendur Aldursbil Boltagrein 

Viðar (V) 46 - 50 ára Fótbolti 

Ari (A) 51 - 55 ára Fótbolti 

Davíð (D) 46 - 50 ára Fótbolti 

Stefán (S) 40 - 45 ára Handbolti 

Guðmundur (G) 40 - 45 ára Handbolti 

Kári (K) 40 - 45ára Handbolti 

Birgir (B) 40 - 45 ára Körfubolti 

Ólafur (Ó) 46 - 50 ára Körfubolti 

Ísak (Í) 46 - 50 ára Körfubolti 
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4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Viðtöl við viðmælendur rannsakanda voru tekin í mars 2020. Rannsakandi nálgaðist 

viðmælendur sína á þá vegu að hann varð sér úti um tölvupóstföng viðmælenda eða hann 

sendi þeim skilaboð gegnum samfélagsmiðla. Í skilaboðunum kynnti rannsakandi sig, 

greindi tilgang og ástæður rannsóknar, hvernig hún færi fram, hvernig yrði farið með 

niðurstöður rannsóknarinnar og hvort viðmælendur hefðu áhuga og tíma til þess að taka 

þátt í rannsókninni (sjá kynningarbréf í viðauka 9.1).     

 Rannsakandi hitti viðmælendur sína á hljóðlátum stöðum í Reykjavík. Skrifað var 

undir trúnaðaryfirlýsing þess efnis að rannsakandi myndi gæta nafnleyndar viðmælenda 

sinna. Rannsakandi taldi nafnleynd viðmælenda gæti hjálpað þeim til að tjá sig um erfið 

mál og opna sig um hluti sem þeir hefðu jafnvel ekki gert undir eigin nöfnum. Einnig 

tilkynnti hann þeim að enginn annar en rannsakandi hefur eða mun hafa aðgang að 

viðtölunum. Bað hann því næst um leyfi viðmælenda til að hljóðrita viðtölin og upplýsti 

rannsakandi um að upptökum sem og upp skrifuðum viðtölum yrði eytt þegar búið væri 

að vinna úr þeim. Viðmælendur samþykktu allir upptöku viðtala. Rannsakandi greindi 

síðan viðmælendum sínum frá tilgangi og markmiðum rannsóknar og lét þá vita af rétti 

sínum til að hætta við þátttöku hvenær sem væri í ferlinu.     

 Viðtöl viðmælenda voru mislöng, frá 23 mínútum og 3 sekúndum og upp í 40 

mínútur og 31 sekúndu. Samtals voru viðtölin 4 klukkustundir, 16 mínútur og 14 

sekúndur. Rannsakandi notaðist við viðtalsramma til að tryggja að ákveðnar 

grunnupplýsingar kæmu fram. Spurningarnar sem stuðst var við voru opnar og hálf-

lokaðar viðtalspurningar um rannsóknarefnið. Með því taldi rannsakandi sig geta fengið 

sem mest út úr viðmælendum sínum varðandi reynslu þeirra og þekkingu á efninu sem 

rannsaka átti. Einnig var hann tilbúinn að grípa tækifærið og spyrja frekar út í hluti ef 

viðmælendur hans sögðu eitthvað áhugavert sem tengdist efni rannsóknarinnar. 

Viðtalsramminn (viðauki 9.3) skiptist upp í þrjú þemu. Það er að segja, til að byrja með 

spurði rannsakandi persónulegra spurninga. Því næst tóku við spurningar um eigin 

þekkingu. Í lokin voru viðmælendur síðan spurðir út í eigin sérsambönd.  

 Í lok viðtala spurði rannsakandi hvort viðmælendur vildu bæta einhverju við, ef 

ekki, þakkaði hann þeim fyrir og bað um leyfi til þess að vera í sambandi ef eitthvað kæmi 

upp þegar hann færi að greina gögn og ef aðrar spurningar myndu vakna. Viðmælendum 
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var einnig boðið, hefðu þeir áhuga á, að fá að lesa yfir ritgerðina og koma með ábendingar 

um eitthvað sem þeir vildu láta laga eða láta fjarlægja. Viðtölin voru síðan afrituð, oftast 

samdægurs í tölvu rannsakanda. Heildarblaðsíðufjöldi afritaðra gagna voru 53 blaðsíður.  

 Varðandi ágæti rannsóknar, telur rannsakandi að niðurstöður rannsóknarinnar 

séu áhugaverðar fyrir hinn almenna áhugamann um íþróttir sem vill vita meira um hvernig 

þjálfarar vinna bak við tjöldin. Rannsakandi telur einnig að aðrar þjálfarar, ungir og gamlir 

geti dregið lærdóm af upplifunum viðmælenda þar sem áhugaverðir þættir hvað varðar 

þjálfun og samskipti innan sem utan vallar koma fram. Þá geta sérsambönd nýtt sér svör 

viðmælenda við það að reyna gera starf sitt ennþá betra í þágu íþróttarinnar. 

 

4.4 Takmarkanir rannsóknar  

Takmarkanir rannsóknar eru þær að úrtakið er lítið og í raun ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Hins vegar gefa niðurstöður ákveðið til kynna um það 

hvernig reynslumiklir þjálfarar miðla þekkingu sinni í heimi íþróttanna. Það er því von 

rannsakanda að hægt verði að nota niðurstöður sem einhvers konar kafla í leiðarvísi fyrir 

þjálfara sem eru að stíga sín fyrstu skref sem þjálfarar íþrótta eða fyrir þá sem vilja afla 

sér meiri fróðleiks um miðlun þekkingar í íþróttastarfi.     

 Niðurstöðurnar eru mat níu þjálfara í handbolta, fótbolta og körfubolta. Þetta eru 

allt boltagreinar og hópíþróttir og því ná niðurstöður ekki til þjálfunar í 

einstaklingsíþróttum. Í hópíþróttum eru þjálfarar bæði að vinna með lið og einstaklinga. 

Það gæti því verið að þjálfarar í einstaklingsíþróttum gætu yfirfært eitthvað úr 

niðurstöðunum í heim einstaklingsþjálfunar. Einnig ná niðurstöður ekki til þjálfunar í 

barna- og unglingastarfi en þar er þjálfun oft með öðruvísi sniði og gert meira upp úr leik 

og að hafa gaman.         

 Rannsakandi telur að eigindleg rannsóknaraðferð sé best til þess fallin að rannsaka 

miðlun þekkingar og reynslu þjálfara þar sem verið er að leita af dýpri reynslu og þekkingu 

fremur en yfirsýn þekkingar þjálfara almennt. Með því að takmarka rannsóknina við fáa 

þjálfara telur rannsakandi sig hafa náð betur undir yfirborðið og fengið svör og lýsingar 

byggðar á reynslu viðmælanda sem hann telur að ekki hafi fengist úr venjulegri 

spurningakönnun.  

 
 



   34 

5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknar. Til að fá sjónrænt 

sýnishorn af því hvernig niðurstöðum er raðað upp hefur rannsakandi búið til líkan sem 

sýnir yfirþemu og undirþemu niðurstöðukaflans. Yfirþemun hafa að geyma mismörg 

undirþemu, eftir því hvað kom út úr svörum viðmælanda og þóttu passa við rannsóknina. 

Þemun þrjú munu verða útskýrð með beinum og óbeinum tilvitnunum frá viðmælendum 

úr rannsókninni. Þau munu síðan hjálpa til við að svara  

rannsóknarspurningunum þremur: 

1. Hvaða miðlunarleiðir og stjórnunarhæfileika nota þjálfarar til að koma sinni 

leyndu og ljósu þekkingu til skila til leikmanna.  

2. Hvernig eru sérsambönd íþróttafélaga að standa sig í menntun og fræðslu til 

þjálfara? 

3. Hvernig skrá þjálfarar og halda þeir utan um eigin þekkingu? 

Yfir- og undirþemu eru eftirfarandi: 

 
 
Mynd 4: Uppbygging á mati niðurstaðna, Þorgrímur Smári Ólafsson 
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5.1 Miðlun og stjórnun þekkingar 

Undirþemun í miðlun og stjórnun þekkingar eru fjögur. Fyrst verður byrjað að skoða 

innsæi þjálfara og hvernig hans mat er á miðlun þekkingar út frá einstaklingum og hópum. 

Næst á eftir því koma niðurstöður varðandi miðlun þekkingar þjálfara til leikmanna. Þriðja 

þemað snýr að aðkomu þjálfara í miðlun þekkingar milli leikmanna. Í lokin verða síðan 

settar fram niðurstöður varðandi tengslanet og miðlun þekkingar milli þjálfara. 

 

5.1.1 Innsæi og hlutverk þjálfarans 

Það vakti athygli rannsakanda við gagnagreiningu að margir þjálfarar töluðu almennt um 

sálfræðilega og mannlega þáttinn í því að miðla þekkingu og að þeir þyrftu að horfa á liðið 

bæði sem hóp og einstaklinga. Þannig sagði Guðmundur að sálfræðilegi þátturinn væri 

mikilvægur og hann sé í raun „mesta trikkið” í þjálfarastarfinu, að það væri ekki hægt að 

„tækla” alla leikmenn alveg eins og að það væri mismunandi karakterar í liðum. Sumir 

þyrftu klapp á bakið meðan hann þyrfti minna að segja við aðra. Kári tók í sama streng og 

Guðmundur. 

 

...Maður þarf líka að passa sig á hvernig maður miðlar sinni þekkingu annað. 

Þú getur ekki tekið allan hópinn eins og hann er og sagt allt það sama við 

alla. Þú þarft að fatta einstaklingana í liðinu. Sumir þurfa meiri tíma, sumir 

þurfa minni. Sumir þurfa líka að fá gott spark í rassgatið, á meðan aðrir fara 

inn í sig þegar þeir fá það. Þannig þarft þú að meta alla leikmenn út frá þeirra 

sjónarhorni. Hvernig sé best að útskýra og nálgast einstaklinginn inn á 

vellinum og á æfingum til þess að koma réttum skilaboðum og réttum 

aðgerðum inn hjá einstaklingum (K). 

 

Þetta kom skýrt fram hjá fleiri þjálfurum. Þegar Stefán var spurður út í styrkleika hans sem 

þjálfara nefndi hann sérstaklega mannlega þáttinn og áhrif hans. 

 

Ég held ég sé mannlegur. Held það sér ótrúlega mikilvægt að vera mannlegur 

þjálfari og ekki vera horfa á sig á öðru leveli en aðrir í [...] þetta fellst kannski 

í þessari daglegu stjórnun, þessari mannlegu hlið í daglegu umhverfi og það 
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er svo margt annað heldur en bara íþróttir sem þú ert að stunda.. Að þú getur 

flotið á yfirborðinu og þú getur haft það þannig að þú getur haft samskipti 

við einstaklinga án þess að þeir hati þig eða að þeir elski þig, skilur þú. Það 

þarf að vera ákveðinn millivegur [.] Þú ert með margar mismunandi týpur í 

liðinu og t.d. ef þú væri að reka fyrirtæki þar sem þú gætir ekki átt í 

samskiptum við alla þá væri það ekki gott. Þá væru brotalamir í því.. það er 

alveg eins þegar þú ert að stjórna íþróttaliði held ég persónulega (S). 

 

Þjálfarar nefndu einnig að á Íslandi eru leikmenn í meiru en bara sinni boltagrein. Þeir eru 

oft á tíðum að reka heimili, í vinnu og með aðra hluti á bakinu sem taka góðan tíma og 

orku. Davíð nefndi hvað honum finnst frábært að hafa verið leikmaður á hæsta stigi og 

þjálfari á því.  

 

Það er frábært að hafa verið leikmaður á hæsta leveli og þjálfari á því, því 

maður þarf að geta skilið og þjálfarar sem hafa kannski ekki verið leikmenn 

á hæsta leveli geta kannski ekki skilið hvernig er að vera leikmaður á því (D). 

 

Rannsakanda þótti þetta áhugavert í ljósi þess hversu stór þáttur þessir þjálfarar telja sitt 

innsæi og hlutverk vera til þess að geta miðlað þekkingu áfram. Þeir séu ekki bara þjálfarar 

eins og Ólafur komst að orði um þegar hann sagði að þættir þjálfarans á Íslandi væru 

margir og að „starfið væri ekki 100% sérhæft”. Sagði hann að þjálfarar þyrftu ekki síður að 

vera kennarar og sálfræðingar og að þeir þyrftu að geta gert allt sjálfir. Það væri meðal 

annars ástæðan fyrir því að mörg erlend félög renndu hýru auga til þjálfara á Íslandi. Viðar 

nefndi þetta einnig þegar hann var spurður út í hversu mikilvæg þekking þjálfarans væri 

varðandi uppskeru liðs. Hann sagði að þekking þjálfarans sé mikilvæg til að geta dílað við 

menn og að hlutverk þjálfarans sé einnig að halda öllum hópnum góðum, líka þeim sem 

spila minna eða jafnvel ekkert.         

 Í stóra samhenginu eru viðmælendur hins vegar sammála um að ákveðnar reglur 

þurfa að gilda fyrir allan hópinn. Það verði að hafa ákveðin viðmið og gildi sem eru sett af 

þjálfaranum varðandi seinkomur og að leikmenn eiga að haga sér á réttan hátt innan sem 

utan vallar. Þjálfara verða að læra þekkja leikmenn sína og leyfa þeim að þekkja sig. Það 

er ekki hægt að vera of nálægt þeim og þeir geta ekki verið of fjarlægir þeim eins og Viðar 
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sagði enn fremur.          

 Fleiri hlutir tengjast innsæi og hlutverki þjálfarans. Þegar þjálfararnir voru spurði 

út hvað þeim fannst mikilvægast í sambandi þjálfara og leikmanns voru 5 af 9 sem nefndu 

orðið traust í einhverri merkingu. Nefndi Stefán traust og heiðarleika milli þjálfara og 

leikmanna og sagði að ekkert sé verra fyrir leikmenn heldur en það sé ekki komið fram við 

þá af heiðarleika. Hann sagði líka að gagnkvæmt traust sé mikilvægt og að þegar á botninn 

er hvolft er einstaklingurinn mikilvægari heldur en leikmaðurinn. Stefán hélt áfram „Við 

erum allir mannverur og ef einhver fær ekki réttar leiðbeiningar eða svör við einhverju þá 

veit hann ekki hvert hann á að leita”. Kári styður orð Stefáns og sagði traust sé mikilvægt. 

Hann sagði að það sé bæði mikilvægt fyrir hann sem handboltaþjálfara og fyrir lífið sjálft. 

Að leikmenn geti komið til hans og látið hann vita af persónulegum aðstæðum og hann 

geti meðtekið þær og staðið við bakið á viðkomandi. Í lokinn kom Birgir inn á áhugaverða 

punkta varðandi traust. Hann nefndi í því samhengi að það sé mikilvægt að leikmenn finni 

fyrir því að verið sé að gæta persónulegra hagsmuna þeirra. 

 

Ég held það skipti máli að leikmenn finni að persónu hagsmunir skipta máli. 

Þeir mega ekki skipta meira máli en liðið en leikmenn þurfa að finna fyrir að 

þeirra hagsmunum....Að maður sé að gæta þeirra. Þjálfarinn leyfir 

leikmönnum að finna það að hann standi með þeim í hverju sem er og þegar 

leikmenn finna það þá er komið svona traust (B). 

 

Þá sagði hann einnig að þjálfarar verði að geta selt liðinu þá hugmyndafræði sem þeir ætla 

að leggja upp með og ef það sé ekki að virka, þarf þjálfarinn mögulega að breyta til sjálfur 

og fara annað. 

 

5.1.2 Miðlun á þekkingu þjálfara til leikmanna 
 
Ein af stóru ástæðunum fyrir rannsókninni er miðlun á þekkingu þjálfara til leikmanna. 

Miðlunin var skoðuð út frá því hvernig þjálfarar miðla eigin þekkingu og reynslu og hvaða 

aðferðir þeir nota.  

Í upphafi nefndu allir viðmælendur að þeim fannst best að miðla eigin þekkingu á 

íþróttavellinum. Þjálfararnir voru hins vegar oft á tíðum með mismunandi leiðir til þess að 
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koma sínu til skila. Sagði Stefán að hans aðal styrkleiki sem þjálfari væri að þjálfa liðið og 

láta hlutina gerast niðri á gólfi. Hann elskar að vinna með leikmönnum og sjá þá mótast. 

Sagði hann meðal annars að það sé best fyrir leikmenn að vera í ákveðnum aðstæðum, 

láta þá þurfa framkvæma hlutina og leiðbeina þeim þegar við á.  

 

Ég held það sé best að framkvæma hlutina, láta menn að vera í aðstæðum, 

leiðbeina mönnum eftir því sem við á. Hvað þeir geta gert betur og hvernig 

þeir geta t.d. einfaldað vinnuna sína. Vinnureglur sem leikmenn t.d. gera 

aftur og aftur, festast í sessi og að leikmenn viti af hverju þeir eru að gera 

þessa hluti (S). 

 

Hann sagði einnig að það sé mikilvægt fyrir leikmenn sem hann er að miðla þekkingu til 

að þeir fái að detta á andlitið eins og hann orðaði það. 

 

Þetta er smá learning by doing fattar þú, þú ert gera hlutina og leyfir þeim 

að gera hlutina [...] En þú þarft stundum að láta þá gera mistök til að þeir 

átti sig á þeim. Þú verður að aðstoða þá að gera hlutina rétt..en að detta á 

andlitið og fá að gera hlutina aftur án þess að ég segi kannski eitthvað er 

gott. Þú verður að þekkja tímapunktana þar sem þú ert að setja eitthvað inn. 

Hvenær þú ætlar að setja inn ákveðnar hreyfingar og ákveðna hluti (S).  

 

Á meðan Stefán talaði um miðlun þekkingar út frá því að framkvæma hlutina, fór Birgir 

aðeins dýpra í þær pælingar og útskýringar. Hann var sammála um að honum fannst best 

að miðla sinni þekkingu niðri á gólfi en hann talaði einnig um mismunandi miðlunarleiðir 

sem hann notaði: „Oft byrja æfingar á stuttu spjalli, mögulega eitthvað á video, mögulega 

eitthvað á töflu. Sýni möguleika á gólfinu þegar það er engin vörn eða þegar við löbbum 

yfir kerfin hjá andstæðingunum og okkur.. eða hvernig við ætlum að bregðast við 

einhverjum ákveðnum aðstæðum“. Sagði hann jafnframt að sumir leikmenn vilja læra 

hljóðrænt, aðrir myndrænt og aðrir í þrívídd með því að gera hlutina á æfingum. Þannig 

notar hann og snertir á mörgum flötum til þess að miðla sinni þekkingu inn á vellinum. 

 Úti á grasi sagði Viðar að hann noti mikið töflu (e. tactical board) til þess að sýna 

það sem hann vill að leikmenn framkalli. Hann notar segulkalla og túss til þess að sýna 
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fyrirhugað leikkerfi og atriði fyrir varnar- og sóknarleik. Sagði hann að reynsla hans á svona 

töflum sé sú að það sé lang best að nota hana þegar hann sé niðri á velli. Ef hann ætlar að 

taka leikmenn sína á töflufund fyrir æfingu detti leikmenn frekar út og gleymi mikilvægum 

hlutum. Með því að færa töflufundinn á æfinguna sjálfa sé líklegra að þeir muni eftir því 

sem verið er að biðja um.  

Miðlun þekkingar þjálfara gerist þó einnig utan vallar. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar notuðust við myndbandsupptökur og töflur. Átta af níu þjálfurum 

styðjast við myndbands og gangabankaforritið Sideline. Nota þeir það meðal annars í þeim 

tilgangi að klippa leiki, fara yfir þá og senda liðinu og leikmönnum klippur. Einnig nota þeir 

forritið til þess að undirbúa liðið undir fyrirhugaða mótherja og til þess að fara yfir leiki 

liðsins. Þannig notar Ari forritið mikið til að undirbúa myndbandsfundi hjá liðinu. Á 

fundunum fer hann yfir leikkerfi, varnir og sóknarleik hjá liðinu sínu og mótherjum til að 

fyrirbyggja mistök og undirbúa liðið fyrir komandi átök.      

 Miðlun utan vallar felst einnig í beinum og óbeinum samskiptum þjálfara við 

leikmenn. Kári hafði orð á því og taldi að miðlun þekkingar gerðist í hlutfallinu 60/40. Þar 

var hann að visa til þess að 60% af miðlun hans sem þjálfara færi fram á vellinum en hin 

40% færi fram utan vallar.  

 
Í stað þess fyrir að benda leikmanninum alltaf á það inni á æfingu, einhver 

ákveðin mistök. Þá klippi ég öll action sem leikmaður gerir í leik. Klippi allt til 

og sendi leikmanninum það til að horfa á. Þá er ég búinn að taka þetta saman 

og segja leikmönnum að taka eftir ákveðnum punktum. Og síðan er bara 

farið í það að æfa það betur á næstu æfingu, búa til aðstæðurnar aftur og 

aftur svo þetta síist inn (K).   

 

Miðlun utan vallar á sér einnig stað í gegnum samfélagsmiðla. Nota þjálfarar 

samfélagsmiðla eins og Facebook til að koma skilaboðum á framfæri til leikmanna ásamt 

því að sumir þeirra nota miðilinn til þess að senda frá sér uppbyggilegt efni. Þannig notaði 

Ari Facebook síðuna hjá liðinu til þess að senda þeim myndbönd og greinar sem tengdust 

öðrum hliðum á íþróttinni eins og andlegri heilsu og mataræði. Birgir talaði einnig um 

þennan þátt í miðlun og segir að það sé misjafnt hversu mikið af upplýsingum hópurinn 

getur tekið frá þér sem þjálfara. Þó hann reyni að miðla þekkingu til leikmanna, efni sem 
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er tengt sjónmyndaþjálfun og markmiðasetningu, þá vilji hann kannski frekar gera það 

gegnum fyrirlestra. Einnig talaði hann um að fá utanaðkomandi hjálp frá einstaklingum 

sem eru menntaðir í þeim fræðum.  

  

5.1.3 Aðkoma þjálfara í miðlun þekkingar milli leikmanna 

Þriðja þemað og áhugaverður vinkill á rannsókninni var aðkoma þjálfara í miðlun 

þekkingar milli leikmanna. Skemmtileg umræða skapaðist þegar þjálfarar voru spurðir út 

í aðkomu þeirra að miðlun þekkingar milli leikmanna án beinnar þátttöku í því ferli. Voru 

þeir meðal annars spurðir hvort og þá hvernig þeir reyndu að hafa áhrif á miðlun 

þekkingar milli leikmanna. Einnig voru þeir spurðir út í hvort þeir gæfu leikmönnum 

mismunandi skilaboð eftir stöðu þeirra í liðinu. Út frá svörum að dæma var mismunandi 

hvernig aðkoma þjálfara var, stundum mikil og stundum engin. Ísak reyndi að örva eldri 

leikmenn til þess að vera mentorar fyrir þá yngri en það er misjafnlega tekið í það segir 

hann. 

 
Margir leikmenn sem eru kannski eldri og reyndari og maður reynir að hvetja 

þá til að vera mentorar fyrir þá sem yngri eru og síðan er það... er það 

mismunandi hvernig eldri leikmenn taka í það. Sumir gera það mjög vel á 

meðan aðrir kæra sig ekki um það og finna sig ekki vera hæfa til þess (Í). 

 
Viðar lagði upp úr því að ræða við hópinn í heild sinni um að leikmenn ættu að reyna læra 

inn á styrkleika og veikleika hvors annars. Hvatti hann leikmenn til að hittast, skoða 

myndbönd af leikjum og ræða saman um þessa hluti, hálfgert jafningjamat.

 Aðkoma Ara varðandi miðlun þekkingar til leikmanna kom að hans mati best fram 

inn á vellinum og í kerfum liðsins. Talaði hann um mikilvægi þess að leikmenn töluðu 

saman, tveggja manna tali milli leikmanna. Kári var sammála því og nefndi í því samhengi 

kerfi liðsins og það væri á ábyrgð leikmanna að taka þau lengra. 

 

Já ég reyni mikið að örva leikmenn í því. Ég set upp eitthvað ákveði kerfi en 

ég vil að leikmenn taki síðan kerfið jafnvel lengra með tveggja manna tali. 

Það er að segja að þau geti brotið upp kerfið og gert eitthvað aðeins öðruvísi, 

öðruvísi hreyfingu sem þau tvö vita bara af hjá hvoru öðru. Allir í liðinu vita 
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hvaða kerfi er verið að fara spila, en í raun vita aðeins þessir tveir leikmenn 

að þeir ætla að gera þessa hreyfingu í stað þessarar til þess að fá ákveðna 

möguleika upp. Þannig hef ég hvatt mína leikmenn til þess að búa til, og er 

alltaf að biðja þá um að tala saman (K).  

 

Þjálfarar voru margir með mismunandi svör. Ræddi Stefán meira um þá hlið á miðlun 

þekkingar sem gerist utan vallar. Sagði hann að hann noti ákveðnar týpur innan hópsins 

til þess að skapa ákveðna menningu innan liðsins og að hann noti þá til að miðla sinni 

þekkingu og skilaboðum í gegnum, án þess að hinir leikmennirnir endilega viti það. Ræddi 

hann um hvað umhverfið er mikilvægur partur af því sem liðið væri að gera og að stundum 

væri betra að leikmenn meðhöndluðu skilaboð eins og þau væru orð þeirra sjálfra frekar 

en hann væri alltaf að leika vonda kallinn. Ólafur fer svipaðar leiðir og Stefán, ræddi hann 

um hlutverk fyrirliðanna og að hann notaði þá oft sem tengiliði til að miðla sinni þekkingu 

til leikmanna.  

 

5.1.4 Miðlun þekkingar milli þjálfara  

Þegar miðlun þekkingar og reynslu var skoðuð var einnig kannað hvort miðlun ætti sér 

stað og, ef svo, með hvaða hætti milli þjálfara. Niðurstöður voru ólíkar eftir boltagreinum. 

Handboltaþjálfarar voru á öðrum stað heldur en körfubolti og fótbolti þegar það kom að 

þessari umræðu.         

 Handboltaþjálfararnir Stefán, Guðmundur og Kári töluðu allir um að tengslanet 

þeirra væri sterkt. Þeir væru í miklum samskiptum við aðra þjálfara í deildinni fyrir og á 

meðan á tímabili stæði. Þannig var Guðmundur í hópi þjálfara sem hittist reglulega og er 

sá hópur duglegur að senda efni sín á milli sem þeir geta notfært sér. Einnig talaði hann 

um samstarf þjálfara hjá öðrum klúbbum, að hann hafi þjálfað annars staðar og aðrir 

þjálfarar hafa komið til hans til þess að víkka sjóndeildarhringinn. Kári tók undir orð 

Guðmundar. 

 

Já, ég er ekkert feiminn hvað það varðar. Ég er í ákveðnum hópi þjálfara, 

með þjálfurum sem maður kann vel við og passar saman við. Ég er t.d. í 
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miklum samskiptum við þjálfara sem ég er í mikilli samkeppni við. Við deilum 

video-um, bæði það sem við höfum klippt af liðunum, mótherjum (K).  

 

Hann hélt áfram og sagði: 

 

Við ræðum mikið saman um ákveðna hluti, góða og slæma í leikjum. Hvað 

er vel gert og annað. Við ræðum uppsetningu æfinga oft á tíðum og ég hef 

viljað reyna að æfa með öðrum liðum. Hef reynt að koma því á en það hefur 

ekki verið tekið vel í það..Líka því þegar við erum að æfa þannig, þá vill 

enginn vera lélegur. Það vill enginn vera lélegur á æfingu með öðru liði (K). 

 
Körfuboltaþjálfararnir Birgir, Ólafur og Ísak töluðu meira um að þjálfarar væru ekki mikið 

að tala saman á miðju tímabili. Þeir væru frekar hver og einn fyrir sig og nýttu það sem 

þeir höfðu. Birgir sagði meðal annars að honum fannst best að halda sig út af fyrir sig en 

það væri kannski breyting þegar það kom að landsliðsþjálfurum „Inn í deildinni erum við 

ekki endilega ekki að miðla mikið okkar á milli, nema kannski landsliðsþjálfarar“.  Hann 

ræddi hins vegar líka um að hann væri í góðu félagi. Sagði hann að þjálfarar innan félagsins 

og í öðrum íþróttagreinum væru duglegir að hittast, taka stöðufundi og vinna saman milli 

deilda. Tengsl hinna tveggja voru ekki eins sterk við aðra þjálfara innan félagsins en Ísak 

bætti við að það hafi alveg komið fyrir að þjálfarar úr öðrum íþróttagreinum innan 

félagsins hafi komið og verið með æfingu til að fá aðra sýn. Það sé samt erfitt þegar komið 

er inn á tímabil þar sem lið vilja þá vera einbeita sér að næsta leik.    

 Á svörum fótboltaþjálfaranna Viðars, Ara og Davíðs að dæma eru þeir hlédrægir 

þegar það kemur að miðlun þekkingar milli þjálfara í öðrum liðum.  Viðar benti hins vegar 

á að þjálfarasamfélagið sé lítið og hann hafi áður fengið upplýsingar frá þjálfurum þó hann 

geri það ekki markvisst. Ari nefndi að hann eigi spjall við þjálfara en ekki meira en það. 

 

Maður á.., auðvitað á maður spjall en maður heldur sínu svolítið út af fyrir 

sig þannig séð. Auðvitað er það ekkert leyndarmál hvað við spilum enda geta 

flestir séð það með því að horfa á leikina. En ég er ekkert endilega að láta 

þjálfara vita af einhverju sem ég veit. Læt þá frekar komast að því (A). 
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Í lokinn sagði Davíð að hann sé aðallega duglegur í því að miðla þekkingu milli þjálfara 

innan sömu greinar og í sama íþróttafélagi. Að þjálfararnir séu duglegir að deila æfingum 

sín á milli og með því að samþætta æfingar flokka sé léttara að taka inn stráka úr öðrum 

flokki á æfingar. 

 

5.2 Fræðsla og menntun 

Annað yfirþemað í rannsókninni er fræðsla, menntun og undirbúningur. Undirþemun eru 

þrjú og snúa að a) Sérsambandinu sem þjálfarinn tilheyrir, b) íþróttafélaginu sem hann 

starfar undir og c) undirbúningi fyrir og í þjálfunarstarfinu. Helstu niðurstöður sýna fram 

á að sérsambönd eru að sinna góðu starfi á meðan menntun og fræðsla eftir 

íþróttafélögum er mismunandi. Reynsla þjálfara vegur þungt í undirbúningi þeirra fyrir og 

í þjálfunarstarfinu.  

 

5.2.1 Sérsambönd 

Að sögn þjálfara eru sérsambönd annað hvort á góðum stað eða hafa stórbætt sig þegar 

það kemur að menntun og fræðslu þjálfara. Þannig sagði Birgir körfuna vera mjög 

framarlega í þeim efnum. Nefndi hann þjálfaranámskeið því til stuðnings og segir KKÍ vera 

með í kringum tíu þjálfaranámskeið á ári hverju. Hann sagði það sé þó lykilatriði að 

þjálfarar sæki sér menntun. 

 

KKÍ með hátt í 10 námskeið á ári. Þeir eru líka með fjarnám...Þeir eru með 10 

þjálfaranámskeið á ári. Þeir hafa verið að fá mjög stór þjálfaranöfn til Íslands 

alls staðar að úr heiminum. Síðasta ári fengu þeir 3 mjög þekkta þjálfara til 

landsins til að halda námskeið þannig að þeir erum á mjög góðum stað en 

auðvitað þarf alltaf að reyna gera betur. Það þarf að fá þjálfara til þess að 

sækja sér menntun (B). 

 
Hann sagði jafnframt að viðhorfið sé að breytast og að flott erlend þjálfaranöfn hjálp til 

við að trekkja að. Sagði hann enn fremur að þjálfarar geti sótt sér styrk til KKÍ fyrir frekari 

menntun og fræðslu erlendis.       

 Fræðsla og menntun á vegum HSÍ hefur batnað stórlega að mati þjálfara í 

deildinni. Nefndi Stefán að HSÍ bauð í fyrsta skipti á þessu ári fram möguleikann á að taka 
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,,master coach“ á Íslandi. Er því í boði að taka öll þjálfunarstig á handbolta á Íslandi um 

þessar mundir. Í ferlinu útbjó HSÍ meðal annars kennsluefni fyrir upprennandi þjálfara í 

faginu.  

 

...Við bjuggum kennsluefni fyrir öll þjálfarastig, yngri flokka og öll stig sem 

eru undanfari master coach. Við bjuggum til fyrirlestra, töluðum inn á ... Ég 

held það sé kominn frábær grundvöllur fyrir komandi þjálfara að taka þessi 

námskeið og þetta efni var unnið gríðarlega vel, af breiðum hópi og getur 

nýst vel fyrir framtíðina. Þú skráir þig inn sem þjálfara og þá færðu bara 

bunkann af fyrirlestrum, tekur í fjarnámi og síðan tekur þú heimsóknir í 

gegnum þjálfara og færð að koma inn í hæfileikamótunina hjá yngri liðum 

HSÍ og jafnvel inn á landsliðsæfingar sem aðstoðarmenn. Svo þetta var 

hugmyndin... Að hafa þetta bæði skriflegt og verklegt (S). 

 

KSÍ stendur sig vel í fræðslu og menntunarmálum að sögn þjálfara. Sagði Davíð KSÍ vera 

bæði með bókleg og verkleg námskeið. Hér á landi sé hægt að taka flest þjálfaranámskeið 

og samkvæmt reglum KSÍ þurfa þjálfarar að vera með ákveðna gráðu í þjálfun til þess að 

mega þjálfa á ákveðnum stigum. Einnig hafa þeir bætt endurmenntunarferlið hjá 

þjálfurum. Þá sagði hann að það sé mikil pressa frá sambandinu að þjálfarar mennti sig 

og allir þjálfarar þurfa að skila inn endurmenntunartíma til að halda skírteinum sínum.  

 

Sérsambandið er með námskeið sem eru bæði verkleg og bókleg þar sem þú 

þarf að fara í til að ná gráðu. Síðan þarft þú að fara í þjálfaraskóla þar sem 

þjálfari fer yfir með þér ákveðna hluti, fylgist með og leiðbeinir. Einnig þarftu 

að fara erlendis, gera stórt verkefni um heilt tímabil með öllum líkamlegum 

þáttum..... og líka þjálfunarfræði, hvernig þú átt að setja upp æfingar.. Síðan 

færðu mentor sem þarf að fylgjast með þér.. þar eru prófdómarar og annað.. 

Síðan finnst mér sambandið vera duglegt að bjóða upp á fyrirlestra þar sem 

erlendir aðilar koma frá stærri knattspyrnuþjóðum (D). 
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Í framhaldinu af þessu bætti Davíð við og sagði að fræðsluteymi KSÍ passi vel upp á að 

auglýsa alla viðburði á vegum sambandsins mjög vel og því fara námskeið aldrei fram hjá 

þjálfurum eða stjórnendum félaga.  

 

5.2.2 Íþróttafélög 

Þegar það kemur að því að skoða fræðslu til þjálfara og leikmanna og aðstoð íþróttafélaga 

til þjálfara við að afla sér menntunar eru svör mismunandi. Sögðu þjálfarar að þessu fylgi 

oft hár kostnaður sem félög reyna að sveigja fram hjá. Íþróttafélög virðast því vera 

misdugleg við að hugsa um þennan þátt íþróttastarfsins. Sumir af þjálfurunum sögðu að 

félagið sitt hugsi lítið út í þessa þætti, aðrir sögðu að þetta fari batnandi og enn aðrir 

sögðu að það sé vel hugsaði um fræðslu og menntun til leikmanna og þjálfara. Þannig 

hafði Ísak orð á því að þetta færi oft eftir fólki sem væri við stjórnvölinn.   

 

Það sem ég hef upplifað gegnum minn feril er það að þetta fer svolítið eftir 

fólkinu sem er við stjórnvölinn í klúbbunum. Þú getur verið með virka stjórn 

sem er dugleg að koma með efni, fyrirlestra og annað inn í klúbbana fyrir 

þjálfara og leikmenn en síðan getur þú líka verið með stjórn sem gerir minna 

í því (Í). 

 

Viðar sagði þetta fara batnandi hjá sínu félagi. Að félagið hvetji þjálfara til þess að taka 

námskeið og taki þátt í kostnaðinum sem því fylgir. Honum finnist það mega bæta fræðslu 

og menntun til þjálfara og leikmanna í óbeinum þáttum þjálfunar líkt og mataræði, 

andlegri heilsu og lyftingum. Kári sagði að það sé vel haldið utan um þessa þætti í sínu 

félagi. Kári nefndi að öll auka fræðsla til leikmanna og þjálfara hefur í vetur verið greidd 

úr vasa leikmanna. Hann sagði að það ráði allir við að borga þúsund krónur fyrir einhverja 

fræðslu sem mun nýtast þér í langan tíma og út í hversdagslífinu. Birgir sagði að sitt félag 

sé framarlega í menntun þjálfara og sagði alla yngri flokka þjálfara meðal annars fá styrk. 

 

Já ég hef fengið það gegnum árin en það er mismunandi eftir samningum. 

Allir yngri flokka þjálfarar fá menntunarstyrk upp á 25 þúsund krónur hvert 

ár. En ég hef alltaf getað sótt í einhverja styrki, gegnum mitt félag, 
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sérsambandið eða ÍSÍ...Til þess að hjálpa manni að komast erlendis þar sem 

það getur verið kostnaðarsamt (B).  

 

Þjálfarar eru margir hverjir með ákvæði í samningi sínum við félagið að félagið eigi að 

hjálpa X mikið til í formi peningaupphæðar ef þjálfarinn vill leita sér að meiri menntunar. 

Fimm af níu þjálfurum nefndu að þeir væru með einhvers konar ákvæði inn í samningum 

sínum líkt og Stefán nefndi. 

 

Jú ég fæ það, fjárhagslegan. Ég fékk það reyndar því ég var með það inn í 

samningum hjá mér. En ég held það sé gríðarlega mikilvægt að menn fari og 

sæki sér meiri menntun. Ég t.d. fór og fylgdist með tveimur 

landsliðsþjálfurum í undirbúningi sínum fyrir heimsmeistaramótið. Fékk bara 

að vera fluga á vegg og ég græddi svakalega mikið á því. Fullt af hlutum sem 

ég get og hef nýtt mér. Maður á að nýta sér allt sem maður hefur aðgang 

að. Sjá hvað menn eru að gera og þróa sig.. Því ef ég ætla vinna sömu vinnu 

sem ég hef verið að gera næsta 15 árin þá fara allir fram úr mér, þú munt þá 

bara standa í stað (S).   

 
5.2.3 Undirbúningur fyrir og í þjálfarastarfinu 

Þegar skoðaður var undirbúningur þjálfara fyrir og í þjálfunarstarfinu komu í ljós ýmsar 

áhugaverðar upplýsingar frá viðmælendum. Sjö af viðmælendunum níu töluðu um að 

hafa æft og spilað fyrrnefndar boltagreinar sem leikmenn í fjölda ára á meistaraflokks- og 

sumir einnig á atvinnumannastigi áður en þeir fóru út í þjálfun. Sögðu þeir að reynsla 

þeirra sem leikmenn og að hafa gengið í gegnum marga þjálfara hafi hjálpað þeim að finna 

út góðar og slæmar æfingar. Þannig sagði Ólafur meðal annars að hann héldi úti dagbók 

þegar hann var leikmaður þar sem hann skrifaði niður allar æfingar út allan sinn feril, 

þannig átti hann mikið magn af æfingum. Síðan þá hefur hann síað út æfingar með 

árunum, eftir hvað hann er að nota. Guðmundur tók í sömu strengi og Ólafur og sagði 

meðal annars þetta:  

 

Maður tekur þá reynslu sem maður hefur öðlast gegnum ferilinn sem 

leikmaður. Maður er búinn að vera með 100 þjálfara og maður tekur þætti 
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hér og þar. Sumir þjálfarar eru sterkari á ákveðnum sviðum og maður reynir 

að vingsa út. Maður safnar þessu saman, í sinn æfingarbanka, maður geymir 

þetta allt. Bæði í huganum og skrifað niður í tölvunni (G). 

 

Guðmundur nefndi nefnilega líka að hann væri íþróttakennari að mennt og hann teldi 

mikilvægt fyrir þjálfara að vera með sem víðasta grundvöllinn í starfinu. Reynslan sem 

hann hafi fengið með því að menntað sig sem íþróttakennara lætur hann snerta á fleiru 

en bara íþróttinni sem hann þjálfar í.       

Stefán talaði um mikilvægi þess að yngri þjálfarar fái að stíga sín fyrstu skref með 

eldri og reyndar þjálfurum. Nefndi hann hversu dýrmæt sú reynsla hafa verið fyrir hann 

þegar hann var að stíga sín fyrstu skref þegar hann var 16 ára.   

 

Þegar ég byrjaði að þjálfa, byrjaði ég að þjálfa 16 ára og ég sá hvernig 

þjálfarinn sem ég þjálfaði með var klæddur, hvernig hann var í 

keppnisferðum og ég lærði bara að vera þjálfari í gegnum hann, hvernig 

hann talaði við hópinn, hvernig hann stýrði æfingum og þú tekur bara 

þekkinguna frá eldri. Ungir læra af eldri. Þessir sem eru líka að 16-17 ára, 

læra líka merkilega vel. Sjúga þetta allt í sig (S). 

 

5.3 Skjalastjórnun 

Skráning þekkingar eða skjalastjórnun er sér á báti sem þema. Rannsakanda fannst 

mikilvægt að gera þemanu góð skil þar sem miklar breytingar og tækniþróun hefur orðið 

í skráningu á þekkingu þjálfara og meðhöndlun á henni. Fannst rannsakanda skína skært 

í gegnum viðtölin að þjálfarar hugsi meira og betur um upplýsingar, gögn og aðra 

þekkingu sem er mikilvæg í starfinu og að rassvasabókhaldið sé liðin tíð.  

 Þjálfarar notuðu mismunandi hjálpartæki við að geyma og halda utan um 

þekkinguna sína og liðsins. Eins og fyrr hefur komið fram voru átta af níu þjálfurum sem 

notuðu forritið Sideline en þó í mismunandi tilgangi. Þannig notaði Viðar það undir 

myndbönd af leikjum á meðan Kári sagðist geyma 80 prósent af sinni þekkingu inn á 

Sideline. Teikningar af öllum kerfum, æfingum og myndböndum af liðinu eru þar inni. Þá 
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sagði hann að með því að hafa allt á sama stað getur hann flokkað betur hvað hann er að 

nota. Stefán talaði á svipuðum nótum hvað varðar Sideline.  

 
Ég geymi öll mín gögn í tölvunni.. bæði þjálfaranámskeið og annað sem 

maður er með. Ég er með allt úr náminu. Það er kannski einn liður í því á fá 

Sideline inn. Það er hlutur sem margir fara hugsa út í núna. Maður býr til 

ákveðinn banka þar inni. Geymsla fyrir mín gögn, kerfi og annað. Ég hef 

skrifað mikið niður en með Sideline getur maður skrifað þetta allt upp í dag í 

tölvunni og séð hvað maður hefur verið að eyða miklum tíma í t.d. 

hraðarhlaup og annað í stað þess að fara leita af þessu í dagbók frá árinu 

2016 (S). 

 

Ari tók undir orð þeirra hvað varðar Sideline, sagði hann að í gamla daga hafi hann geymt 

mikið af sínu í möppum og í kollinum. Vandamálið varðandi það var að öll gögn voru út 

um allt, það hefði verið erfitt að leita af því sem hann ætlaði sér kannski að finna og því 

hafi Sideline komið sér vel þegar hann fór að læra á það.  

Ekki voru þó allir komnir svona vel inn í tæknina við Sideline. Davíð sagðist nota 

Sideline en ætti eftir að læra betur inn á það. Hann geymir hins vegar öll sín prógrömm og 

test leikmanna í skrám á tölvunni sinni. Hann hefur einnig haft það sem sið að skrifa niður 

áherslur liðsins sóknarlega og varnarlega, meðal annars til að geta rétt áfram til næsta 

manns ef hann skildi láta af stöfum.  

 

Ég er með sóknarleik, áhersluatriði og varnarleik skrifað niður. Þá tek ég 

niður hvert einasta atriði fyrir í vörn og sókn, sem er þá til á blaði og þú veist, 

þú getur þá [.] ef það kæmi þjálfari eftir mér. Þá gæti ég látið hann hafa þetta 

konsept sem ég er búinn að búa til og get sagt við hann þetta er það sem 

liðið hefur verið að spila og þú getur fengið þetta ef þú vilt. Það er alltaf erfitt 

að koma inn sem þjálfari í nýtt umhverfi... Þá er ég allavega búinn að hjálpa 

þeim sem tekur við af mér smá. Að hann gerir sér smá grein fyrir hverjar 

áherslurnar hafa verið. Þetta finnst mér faglegt að gera.. Þetta er eins og 

einhverjar skýrslur sem þú skilar af þér sem yfirmaður á almennum 

vinnumarkaði (D). 
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Birgir var eini þjálfarinn sem nefndi það að hann notaði Google drive við að geyma mikið 

af sínu efni. Sagði hann að hann var með allt tímabilið sitt inn á vistuninni, sama hvort það 

væri ársáætlanir, mánaðaráætlanir eða vikuáætlanir. Hann sagðist einnig styðjast mikið 

við Excel við að skrá niður þekkingu sem við kæmi liðinu.  
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6. Umræður 

Í umræðukaflanum verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í 

fræðilegt samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða og fá betri skilning á miðlun 

þekkingar og reynslu þjálfara í boltagreinum. Í fyrsta lagi langar höfund að bera saman 

þjálfunar- og miðlunarleiðir út frá þjálfaranum. Því næst hefur rannsakandi áhuga að bera 

saman sérsamböndin þrjú KKÍ, HSÍ og KSÍ og athuga með hvaða hætti þau aðstoða þjálfara 

í menntun og fræðslu. Í lokin hefur hann síðan áhuga að skoða skráningu og meðhöndlun 

þekkingar hjá þjálfurum. Í niðurstöðum rannsóknar var ekki endilega gerður 

greinarmunur á í hvaða íþróttagrein viðkomandi þjálfaði, nema þá í tengslum við 

sérsamböndin. Umræðukaflinn skiptist í þrjá undirkafla sem snúa að 

rannsóknarspurningum rannsóknarinnar.  

 

6.1 Hvaða miðlunarleiðir og stjórnunarhæfileika nota þjálfarar til að koma 

sinni leyndu og ljósu þekkingu til skila til leikmanna.  

Það má segja sem svo að þjálfarar miðli sinni þekkingu í tvær áttir, frá þjálfara til 

leikmanna og frá þjálfara til annarra þjálfara. Þegar skoðaðar eru miðlunarleiðir frá 

þjálfara til leikmanna höfðu viðmælendur rannsóknarinnar allir sterkar skoðanir á því 

hvernig þeir miðluðu sinni þekkingu til sinna leikmanna. Miðlun til leikmanna gerist á 

tvenna vegu, innan og utan vallar. Því til stuðnings taldi Kári að miðlun þekkingar gerðist 

60% innan vallar og 40% utan vallar.  Þjálfarar töluðu almennt um að þeim fannst best að 

miðla sinni þekkingu úti á íþróttavellinum með leikmönnunum. Hún á sér hins vegar líka 

stað utan vallar, meira í sjónrænu formi á töflum og myndbandsupptökum þegar skoða á 

mótherja, liðið og leikmenn.         

 Inn á vellinum leiðbeina þjálfarar leikmönnum með því að láta þá framkvæma 

æfingar og kerfi. Snúa þær æfingar að vinnureglum og að festa hreyfingar í sessi hjá 

leikmönnum. Stefán nefndi í viðtalinu sínu að leikmenn væru að læra með því að 

framkvæma og talaði þá um að leikmenn þyrftu stundum að fá að detta á andlitið og gera 

mistök til þess að átta sig á hlutunum. Tengist þessi hluti miðlunar þekkingar meira leyndri 

þekkingu þar sem hún snýr að persónulegri reynslu einstaklinga, viðhorfum, hæfileikum, 

innsæi og dómgreind (Grant, 2016). Þjálfararnir reyna miðla sínu áfram út frá hæfileikum 

og reynslu þeirra á æfingum, kerfum og öðru sem þeir hafa síað úr í gegnum árin. Ef við 
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skoðum leynda þekkinguna út frá skrifum Castillo (2002) varðandi hans kenningar um 

hugtakið má segja að leynd þekking eigi sér stað inni á íþróttavellinum á tvennskonar hátt, 

bæði er hún merkingarfræðilega leynd og vitringarlega leynd. Fyrir það fyrsta er þekkingin 

vissulega sérfræðiþekking eins og merkingarfræðileg leynd þekking snýst um. Leikmenn 

læra út frá leiðsögn þjálfarans á kerfi, tákn og hugtök sem þeir nýta síðan gegn mótherjum 

sínum. Í öðru lagi er hún vitringarleg þar sem leikmenn fá reynslu með endurtekningum 

á kerfum og hreyfingum sem þjálfarinn miðlar til þeirra með sinni þekkingu. Þannig getur 

reynslan vegið þungt í flóknum aðstæðum sem geta myndast þegar lítið er eftir og mikið 

er undir.           

 Utan vallar snýst miðlun þekkingar þjálfara til leikmanna mest megnis um 

myndbandsupptökur og töflur. Þjálfarar nota myndbönd til þess að fara yfir leiki síns liðs 

og til þess að undirbúa liðið undir fyrirhugaða mótherja. Á myndbands- og töflufundum 

nota þjálfarar tímann til þess að fara yfir leikkerfi, varnir og sóknarleik bæði hjá sér og 

mótherjum til þess að fyrirbyggja mistök. Einnig á miðlun þekkingar utan vallar sér stað í 

gegnum samfélagsmiðla á borð við Facebook. Þar koma þjálfarar skilaboðum sínum á 

framfæri til leikmanna og í sumum tilvikum senda þjálfarar frá sér uppbyggilegt efni sem 

varðar mataræði og andlega heilsu líkt og Ari gerir. Það má segja að út frá svörum þjálfara 

að þekking utan vallar sé ljós eða markmiðið sé að gera hana ljósa. Þjálfarar gera leynda 

þekkingu ljósa með því að sýna leikmönnum og liðum atriði og kerfi andstæðinga á 

myndbandi. Með því er hann að sýna leikmönnum við hverju má búast og hvaða atriði og 

kerfi andstæðingana ber að varast. Það koma rannsakandi á óvart er hversu mikinn tíma 

þjálfarar nota utan vallar til þess að undirbúa lið sitt og reyna koma í veg fyrir það sem 

Argyris og Schön (1978) nefna einfaldan lærdóm. Með öllum myndbands- og töflufundum 

eru þjálfarar að reyna láta leikmenn átta sig betur á aðstæðum sem hafa/geta komið upp 

í leik. Þjálfarinn reynir því að láta leikmenn yfirfæra lærða þekkingu sína í nýjar aðstæður 

með því að breyta venjum fyrst á grundvelli nýrra hugmynda. Þannig gera þjálfararnir 

lærdóm leikmanna tvöfaldan.  

 Í viðtölum viðmælanda kom í ljós að þjálfarar miðluðu sinni þekkingu til fleiri 

einstaklinga en bara til leikmanna. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að sumir 

þjálfarar miðluðu sinni þekkingu til annarra þjálfara. Handboltaþjálfararnir voru 

duglegastir í að efla samband sitt við þjálfara í sömu grein, töluðu þeir meðal annars um 

að vera í þjálfarahópum sem væru duglegir að senda á milli sín nýjar æfingar og 
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myndbönd af mótherjum liðanna. Körfuboltaþjálfarar og fótboltaþjálfarar voru ekki eins 

duglegir í þessum þætti. Samkvæmt viðtölum voru körfubolta- og fótboltaþjálfararnir ekki 

í svona hópum en þeir deildu og skiptust á æfingum við þjálfara innan sama klúbbs og 

síðan nefndi Birgir að hann miðlaði sinni þekkingu með landsliðsþjálfurum. Má segja að 

um ljósa þekkingu sé að ræða í þessum tilvikum þar sem þjálfarar deila skrásettu efni sín 

á milli sem eru einhvers konar leiðbeiningar af nýjum æfingum og myndbandsefni. Þá 

tengist miðlun þekkingar á milli þjálfara rannsókn Henttonen, Kianto og Ritala (2016) um 

ávinning sem byggist á skiptinýtingu. Segja rannsakendur að einstaklingar séu tilbúnir að 

leggja ákveðið á borðið til að fá annað í staðinn líkt og þjálfarar rannsóknarinnar gera. Það 

sem kom kannski mest á óvart og var áhugavert var að handboltaþjálfarar skáru sig úr 

hvað varðar miðlun þekkingar meðal annarra þjálfara í öðrum liðum. Þannig snéru þeir á 

skrif Kuhlman (2003) um hindranir og þá ástæðu að fólk deilir ekki þekkingu sinni vegna 

þess að einstaklingarnir telja að þekkingin sem þeir búa yfir sé ákveðið vald. 

Handboltaþjálfararnir í þessari rannsókn virðast ekki endilega líta á að þeirra þekking sé 

vald þó hún sé það að vissu leiti. Körfubolta og fótboltaþjálfarar eru hins vegar annars 

staðar hvað þetta varðar og falla vel undir ástæðu Kuhlman um að þekking sé vald. Hverjar 

eru aðrar mögulegar ástæður fyrir því að handboltaþjálfarar eru virkari í þessu en 

þjálfarar í hinum boltagreinunum? Það getur verið skemmtilegt að setja þetta upp í 

tengslum við skrif Christensen og Pedersen (2018) hvað varðar hversu langt einstaklingur 

þarf að ganga til þess að deila upplýsingum með öðrum. Því lengra í burtu (fjarlægari) sem 

viðkomandi er, því ólíklegra er að leitað verði þangað. Gæti það mögulega tengst því að 

einhverju leiti að það eru mun fleiri landsbyggðarlið í fótbolta og körfubolta en handbolta. 

Þannig eru þjálfara í handbolta almennt nær hvorum öðrum en þjálfarar körfubolta- og 

fótboltaliða. Tengslanetið er nær og samskipti augliti til auglitis virðast vera meiri miðað 

við svör handboltaþjálfara um að þeir séu í þjálfarahópum sem hittast reglulega.  

 Ef við köfum síðan ennþá dýpra í þessar pælingar og tengjum þær við 

vinnustaðarmenningu og mikilvægi þess að skapa rétt andrúmsloft fyrir miðlun þekkingar. 

Má segja að þjálfaramenning sé einhvers konar vinnustaðarmenning en góð 

vinnustaðarmenning hefur mikil áhrif á árangur skipulagsheildar og því er mikilvægt að 

starfsfólk taki virkan þátt (Jasphara, 2011). Gæti þetta tengst velgengni íslenskra 

handbolta þjálfara á erlendri grundu þar sem þjálfarar hjálpa hvorum öðrum sem hefur 

áhrif á árangur þeirra? 
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Áhugavert er að skoða miðlun þekkingar þjálfara út frá SECI módeli þeirra Nonaka 

og Takeuchi (1994). Út frá svörum viðmælanda er hægt að tengja þekkingu þjálfara og 

liðs við þrjú stig af fjórum. Fyrir það fyrsta er það félagsmótunarferlið, þar sem leyndri 

þekking er miðlað áfram sem leyndri. Má segja að þessi þáttur eigi sér stað inni á vellinum 

þegar þjálfarinn myndar leynda þekkingu með endurtekningum, leiðsögn og æfingum á 

tiltekni uppstillingu/kerfi. Í öðru lagi er hægt að tengja miðlun þekkingar þjálfara, 

úthverfing, þegar leynda þekking ljós. Þjálfarar nota myndbandsupptökur til þess að fara 

yfir leik mótherjanna og undirbúa liðið undir ákveðin atriði. Með myndböndum og 

sýnikennslu á töflum fá leikmenn skilning á því hvernig þeir gera hlutina og stundum af 

hverju þeir eru að gera hlutina. Í þriðja lagi er hægt að tengja miðlun þekkingar þjálfara, 

samtvinning. Þjálfarar fara yfir leiki liðsins en með því eru þeir að fara yfir ákveðna þætti 

sem þeir vilja að leikmenn geri betur og meira af. Má því segja að þeir séu að gera ljósa 

þekkingu leikmanna að flóknari ljósri þekkingu.  

 Með þessum þáttum á þekkingarmiðlun þjálfara til leikmanna sér stað. Passa þau 

vel við skrif Award og Ghaziri (2004) um að markmið í þekkingarmiðlun sé að breyta 

þekkingu í aðgerðir og umbreyta þekkingu einstaklinga í þekkingu skipulagsheilda. 

Jafnframt kemur fram hjá Award og Ghaziri að þekkingarmiðlun fari fram með því að 

vinna saman, eiga í samskiptum, læra með því að gera, læra augliti til auglitis og með 

leiðbeiningum.  

 Þegar rannsakandi hóf að taka viðtöl við þjálfara fann hann strax hversu 

mikilvægur þáttur dagleg stjórnun virtist vera af þjálfun. Töluðu þjálfarar um mikilvægi 

þess að vera mannlegur þjálfari og átta sig á mismunandi einstaklingum innan liðs.  

Þjálfararnir voru sammála um að það þyrfti að nálgast einstaklinga á mismunandi vegu og 

að það væri ekki hægt að tala alveg eins við allan hópinn þar sem einstaklingar þurfa 

mismunandi tíma. Með þessu virðast þjálfarar gera sér grein fyrir mikilvægi mannauðsins 

sem þeir stjórna sem er undir þekkingarverðmætum fyrirtækja. Gordon og Smith (2015) 

nefna mikilvægi þjálfara að vera leiðtogar og að þeir hjálpi einstaklingum að vaxa og verða 

að betri einstaklingum. Þessi þáttur virðist vera ein helsta áskorunin fyrir þjálfara í dag, 

hvað dagleg stjórnun getur verið flókin og að þjálfarar eru að vinna með marga 

mismunandi einstaklinga sem þurfa mismunandi stjórnun og athygli.   

Þegar þjálfarar voru spurðir að því hvað þeim fannst mikilvægast í sambandi 

leikmanns og þjálfara nefndu fimm af níu þjálfurum traust en rannsóknir hafa sýnt fram 
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á að traust sé eitt það mikilvægasta í miðlun þekkingar milli einstaklinga (Politis, 2003). 

Fólk er ólíklegra að miðla þekkingu ef það treystir ekki hvort öðru (Kuhlman, 2003). 

Þjálfarar eru sammála um að gagnkvæmt traust sé mikilvægt svo hægt sé að vinna með 

hópnum og einstaklinga innan hópsins. Hugtakið traust er einnig hægt að tengja við skrif 

Gordon og Smith (2015) sem ræða mikilvægi þess að halda trausti leikmanna stöðugu til 

þess að hjálpa þeim að verða betri leikmenn í mótlæti og nýjum áskorunum. Traust 

tengist einnig venslum, þætti viðskiptaauðs að mati Nahapiet og Ghoshal (1998) en hægt 

er að líta á samband leikmanna og þjálfara sem viðskiptasamband þar sem persónulegt 

samband og samvinna þjálfara og leikmanna er mikilvæg svo að dæmið gangi upp fyrir 

báða aðila. Einnig er traust og virðing lykilatriði í sambandi leiðtoga við fylgjendur á 

vinnustað þar sem það er skilyrði til að framkvæma umfram væntingar (Phong Ba og Hui, 

2018). Það virðist því ekki vera að ástæðulausu sem þjálfarar nefna traust sem 

mikilvægasta þáttinn í sambandi leikmanns og þjálfara þegar kemur að miðlun þekkingar.  

Í lokin má nefna Ba og ræða sameiginlegt svæði þekkingarsköpunar sem tengist 

umhverfi íþrótta. Ba er staður/samhengi þar sem þekkingu er deilt, hún búin til og nýtt. 

Ba er túlkun upplýsinga sem verður að þekkingu (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). Út frá 

svörum viðmælenda á þekkingarsköpun sér stað innan og utan vallar. Kemur eilítið á óvart 

hversu mikinn tíma þjálfarar nota utan vallar til að miðla þekkingu sinni áfram. Svæði 

þekkingarsköpunar tengist því ekki bara íþróttavellinum sjálfum heldur tengist það líka að 

miklum hluta fundum þar sem þjálfarar og leikmenn ræða saman. Einnig tengist Ba-ið 

Sideline og öðrum samfélagsmiðlum þar sem þjálfarar deila ýmsu efni með leikmönnum. 

Leikmennirnir taka virkan þátt með því að horfa á efnið og reyna að bæta hluti sem 

þjálfarinn bendir á. Þekkingarsköpun á sér því bæði stað með andlegum og líkamlegum 

hætti. Það passar vel við það sem Ba gengur út á, það er að segja, Ba er samhengið sem 

deilt er með þeim sem eiga í samskiptum sín á milli og með slíkum samskiptum þróast 

þeir sem taka þátt í Ba og samhengið sjálft með sjálfskipun til að skapa þekkingu. 

Þátttakendur Ba geta ekki verið áhorfendur, þeir skuldbinda sig til þess að vinna með í 

aðgerðum og samskiptum (Nonaka, Toyama, Konno, 2000). 
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6.2 Hvernig eru sérsambönd að standa sig í menntun og fræðslu til þjálfara? 

Rannsóknarspurning tvö snéri að sérsamböndum sem einstaklingurinn þjálfar undir. 

Boltagreinarnar þrjár falla allar undir Íþrótta og Ólympíusamband Íslands. Stefna Íþrótta 

og Ólympíusambands Íslands (2019) í samstarfi við sérsamböndin, er að efla þekkingu 

þjálfara með auknum fræðsluviðburðum og veita þjálfurum styrk til að sækja sér 

áframhaldandi framhaldsþekkingu.       

 Samkvæmt viðmælendum rannsakanda voru sérsamböndin annað hvort á góðum 

stað eða höfðu bætt sig stórlega. Handboltinn hefur verið að stór bæta sig að mati þjálfara 

í deildinni. HSÍ bauð í fyrsta skipti upp á möguleikann á því að taka æðstu þjálfaragráðuna 

á Íslandi. Lokaverkefni þjálfaranna í því námskeið var að búa til fræðsluefni fyrir öll 

þjálfunarstig í fyrirlestrarformi svo þjálfarar sem vilja mennta sig geta gert það í gegnum 

fjarnám. Körfuboltinn var duglegur að halda þjálfaranámskeið og fá stór erlend 

þjálfaranöfn til Íslands til að trekkja að. Sagði Birgir að viðhorf þjálfara við að ná sér í 

menntun væri að breytast til hins betra. Það sem kom rannsakanda á óvart var hvað 

knattspyrnan er sér á báti í þessu þar sem þjálfarar þurfa að sækja sér ákveðnar 

þjálfunargráður til þess að mega þjálfa ákveðna flokka. Einnig hefur KSÍ bætt 

endurmenntunarferlið hjá sér og þurfa þjálfarar að hugsa vel um eigin endurmenntun til 

þess að halda skírteinum sínum. Þessar niðurstöður voru aðrar en rannsakandi reiknaði 

með að fá í upphafi. Hann vissi ekki til þess að þjálfarar í knattspyrnu þyrfti að hafa 

skírteini til að þjálfa ákveðna aldursflokka og hélt að reglurnar væru þær sömu í öllum 

sérsamböndunum hvað varðar menntun þjálfara.  

 Það er einnig mikilvægt að skoða þessa spurningu út frá þekkingarverðmætum og 

þekkingartapi en eins og fyrr hefur verið sagt eru sérsamböndin að hugsa misvel um 

menntun þjálfara sem tengjast óefnislegum verðmætum innan hreyfingarinnar. KSÍ gerir 

kröfu um menntun, á meðan HSÍ og KKÍ gera það ekki. Með þessu fær KSÍ fleiri menntaða 

einstaklinga inn í starfið en hin tvö sérsamböndin sem skilar sér í meiri gæðum í þjálfun 

og þekkingu einstaklinga innan þess. Getur verið að öll þessi vinna sé að skila fótboltanum 

í fremstu röð hér á Íslandi og gert það að verkum að hann hefur verið að sækja í sig veðrið 

undanfarin ár erlendis? Miðað við hvað þekkingarverðmæti eru mikilvæg eign fyrirtækja 

og megin grundvöllur samkeppnisforskots að sögn Yang, Brashear og Asare (2015) er það 

ekki ólíklegt.  
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 Það sem rannsakanda fannst einnig öðruvísi var það hvernig KSÍ skyldar þjálfara 

sem vilja halda skírteinum sínum, að skila inn upplýsingum um staðfesta endurmenntun. 

Á meðan ætlast HSÍ og KKÍ ekki til þess sama af þjálfurum í sínum deildum. Virðist KSÍ vera 

fremst í flokki af þessum samböndum hvað varðar að koma í veg fyrir þekkingartap en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þekkingartap komi meðal annars fram vegna þess að 

geymd þekking gleymist og er ekki endurnýtt (Liebowitz, 2016). Einnig virðist KSÍ gera sér 

grein fyrir sértækri þekkingu sem reynslumiklir þjálfarar á þeirra snærum búa yfir.  Það 

getur fylgt því mikill auka kostnaður fyrir félög og sérsambandið að ráða inn nýjan þjálfara 

sem hafa sömu þekkingu og leitast er eftir (Júlíana Hansdóttir Aspelund og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2009)  

 Því næst er hægt að skoða spurninguna út frá einföldum og tvöföldum lærdómi 

fyrirtækja. HSÍ og KKÍ skikkar ekki fólk til að ná sér í menntun, því hefur þeim ekki gengið 

eins vel og KSÍ að ná sér í menntaða þjálfara. Það sem HSÍ er að gera með 

meistaragráðunni og lokaverkefninu í því námskeiði, er að þeir eru að nýta þekkingu 

þjálfara til þess að búa til kennsluefni fyrir upprennandi þjálfara. Þannig nýtist námskeiðið 

fleirum en bara einstaklingunum sem voru meðal þátttakenda. Má segja að HSÍ sé að gera 

það sem Argyris og Schön fjalla um varðandi tvöfaldan lærdóm, að HSÍ er að reyna koma 

í veg fyrir misvægi milli fyrirhugaðra og fenginna niðurstaðna með því að einfalda og 

breyta venjum á grundvelli nýrrar hugmynda (Argyris og Schön, 1978). Það sem 

þjálfararnir hafa lært gegnum ferilinn og námskeiðið skilar sér til annarra einstaklinga 

innan sérsambandsins. Þjálfarnir búa til nýjar leiðir í fjarkennsluformi sem auðveldar 

ómenntuðum og þjálfurum með minni reynslu að mennta sig.     

 Heilt yfir virðast sérsamböndin vera að standa sig í menntun til þjálfara. 

Rannsakandi telur hins vegar að HSÍ og KKÍ geti horft til KSÍ þegar það kemur að því að 

skylda þjálfara til að mennta sig.  

  

6.3 Hvernig skrá þjálfarar og halda þeir utan um eigin þekkingu? 

Í síðustu rannsóknarspurningunni langaði rannsakanda til að skoða hvernig þjálfarar 

meðhöndluðu þekkingu sína út frá skráningarleiðum. Út frá svörum viðmælanda virðist 

vera sem skráning þekkingar meðal þjálfara sé að breytast. Þjálfarar eru að gera sé betur 

grein fyrir mikilvægi þekkingar og hvernig hún er geymd. Með tilkomu forritsins Sideline 
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hafa þjálfarar tekið skráningu fastari tökum. Það lítur því út fyrir að rassvasabókhald 

þjálfara, sé að líða undir lok og að tækniþróun sé að gera það að verkum að þeir sjái mikla 

kosti í því að geyma sína þekkingu á skipulagðan og kerfisbundinn hátt. Þjálfarar eru 

mislangt komnir hvað varðar notkun á forritinu Sideline. Segja sumir að þeir noti það 

eingöngu til þess að horfa með leikmönnum á klippur meðan aðrir geyma 80% af sinni 

þekkingu þar inni eins og Kári nefndi. Þjálfarar notuðu einnig aðrar leiðir í skráningu og 

vistun þekkingar. Birgir notaði meðal annars Google drive og Davíð var með prógrömm 

og test leikmanna í tölvutæku formi í tölvunni sinni. Rennir þetta stoðum undir að 

starfræn tæknibylting, upplýsingatækni (e. IT) og samskiptatækni (e. ICT) sé að breyta 

hvernig farið er með þekkingu og hvernig byltingin er að breyta skipulagi í geymslu, 

nýtingu og flutningi á upplýsingum (Elsa Grímsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2012; Nonaka og Konno, 1998).   

 Þó svo þjálfarar geri sér ekki alltaf grein fyrir hvað felst í orðinu þekkingarstjórnun, 

virðist vera sem þeir séu að nota aðferðir sem eiga við fræðigreinina. Samkvæmt 

skilgreiningu Inga Rúnars Eðvarðssonar (2004) um þekkingarstjórnun segir hann að 

þekkingarstjórnun sé samheiti yfir aðferðir sem miða að því að móta, skrá, vista og miðla 

þekkingu innan fyrirtækja. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar snerta þjálfarar á öllum 

þeim flötum sem skilgreiningin tekur fyrir.       

 Stefnumótun í þekkingarstjórnun snýst um tvær stefnur, samskiptastefnu og 

skráningarstefnu. Þjálfarar snerta á báðum þessu stefnum. Út frá samskiptastefnunni 

hvetja þeir einstaklinga innan liðs að eiga í samskiptum við hvorn annan og búa til nýja 

leynda þekkingu út frá leikkerfum. Þannig lærist þekking út frá sameiginlegri reynslu 

leikmanna. Þó svo þeir séu að hvetja leikmenn til að hafa samskipti við hvorn annan er 

það þó ekki alltaf tilfellið að það virki vel. Ísak nefndi að hann bæði eldri leikmenn um að 

reyna leiðbeina og vera mentora fyrir yngri leikmenn. Stundum skilaði það tilætluðum 

árangri en stundum vildu leikmenn meina að þeir höfðu ekkert til brunns að bera. Þau orð 

falla vel undir skrif Kuhlman um hindranir í miðlun þekkingar og að fólk gerir sér ekki grein 

fyrir þekkingunni sem það býr yfir og í raun vanmetur sjálft sig. Í því tilfelli telur fólk sig 

ekki hafa neitt fram á að færa og situr því á mikilvægri þekkingu (Kuhlman, 2003). Einnig 

tengjast þessi skrif rannsókn Henttonen, Kianto og Ritala (2016) þar sem talað er um trú 

á eigin getu til að framkvæma tiltekið verkefni. Fólk sem telur sig hafa getuna í ákveðið 

verkefni er líklegra til að miðla þekkingu sinni en fólk sem telur sig ekki hafa hana. Því má 
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telja að þessir eldri leikmenn sem skorast undan áskorun þjálfarans telja sig ekki hafa 

getuna til þess að sinna hlutverki leiðbeinanda. 

Einnig snerta þjálfarar á skráningarstefnu en með Sideline, Google docs og á 

samfélagsmiðlum geyma þeir þekkingu liðsins. Sideline nota þeir síðan í þeim tilgangi að 

senda leikmönnum klippur og efni sem verður með tímanum hálfgert rafrænt bókasafn. 

  Með breytingum í skráningarleiðum þjálfara eru þeir að koma í veg fyrir 

þekkingartap. Þessar nýju skráningarleiðir gera það að verkum að þjálfarar geta einfaldað 

vinnuna sína og fundið gögn á skemmri tíma en áður. Þó svo Davíð hafi ekki verið orðinn 

fullfær í skráningu á Sideline, hafði hann það sem sið að skrifa niður áherslur liðsins 

varnar- og sóknarlega. Það gerði hann meðal annars í þeim tilgangi að ef hann skildi hverfa 

á braut, gæti nýr þjálfari nýtt sér efnið til að koma sér af stað. Með þessu er Davíð sjálfur, 

án beiðni stjórnar eða annarra að koma í veg fyrir að dýrmæt þekking hans og liðsins 

skemmist. Stemmir þetta við skrif Liebowitz (2016) um mikilvægi þess að skrá niður 

þekkingu svo að þekking og þá aðallega leynd þekking starfsmanna hverfi ekki á braut úr 

fyrirtækinu þegar viðkomandi einstaklingur hættir. 

 Það sem gerir þessa nýju tækni og breytingar í skráningarleiðum þjálfara á Íslandi 

áhugaverða er það að þær geta styrkt samkeppnishæfni og skilvirkni í þjálfarastarfinu. 

Með tilteknum aðferðum líkt og skráningu í Sideline geta þjálfarar notað tölvur til þess að 

bera kennsl á mikilvæga þekkingu sem þeir leita að á skemmri tíma. Upplýsingaforrit geta 

hjálpað notandanum að auðvelda greiningu á viðeigandi upplýsingum sem það leitar eftir 

(Che-Hung, Jen og Ching-Wei, 2017).       
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7. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka miðlun þekkingar og reynslu þjálfara í 

boltaíþróttum. Með því vildi rannsakandi varpa ljósi á hlutverk þjálfara sem stjórnanda 

yfir íþróttaliði og hvort hægt væri að nýta kenningar og aðferðir þekkingarstjórnunar í 

umhverfi íþrótta. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hinum almenna íþróttáhugamanni 

störf þjálfara á bak við tjöldin. Einnig komu fram áhugaverðar niðurstöður varðandi 

hvernig sérsambönd vinna sína vinnu og gætu önnur sérsambönd nýtt sér leiðir þeirra í 

miðlun þekkingar og menntunar til þjálfara. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að 

miðlun á sér stað mest megnis úti á íþróttavelli gegnum stanslausar endurtekningar og 

æfingar. Einnig á miðlun þekkingar þjálfara til leikmanna sér stað í gegnum 

myndabandsupptökur og sýnikennslu. Svo virðist vera að þjálfarar noti svipaðar 

þjálfunaraðferðir óháð boltagreinum en mannlegi og sálfræðilegi þátturinn í því að vera 

þjálfari spili þátt í árangri þeirra sem þjálfarar. Áhugaverðar niðurstöður birtust varðandi 

skráningu á þekkingu þjálfara. Niðurstöður benda til þess að þjálfarar séu í auknum mæli 

að taka skráningu fastari tökum sem skilar sér í betra skipulagi og markvissari 

ákvarðanatöku hvað varðar val á æfingum og undirbúningi.    

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar virðast þjálfarar styðjast ómeðvitað við 

aðferðir þekkingarstjórnunar þó hugtakið sjálft sé þeim ekki ofarlega í huga. Þjálfararnir 

gera allt sem þekkingarstjórnun fjallar um. Þeir eru að móta, skrá, vista og miðla þekkingu 

til liðsins og þjálfara. Helstu kostir við það er betra skipulag og markvissari aðgerðir í 

æfingarvali og líkamlegum prófum. Hvað varðar hindranir þurfa þjálfarar að reiða sig 

traust leikmanna sem getur verið krefjandi í stórum hópi íþróttaliða.  

 Eitt er víst að hlutverk þjálfara yfir íþróttaliði í hópíþróttum er margslungið. 

Hlutverk þeirra er ekki einungis að þjálfa heldur snýr það að leiðtogahæfni, sálfræði, 

verkefnastjórnun, þekkingarstjórnun og að leiðbeina einstaklingum innan sem utan 

vallar.    

Næstu skref á þessu sviði gætu falist í því að skoða miðlun þekkingar þjálfara í 

yngri flokka starfi þar sem markmiðin snúa að öðrum þáttum en bara árangri, til að mynda 

skemmtanagildi. Einnig væri hægt að skoða miðlun þekkingar hjá þjálfurum í 

einstaklingsíþróttum en hún gæti verið með öðru sniði en í hópíþróttum. Þá gætu 

rannsóknir á Sideline og frekari skráningu á þekkingu í íþróttum verið áhugaverð. 
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 Rannsakandi vonast til að með þessari rannsókn geti þjálfarar og sérsambönd nýtt 

niðurstöður til að styrkja þá þætti í eigin starfi sem þau telja ábótavant hvað varðar 

þekkingarmiðlun milli þjálfara og leikmanna, milli leikmanna eða milli þjálfara á núverandi 

tímapunkti. 
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9 Viðaukar 
 
9.1 Kynningarbréf 
 
Góðan daginn, 

 

Þorgrímur Smári Ólafsson heiti ég, nemandi í meistaranámi í verkefnastjórnun við Háskóla 

Íslands. Lokahnykkur í náminu er að skila inn meistararitgerð og er það ástæðan fyrir 

þessum pósti. Ég er að skrifa/rannsaka miðlun þekkingar og reynslu þjálfara í 

boltagreinum (handbolti, fótbolti og körfubolti) á Íslandi. Langar að skoða hvernig 

þjálfarar nýta sína þekkingu og reynslu og í leiðinni að skoða hvort ég sjái einhvern mun 

milli greina. Leiðbeinendur mínir eru þeir Ragna Kemp Haraldsdóttir og Ingi Rúnar 

Eðvarsson.  

 Aðferðin sem ég notast við til að safna gögnum er eigindleg rannsóknaraðferð, 

þ.e.a.s. viðtöl við þjálfara í efstu tveimur deildum á Íslandi í sinni íþróttagrein. Ég legg fyrir 

þjálfara fyrirfram ákveðnar spurningar sem ég leitast við að fá svör við varðandi þætti sem 

snúa að minni rannsókn. Þetta yrði í raun létt spjall, ekki þvingað og möguleiki að stoppa 

hvenær sem er í ferlinu ef þess er óskað.      

 Ég yrði afskaplega þakklátur ef þú gætir gefið mér 20 – 30 mínútur til þess að ræða 

við mig um þessa hluti. Ein af ástæðum þess að ég hef samband við þig en ekki aðra er sú 

að ég fylgist vel með íþróttum, stunda þær sjálfur og finnst mikið til þín koma varðandi 

það sem ég hef lesið og heyrt út undan mér. Fyllsta trúnaði er heitið í viðtalinu og munu 

nöfn viðmælanda hvergi koma fram í ritgerðinni. Endilega heyrðu í mér ef þú getur 

hjálpað mér.  

 

 

Með bestu kveðju, 

 

Þorgrímur Smári Ólafsson, 

Meistaranemi við Háskóla Íslands, 

Toggi20@gmail.com 
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Háskóli Íslands       Rannsakandi: 

Félagsísindasvið      Þorgrímur Smári Ólafsson 

Viðskiptafræðideild      2305902149 

Verkefnastjórnun      Vor 2020 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararitgerðinni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

 

Ég undirritaður/undirrituð samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn 

Þorgríms Smára Ólafssonar um miðlun þekkingar og reynslu þjálfara í boltagreinum á 

Íslandi.  

 
 
 
 
_____________________________ 
Dagsetning og staður 
 
 
_____________________________ 
Undirskrift þátttakanda 
 
 
_____________________________ 
Undirskrift rannsakanda  
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9.3 Viðtalsrammi 
 
Persónulegar: 

1. Hvað heitir þú? 

2. Aldur? 

3. Er þjálfun full vinna hjá þér? 

4. Hver er þín reynsla af æfingum og spilamennsku með meistaraflokki áður en þú 

fórst í þjálfun? 

5. Hvað varð til þess að þú gerðist þjálfari? 

6. Hefur þú menntað þig í þjálfun? Með hvaða hætti hefur þú undirbúið þig fyrir 

þjálfarastarfið? 

7. Hverjir myndir þú segja að væru þínir styrkleikar sem þjálfari? 

8. Hvaða stuðning, ef einhvern - fékkstu þú frá eldri þjálfurum þegar þú varst að 

byrja? 

Já – hvernig stuðningur var það 

Nei – Gæti það hafa hjálpað þér ef þú hefðir fengið hann? Hvernig? 

 

Persóna og þekking: 

1. Hvar og hvernig hefur þú náð í þína íþróttaþekkingu? 

2. Hversu mikilvæg telur þú að sú þekking og reynsla sé starfinu? 

3. Hvernig geymir þú þína þekkingu, þeas hvernig heldur þú utan um það sem þú 

hefur aflað þér með menntun þinni og reynslu?  

4. Hvernig geymir þú þekkingu liðsins (líkamleg ástand leikmanna, kerfi og annað) 

5. Gerir þú eitthvað til að fyrirbyggja að ný/gömul þekking gleymist/tapast? 

(kerfisbundin skráning, bókhald, hugbúnaður?) 

6. Hvaða reynslu hefur þú af því að upplifa einhvers konar mistök í þjálfun. Ef þú 

telur að mistök hafi átt sér stað, með hvaða hætti reynir þú að koma í veg fyrir 

að þau endurtaki sig? 

7. Hvernig finnst þér best að miðla þinni þekkingu til leikmanna? Hvar gerist það? 

8. Með hvaða hætti ef það á við, deilir þú þinni þekkingu með öðrum þjálfurum í 

deildinni?  
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9. Ef þú horfir á aðra þjálfara og lið þeirra, hversu mikilvægur heldur þú að þekking 

þjálfarans sé, varðandi uppskeru liðsins? 

10. Með hvaða hætti nýtir þú annars konar þekkingu þína (ef það á við) til 

leikmanna? Ss. Upplýsingu tengd t.d. mataræði, svefnvenjur og andleg heilsa? 

11. Gerir þú eitthvað til þess að reyna örva miðlun þekkingar milli leikmanna, án 

þess að þú takir beint þátt í því? 

12. Hvaða verðmæti telur þú að séu fólgin í liðinu og heildarmannskapnum? 

(áþreifanleg/óáþreifanleg) 

13. Hvað heldur þú að það sé mikilvægast í sambandi þjálfara og leikmanns? Getur 

þú útskýrt þínar áherslur nánar? 

14. Miðlar þú mismunandi skilaboðum eftir hlutverkum einstaklinga í liðinu? Já/nei, 

ástæður? 

15. Hver er samkvæmt þinni reynslu/innsýn helstu ástæða þess að íslenskir þjálfarar 

eru eftirsóttarverðir út í heimi? 

 

Persóna og sérsambönd/lið: 

1. Finnst þér þú hafi þekkingu sem sérsambandið gætu nýtt sér?  

  -Nei – Af hverju heldur þú ekki? 

 -Já – Hvað hefur þú fram á bjóða?   

2. Hvernig finnst þér þitt sérsambandið vera standa sig í menntun þjálfara og öðru 

fræðsluefni til þeirra? (gætu þau gert betur? Hvernig?) 

3. Hvernig finnst þér þinn eigin klúbbur standa sig í miðlun þekkingar/fræðslu til 

þíns/leikmanna og yngri þjálfara?  

4. Færðu stuðning frá þínu íþróttafélagi eða sérsambandi til að ná þér í meiri 

menntun/fróðleik? Hvernig?  

 

Eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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