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Útdráttur 

Í eftirfarandi ritgerð verður  varpað ljósi á hvað það er sem einkennir afreksþjálfara 

í íþróttum. Hvaða sameiginlegu þættir það eru sem gera þá að afreksþjálfurum og  

hvað það er sem greinir þá frá þjálfurum sem hafa ekki náð sama árangri. 

Rannsóknin var framkvæmd  frá hausti 2019 til vorsins 2021.  Notast var  við 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem hún var  talin henta best til  að svara  

rannsóknarspurningunni.  Þátttakendur voru sex íslenskir afreksþjálfarar, fjórir 

handknattleiksþjálfarar og tveir knattspyrnuþjálfarar. Fjöldi rannsókna hefur verið 

gerður um hvað það er  sem einkennir afreksíþróttafólk og þáttur þjálfara frekar 

skoðaður út frá þörfum íþróttafólksins og áhrif þeirra á það en hvað það er sem gerir 

þjálfarana sjálfa góða. Þættir sem virðast einkenna afreksþjálfara öðrum fremur eru 

djúp þekking á íþróttinni, en flestir hafa þeir sjálfir verið afreksfólk sem leikmenn, 

mikil geta til að miðla þeirri þekkingu, gríðarlegur metnaður og sigurvilji, góð 

skipulagning æfinga og geta til að greina leik andstæðinganna.Ekki síst 

leiðtogahæfni og áhersla á almenn mannleg gildi svo sem vinnusemi, heiðarleika, 

samvinnu og fórnfýsi sem eiga ekki síður við utan íþrótta. 

 

 

Lykilorð:  Afreksþjálfarar, mannleg gildi, þekking, skipulag, leiðtogahæfni. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaritgerð í B.Sc í íþróttafræði og er metin til 12 ECTS eininga. Verkefnið 

fjallar um afreksþjálfara. Ég vil þakka Brian DanIel Marshal fyrir hjálpa mér að átta mig á 

því að þar sem ég hefði mikinn áhuga á afreksþjálfun væri sniðugt að gera verkefni um það 

efni. Ég vil þakka leibeinandanum mínum, Margréti Lilju, fyrir leiðsögnina. Einnig vil ég 

þakka vinum mínum Breka Arnarsyni fyrir hjálp við heimildir, Ingibjörgu Þóru 

Þórarinsdóttur fyrir að gera ritgerðina mína fallega í útliti og Hallgrími Heimissyni fyrir að 

draga mig áfram þegar mig langaði að gefast upp og veita mér ómetanlegan félagsskap í 

lærdómnum. Að lokum vil ég þakka föður mínum, Adolf Inga Erlingssyni, fyrir endalausa 

hjálp í vinnu ritgerðarinnar. 
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Inngangur  

Í skýrslu sem gerð var í Ástralíu á árunum í kringum Ólympíuleikana í Sydney 2000 

var þróun afreksfólks úr 35 íþróttagreinum þar í landi kortlögð með  tilliti  til  innviða 

og aðstöðu. Þar segir: „Hlutverk þjálfaranna er miðlæg á meðal allra 

sérsambandanna vegna beinna áhrifa þess á afreksþróun og velgengni í keppni.“ 

(Sotiriadou, Shilbury 2009). Þá komast Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery og 

Peterson (1999) að því í rannsókn sinni á þætti sem hafa áhrif á frammistöðu 

íþróttafólks að þjálfarar  séu á meðal þeirra mikilvægustu „afreksþjálfarar ríða oft 

baggamuninn á milli sigursælla liða og hinna á efsta getustigi.“ 

Í eftirfarandi ritgerð verður greint frá  rannsókn þar sem reynt er að varpa 

ljósi á afreksþjálfara, hvað það er sem einkennir vinnubrögð þeirra og nálgun. 

Rannsóknarspurningin er hvað einkennir afreksþjálfara og að hvaða leyti eru þeir 

frábrugðnir öðrum þjálfurum? 

Fyrst verða mismunandi hugtök skilgreind og greint frá fyrri skrifum um 

afreksþjálfara og hvað þeir eiga sammerkt.  Einnig verður farið  yfir  aðferðafræðina 

sem var notuð við rannsóknina, en það er eigindleg aðferðafræði. Útskýrt  verður 

hvers  vegna hún varð fyrir valinu og hvað í henni felst. 

Þátttakendurnir í rannsókninni eru sex íslenskir afreksþjálfarar í 

handknattleik og knattspyrnu, allt núverandi og fyrrverandi landsliðsþjálfarar sem 

hafa stjórnað landsliði á stórmóti. 

Í lokin verða niðurstöður rannsóknarinnar birtar þar sem  leitast verður við  að svara 

rannsóknarspurningunni. 
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Afreksþjálfarar.  Hvað  einkennir þá og hvað gera þeir 

öðruvísi? 

  Afreksþjálfari 

Hvað er afreksþjálfari? Til þess að geta svarað þeirri spurningu þarf fyrst að 

svara spurningunni hvað er afreksíþróttamaður? Og til þess að geta svarað því er 

rökrétt að skilgreina hvað er íþrótt, hvað er íþróttamaður og hvað er þjálfari. Íþrótt 

er, samkvæmt Cambridge orðabókinni (2021), leikur, keppni eða athæfi sem krefst 

líkamlegrar áreynslu og færni þar sem farið er eftir  reglum til  skemmtunar og/eða 

til atvinnu. 

Í bókinni Social Issues in Sport eftir Ronald B Woods er íþróttum skipt  niður 

í fjögur stig. (Woods  2015). Fyrsta stigið er leikur sem er óskipulagður og engar 

formlegar reglur. Næsta stig er leikir með formlegum eða óformlegum reglum. 

Þriðja stigið er íþrótt, stofnanabundinn leikur með föstum reglum þar sem 

niðurstaðan er farin að skipta fleiri máli en bara þátttakendur. Efsta stigið er vinna,  

eða afreksíþróttir. Þá er niðurstaðan meginatriðið og íþróttafólk hefur íþróttina að 

atvinnu eða  stundar hana sem svo væri.  

Hvað einkennir góðan þjálfara? 

Íþróttaþjálfarar aðstoða íþróttafólk til þess að hámarka getu sína. Þeir eru 

ábyrgir fyrir því að þjálfa íþróttafólkið með því að greina frammistöðu þess, kenna 

því nauðsynlega færni og hvetja það. En þeir eru líka ábyrgir fyrir því að leiðbeina 

íþróttafólkinu almennt í lífinu og íþróttinni sem það hefur valið sér. Þar af leiðir að 

hlutverk þjálfarans getur verið margslungið, til dæmis kennari, gagnrýnandi, vinur, 

leiðbeinandi, reddari, bílstjóri, fyrirmynd, ráðgjafi, stuðningsmaður, hvetjandi, 

skipuleggjandi og uppspretta allrar visku(Criesfield og félagar, 2005). Allir þessir 

þættir hjálpa til í þjálfun en „Þjálfun þróar fólk með því að bæta árangur þess. 

Hlutverk þjálfarans er að skapa réttu aðstæðurnar fyrir íþróttafólkið til að læra og að 

finna leiðir til að hvetja það. Góður þjálfari þarf að vera góður leiðbeinandi eða 

kennari, en þótt grundvallarspeki þjálfunar byggist á almennum mannlegum gildum 

mun nálgun hvers þjálfara alltaf mótast af persónuleika hans“ (Criesfield o.fl., 2005 

bls. 14). 
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Þjálfarinn þarf að geta aðstoðað íþróttafólkið við að undirbúa æfingaáætlun, eiga 

góð og skýr samskipti við íþróttafólkið, aðstoða það við að þróa með sér nýja færni 

og meta árangur þess til að fylgjast með framförum og spá fyrir um árangur. 

En þjálfun snýst um meira en bara árangur í keppni, því eins og segir á 

heimasíðu ICCE, International Council  for Coaching Excellence, þá á þjálfun líka 

að stuðla að persónulegum þroska íþróttafólksins. Forsenda íþróttamannsmiðaðrar 

nálgunar þjálfara er vernd og virðing fyrir ráðvendni og persónulegum einkennum 

þeirra sem hann vinnur með. Þjálfarar verða að fylgja alþjóðlegum og staðbundnum 

reglum um lyfjanotkun eins og þær eru skilgreindar af WADA, Alþjóða 

lyfjaeftirlitinu. Til þess er ætlast að þjálfarar sinni störfum sínum á siðferðilega 

ábyrgan hátt, fylgi jafnan reglum og standi vörð um heiðarleika íþrótta. 

„Miðlæg í þjálfun í öllum skilningi er sköpun æfinga og tækifæra í keppni sem leiða 

til óskaðrar útkomu fyrir íþróttafólk.“ (International Council for Coaching 

Excellence, 2012  bls.4). 

Hvað einkennir afreksíþróttafólk? 

Engin formleg, samþykkt skilgreining er til yfir afreksíþróttafólk. Einfaldast 

er kannski að segja að það sé íþróttafólk í fremstu röð, en hvernig skilgreinir maður 

síðan fremstu röð og yfir hvað nær það? Á ensku er talað um expertise, eða 

sérfræðikunnáttu, jafnt yfir íþróttir og önnur svið þar sem æfingu og tileinkun þarf 

til að ná fremstu röð. Í grein sinni í fræðiritinu Psychological Review The Role of 

Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance segja Anders 

Ericsson, Ralf Krampe og Clemens Tesch-Romer að til að greina sérfræðing þurfi 

einstaklingur að standast þrjú ólík viðmið. Fyrst og fremst verður sá aðili sem á að 

teljast til sérfræðings að sýna frammistöðu sem er stöðug og betri en annarra í 

faginu. Þá verður sá hinn sami að sýna fram á frammistöðu eða árangur sem erfitt 

er að véfengja. Í þriðja lagi verður að vera hægt að endurtaka frammistöðuna og 

mæla hana. (Andersson o.fl., 1983).  

Samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands er farið eftir eftirfarandi 

viðmiðum þegar afreksárangur er skilgreindur: ,,Um framúrskarandi íþróttamann 

eða flokk er þá  fyrst að ræða þegar einstaklingur eða flokkur skipar sér með árangri 
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sínum í fremstu röð í heiminum. Afreksmaður er hver sá íþróttamaður/flokkur sem 

stenst ákveðna viðmiðun í viðkomandi grein“ (Íþróttasamband Íslands, 2014, 3. gr.) 

Hvað er afreksþjálfari? 

Það er hægara sagt en gert að skilgreina hugtakið afreksþjálfari vegna þess 

að ekki liggja fyrir margar skýrar leiðir til þess að meta þjálfara.  Það er enginn 

alþjóðlegur listi þar sem þeim er raðað eftir árangri eða getu og engin keppni þar 

sem þeir berjast beint gegn hverjum öðrum. Það er í raun mun auðveldara að 

skilgreina afreksíþróttafólk vegna þess að þar eru mun skýrari viðmið. 

Tímamælingar, staða á heimslista eða árangur í alþjóðlegri keppni gefa skýr og 

þokkalega hlutlæg viðmið um stöðu íþróttafólks (Horton og Deakin, 2007). 

Þjálfarar eru hinsvegar venjulega dæmdir eftir frammistöðu íþróttafólksins 

sem þeir þjálfa. Árangur þjálfara, sérstaklega í liðsíþróttum, mælist helst í 

vinningshlutfalli eða titlum. Orðspor þjálfarans er jafnt háð frammistöðu leikmanna 

hans og aðferða hans sem þjálfara. Þetta gerir til dæmis mjög erfitt að meta getu 

þjálfara á neðri stigum þar sem hann gæti hæglega verið afreksþjálfari í þeim 

skilningi að hann hefur sömu þekkingu og þjálfari á efsta stigi og notar sömu 

aðferðafræði í sinni þjálfun, en getur ekki sýnt fram á titla vegna þess að efniviður 

hans hefur ekki boðið uppá þá. Eins hefur umhverfið mikil áhrif á árangur þjálfara, 

umgjörð íþróttafélaga, fjárhagur, metnaður og hefð hafa mikið að segja (Criesfield 

o.fl. 2005). 

Nokkur atriði virðast einkenna afreksþjálfara. Þeir hafa djúpa þekkingu á 

íþróttinni, mjög oft eftir að hafa sjálfir verið afreksíþróttamenn. Flestir eiga þeir það 

sameiginlegt að vera góðir kennarar sem geta komið þekkingu sinni á íþróttinni 

áleiðis. Þeir eru sterkir leiðtogar sem ná að hvetja leikmenn sína. Þeir skipuleggja 

æfingar sínar betur en þjálfarar á neðri stigum og nýta æfingatímann betur (Walton, 

1992, Horton og Deakin 2007). 
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Markviss þjálfun 

Herbert Simon og Michael Chase birtu árið 1973 í tímaritinu  American 

Scientist kenningu sína um 10 ára regluna, það er að til þess að verða 

afreksmanneskja í einhverju þarftu að stunda það í 10 ár eða 10.000 klukkustundir. 

Þeir byggðu kenningu sína á skákmeisturum þar sem þeir fullyrtu að enginn (ekki 

einu sinni Bobby Fischer) virtist hafa náð því að verða stórmeistari án þess að stunda 

skák af kappi í áratug. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að munurinn á stórmeisturum 

og öðrum lægi ekki í minnisgetu, heldur í getunni til að skipuleggja upplýsingar í 

merkingarbæra bunka (Simon og Chase, 1973). 

Sænski sálfræðingurinn K. Anders Ericsson og félagar hans, Ralf Th. 

Krampe, and Clemens Tesch-Romer taka þessa kenningu skrefinu lengra og þótt 

þeirra rannsóknir styðji við niðurstöðu Simon og Chase um æfingamagn bæta þeir 

við nýrri vídd. Ericsson og félagar komast að þeirri niðurstöðu að það sé ekki bara 

tímafjöldinn eða æfingamagnið sem skipti máli, heldur sé það sem þeir kalla 

markvissa þjálfun (e. deliberate practice) sem skipti sköpum. Markviss þjálfun er 

þær æfingar sem íþróttafólk gerir sem eru ekki endilega skemmtilegar, krefjast 

mikillar vinnu og leiða ekki til skjótrar umbunar – þar sem ávinningurinn kemur í 

ljós síðar. (Ericsson o.fl. 1983) Til dæmis getur sundmaður eytt tímanum í að synda 

ferð eftir ferð í lauginni (ekki markviss þjálfun), eða hann getur markvisst æft 

einhvern þátt sundsins sem hann er veikur í, til dæmis einbeitt sér að því að bæta 

tæknina í sundtakinu eða að hitta á rétta millitíma (markviss þjálfun). Þegar 

sundmaðurinn síðan hefur náð færni í þessum þáttum þá teljast þessar æfingar ekki 

lengur markvissar fyrir hann, heldur verður hann nú að finna nýja þætti til að bæta 

með markvissum æfingum. (Ericsson o.fl. 1983) 

Eins og þeir félagar  segja: „Það  er engin styttri leið til. Það tekur að minnsta  kosti 

áratug að verða  afreksmaður og maður þarf að verja þeim tíma vel með því að 

leggja á sig markvissar æfingar – æfingar sem beinast að verkefnum handan við 

núverandi getu og þægindaramma. Maður þarf líka vel upplýstan þjálfara , ekki 

bara til að leiða sig  í gegnum markvissa þjálfun, heldur líka til að hjálpa manni að 

þjálfa  sig  sjálfan.“ (Ericsson o.fl. bls. 391) 
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Þremenningarnir Áine MacNamara, Angela Button og Dave Collins rannsökuðu 

þátt hugarfars, andlegrar færni og hegðunar í afreksmennsku þar sem þau ræddu við 

sjö íþróttamenn á heimsmælikvarða og foreldra þeirra. Í hópnum var júdókappi sem 

hitti naglann á höfuðið hvað markvissa þjálfun varðar án þess að nefna hana á nafn:  

Ég myndi segja að einn helsti styrkleiki minn sé að ég hef alltaf séð stærri 

myndina. Ég er góður í að kasta mönnum svo ég þarf ekki að æfa köst á hverjum 

degi. Það sem  ég þarf að gera er að vinna í grunnatriðunum. Það er að gera 

sér grein fyrir veikleikum sínum og vinna í þeim ... í júdó er auðvelt að virðast 

góður með því að kunna nokkur brögð þegar maður er ungur. Krakkar geta 

unnið nokkur mót með sama bragðinu, en þegar það bregst síðan eru þeir í 

vandræðum. Sumir þjálfarar kenna krökkum að vinna mót á einu bragði eða 

þeir sjá eitthvað sem virkar vel og einbeita sér að því í stað þess að vinna í 

öðrum þáttum eins og þeir ættu að gera (MacNamara o.fl. 2010). 

Mikilvægasta niðurstaðan í rannsóknum Ericssons og fleiri á sviði afreksþjálfunar 

er að innihald æfinganna sé að minnsta kosti jafn mikilvægt og magn þeirra. Í 

framhaldi af því er tímabilaskipting mikilvægur þáttur í þjálfun, það er markviss 

þjálfun til að byggja upp grunnþol og ýmsa færni á undirbúningstímabilinu og 

snemma á leiktíðinni og síðan breyttar áherslur til að ná og halda hámarksgetu út 

keppnistímabilið. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að þjálfarar byggi upp æfingar 

sínar rétt til að halda leikmönnum ferskum, bæði líkamlega og andlega. 

Grunnurinn að þjálfun afreksíþróttafólks felst í réttu magni þjálfunar (nægri) 

af réttri gerð (gæðum) á réttum tíma til að hámarka áhrif hennar. Eins þarf að huga 

að jafnvægi á milli þjálfunar og annarra þátta, sérstaklega andlegra. Sá þáttur á það 

til að gleymast, en rannsóknir hafa sýnt að ef ekki sé hugað að því  sé hætt við þreytu 

og kulnun. 

Shannon Rollason sem þjálfaði ástralska landsliðið í sundi tekur undir 

kenningarnar um mikilvægi markvissra æfinga, en þó með fyrirvara.  
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Ég ætlast alltaf til þess að sundfólkið mitt gefi 100% á æfingum og einbeiti sér 

fullkomlega. Allar æfingar eru skipulagðar til að þau syndi hraðar, þótt það séu 

ýmsar leiðir til að ná því markmiði. Stundum getum við gert æfingarnar 

skemmtilegar, en of eru þær bara púl. Vissulega er lágmarksæfingamagn sem 

þarf að uppfylla, en gæði æfinganna eru mikilvægari...Annar mjög mikilvægur 

þáttur í þjálfuninni er að meta hversu tilbúið íþróttafólkið er til að æfa. Að lesa 

í líkams- og andlitstjáningu, hvað þau segja og láta ósagt hjálpar mér til að 

skipuleggja æfingar vikunnar og dagsins .... Þessvegna höfum við æfingar þar 

sem það að viðhalda núverandi getustigi gæti verið afrek þrátt fyrir að kenningin 

um markvissa þjálfun segi að maður eigi alltaf að sækjast eftir því að bæta við. 

Of mikil ákefð án hvíldar eða of miklar æfingar án ákefðar geta leitt til kulnunar, 

þannig að það er mikilvægt að laga æfingaálagið stanslaust. (Farrow o.fl. 2007). 

Það virðist nokkuð ljóst samkvæmt þessu að eitt meginhlutverk afreksþjálfara sé að 

viðhalda áhuga og vilja íþróttafólksins til að leggja á sig vinnuna sem nauðsynleg 

er. 

Almenn gildi 

Í bók sinni Beyond Winning, The Timeless Wisdom of Great Philosopher 

Coaches, skoðar hagfræðiprófessorinn Gary  M. Walton feril sex af fremstu 

íþróttaþjálfurum Bandaríkjanna á síðustu öld, bæði liðsþjálfara og þjálfara í 

einstaklingsgreinum. Hann reynir að greina hvað það er sem sameinar þá í því að 

verða afreksþjálfarar og  tiltekur í lokin tíu samnefnara fyrir þá. 

1. Leggja mikið uppúr heilindum, gildum og persónulegum þroska 

2. Eru djúpir hugsuðir  sem  líta  á sjálfa sig sem kennara, ekki bara þjálfara 

3. Eru vel menntaðir (formlega og  óformlega) í víðum skilningi 

4. Skuldbinda sig gagnvart  íþróttafólkinu og íþróttasamböndunum til langs 

tíma 

5. Hafa opinn hug gagnvart nýjum hugmyndum 

6. Meta mikils samband þjálfara  og íþróttafólks, óháð árangri 

7. Skilja og meta mannlegt eðli 

8. Hafa ástríðu fyrir íþrótt sinni og vinnu almennt 
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9. Eru heiðarlegir og  sterkir persónuleikar 

10. Eru mannlegir og þess vegna ófullkomnir 

(Walton, 162). 

 

Þjálfararnir sem Walton tekur fyrir eiga það sammerkt að þeir leggja mikla 

áherslu á að uppfræða íþróttafólkið sem þeir þjálfa. Mikil áhersla er lögð á það sem 

kalla mætti siðferðilega þáttinn, það er að kenna íþróttafólkinu vinnusemi og rétta 

framkomu eins og lítillæti. Eins og Walton  bendir sjálfur á hefur þessi þáttur 

þjálfunar látið undan síga á síðustu áratugum vegna breyttrar menningar. Agi í 

þjóðfélaginu hefur almennt minnkað, erfiðara sé að ná til ungmenna sem skeyti 

sífellt minna um hefðbundin gildi, sama hvort þau snúi að fjölskyldu, trúmálum eða 

samfélaginu almennt (Walton 1992). 

Afreksþjálfarar virðast eiga það sameiginlegt að byggja sína þjálfun á 

mannlegum gildum ekki síður en þekkingu á íþróttinni sjálfri. Gildum sem eiga jafnt 

við í viðskiptalífinu og lífinu almennt eins og í íþróttum.  John Wooden, einn helsti 

afreksþjálfari sögunnar, bjó til píramídann að velgengni sem kenndur er við hann. 

Wooden er eini maðurinn sem hefur verið kosinn í frægðarhöll bandaríska 

körfuboltans bæði sem leikmaður og þjálfari. Á 12 ára tímabili, 1964-1975, stýrði 

hann liði UCLA til sigurs 10 sinnum í bandarísku háskóladeildinni og var sex 

sinnum valinn þjálfari ársins 

Í fimm hæða píramída Woodens er neðsta hæðin, eða undirstaðan, fimm 

blokkir. Vinnusemi, vinátta, trygglyndi, samvinna og áhugi. Allt mannleg gildi sem 

einskorðast engan veginn við íþróttir eða keppnisárangur. Á toppi píramídans er 

hinsvegar það sem hann kallar „competitive greatness“ eða getan til að ná sínu allra 

besta í keppni. Þar á milli eru þættir eins og sjálfstjórn, frumkvæði, liðsandi, færni 

og sjálfstraust. Almenn mannleg gildi eru sem sé undirstaðan og eftir því sem ofar 

dregur er meiri áhersla á íþróttatengd gildi. 

Cleary og Zimmerman vilja meina að annar hornsteinn píramídans, 

vinnusemin, tengist því beint að afreksþjálfarar og afreksíþróttafólk velji betri 
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leikáætlun og setji sér skýrari markmið en hinir. Í vinnusemiblokk Woodens séu iðni 

og áætlanagerð sem jafngildi þessu tvennu. (Cleary og Zimmerman 2001) 

Límið sem bindur þessar blokkir saman eru síðan önnur mannleg gildi, metnaður, 

aðlögunarhæfni, dómgreind, barátta, einlægni, heiðarleiki, heilindi og áreiðanleiki. 

Trú og þolinmæði líma síðan saman toppinn að  skilgreiningu Woodens á  velgengni 

sem í einföldu máli snýst um að gera  sitt besta. „Velgengni er ánægja sem er bein 

afleiðing þess að vera sáttur vegna þess að þú veist að þú gerðir allt sem þú gast til 

að verða sá besti sem þú getur orðið.“(Walton 51) 

Annar frægur bandarískur þjálfari sem mikið hefur verið rannsakaður og oft 

vitnað í er ruðningsþjálfarinn Vince Lombardi. Á sjö ára tímabili vann hann NFL 

deildina fimm sinnum með liði sínu, Green Bay Packers. Rétt eins og Wooden náði 

Lombardi undraverðum árangri án þess að notast við einhverja tæknilega yfirburði 

eða nýbreytni í taktík. Ekki heldur stórtæk leikmannakaup. Það sem greindi hann 

frá flestum keppinautum hans var innblástur hans og sigurvilji. Lombardi leit ekki, 

frekar en Wooden, á íþróttina sem upphaf og endi alls, heldur lögðu báðir áherslu á 

almenn mannleg gildi eins og vinnusemi, vináttu og virðingu.  

„Til þess að öðlast velgengni, í hvaða starfi sem er, þurfum við að greiða gjald. 

Eins og fyrir allt sem er einhvers virði. Því fylgir visst gjald. Þú þarft að greiða það 

til þess að vinna og þú þarft að greiða gjaldið til þess að komast á stað þar sem 

sigur er mögulegur. Mikilvægast er að þú þarft að greiða gjaldið til að halda þér 

þar. Velgengni er ekki „stundum“. Með öðrum orðum þá breytirðu ekki rétt 

stundum, heldur alltaf. Velgengni er vani. Að sigra er vani. Því miður er að tapa líka 

vani“ (Walton 8). 

Hlutverk kennarans 

Wooden var í eigin huga fyrst og síðast kennari og hann kenndi við UCLA 

áður en hann hóf þjálfun. Það sem greindi hann fyrst og fremst frá öðrum þjálfurum 

var geta hans til að kenna öðrum að mati sálfræðinganna og fræðimannanna Rolands 

G Tharp og Ronalds Gallimore. Á lokaári Woodens hjá UCLA fylgdust 

tvímenningarnir náið með honum og greindu þjálfunaraðferðir hans. 
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Niðurstaða þeirra var að Wooden væri fyrst og fremst kennari sem lagði 

áherslu á undirstöðuatriði eins og hegðun innan og utan vallar. „Ég segi leikmönnum 

mínum að tvennt ráði því hversu gott liðið er – hversu mikið þeir leggja á sig á 

æfingum og hversu vel þeir haga sér á milli æfinga. Maður getur hvorki náð né 

viðhaldið réttu formi án þess að vinna að báðum þessum þáttum.“ (Walton 49)  

Tharp og Gallimore komust að því að sjötíu og fimm prósent, eða þrír fjórðu af 

þjálfunarhegðun Woodens væru einhverskonar tilsögn sem var oftast hnitmiðuð 

skilaboð sem hann kom til leikmanna sinna á örskotsstundu um leið og æfingin fór 

fram í kringum hann  (Tharp og Gallimore 1988). 

Wooden og Lombardi áttu fleira sameiginlegt en sigurviljann og virðinguna 

fyrir almennum mannlegum gildum. Þeir voru báðir miklir kennarar. Vinur og 

samstarfsmaður Lombardi, George Flynn, sagði: „Ég er sannfærður um að 

velgengni hans fólst ekki aðeins í hvetjandi persónuleika hans, heldur líka í getu 

hans til að kenna. Hann var kennari. Hann gat komið hugmynd til leikmanna sinna, 

útskýrt hana svo þeir skildu – ekki bara hvernig átti að framfylgja henni, heldur 

hvers vegna“ (Walton 14). 

Leikskipulag – taktísk tilsögn 
Í rannsókn Bloom, Crumpton og Anderson sem birt  var í The Sport 

Psychologist á öðrum sigursælum körfuknattleiksþjálfara, Jerry Tarkanian, var 

tilsögnin greind í tæknilega, taktíska og almenna tilsögn. Tæknilega tilsögnin fólst 

fyrst og fremst í sértækri færni íþróttamannsins eins og fótavinnu eða skottækni. 

Taktíska tilsögnin snerist um rými og hreyfingu liðsins sem er hönnuð til að koma 

andstæðingnum á óvart eða að herja á veikleika hans og ná með því undirtökunum 

í leik. Almenna tilsögnin fól síðan í sér þætti eins og skipulag æfinga, skiptingar og 

annað sem féll undir hvorugan hinna flokkanna. Rannsóknin leiddi í ljós að 

Tarkanian eyddi helmingi meiri tíma í taktík en tækni og rannsakendurnir drógu þá 

ályktun að mikil taktísk kunnátta  sé eitt aðalsmerki afreksþjálfara sem starfa með 

afreksíþróttafólki (Bloom og félagar 1999). 

Af því má líka gefa sér að hlutverk afreksþjálfara með afreksíþróttafólk sé 

annað en þjálfara íþróttafólks sem er ekki komið á það stig. Eftir því sem geta 

íþróttafólksins eykst færist áherslan frá tæknilegri tilsögn yfir á taktíska. Þannig er 
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þjálfun barna og unglinga fyrst og fremst tæknilegs eðlis þar sem áherslan er lögð á 

að kenna og þjálfa grunnatriði og hreyfingar. Afreksíþróttafólk hefur náð tökum á 

þessum þáttum og hlutverk þjálfarans er frekar að mótívera það og auka leikskilning 

þess með taktískri tilsögn. (Farrow og félagar 2008) 

Þjálfarinn sem leiðtogi 

Það er ljóst að afreksþjálfarar þurfa að vera ýmsum kostum gæddir. Þeir 

þurfa að hafa mikla þekkingu á íþróttinni, þeir þurfa að vera góðir kennarar til að 

koma þeirri þekkingu til skila, þeir verða að stýra æfingaálaginu rétt og byggja 

æfingarnar upp þannig að þeir nái hámarksárangri án þess að leiði til kulnunar 

íþróttafólksins. En fyrst og fremst virðist afreksþjálfari þurfa að vera góður leiðtogi 

sem öðlast virðingu þeirra sem hann þjálfar (Woods 2007). 

Það sem virðist hafa greint þá Wooden og Lombardi frá flestum 

keppinautunum voru einstakir leiðtogahæfileikar þeirra og geta til að búa til 

liðsheild. Þegar píramídi Woodens er skoðaður er augljóst hve mikla áherslu hann 

leggur á almenn mannleg gildi eins og vinnusemi, vináttu, trygglyndi og samvinnu, 

því þau eru undirstaðan. Þessi gildi eru sérstaklega mikilvæg í liðsíþróttum þar sem 

íþróttafólk þarf að geta litið framhjá egóinu sínu og „fórnað“ sér fyrir liðsheildina. 

Prapavessis og Carron komust að því að íþróttafólk sem býr yfir ríkri trúmennsku 

og er tilbúið að fórna sér fyrir lið sitt leiði frekar til sterkari liðsheildar (Prapavessis 

og Carron 1997). Hluti af skilgreiningu Driskells og félaga á einhverjum sem spilar 

fyrir liðið var skyldurækni sem þeir tengdu við mikið framlag til liðsstolts og 

liðsanda og  markmiða liðsins (Driskell o.fl. 2006). 

Sem liðsþjálfari lagði Wooden gríðarlega áherslu á hópinn, að enginn 

einstaklingur væri stærri en liðið og að allir stefndu sameiginlega að endanlegu 

markmiði, enda gengur píramídi hans út á það. Wooden skilgreindi liðsanda sem 

sanna umhyggju fyrir öðrum, vilja til að fórna eigin hagsmunum og ljóma í þágu 

heildarinnar (Perez  o.fl. 2014). 
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Uppbygging æfinga 
Kenningar Ericsson og Charness um að 10.000 klukkustundir af æfingum 

þurfi til þess að verða afreksíþróttamanneskja sýna fram á mikilvægi þrotlausra 

æfinga (Ericsson og Charness 1994). Öfugt við Maurice Galton sem segir beint 

samhengi á milli æfingamagns og frammistöðu (Galton 1979), segja Ericsson, 

Krampe og Tesch-Roemer að gæði æfinganna séu líka mikilvæg og að þættir eins 

og vel skilgreind, hæfilega erfið verkefni, upplýsandi endurgjöf og möguleikar fyrir 

endurtekningum og villuleiðréttingum leiði til framfara. Þeir benda líka á að miklar 

og endurteknar markvissar æfingar sem afreksfólk þarf að leggja á sig séu ekki 

endilega hvetjandi, heldur krefjist þær fyrirhafnar og áreynslu og leiði hvorki til 

skjótrar frægðar né ríkidæmis (Ericsson, Krampe og Tesch-Roemer 1993). Því hafa 

þjálfarar reynt að finna æfingar sem hvetja íþróttafólk og eykur áhuga þess. Sem sé, 

æfingar þurfa að vera skemmtilegar og hvetjandi, því það gefur auga leið að 

íþróttamaður sem leiðist leggur sig síður fram en sá sem þykir gaman á æfingum. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi ýmissa huglægra þátta og 

skapgerðareinkenna í því að búa til afreksíþróttamann. Í rannsókn sem gerð var á 

efnilegum knattspyrnumönnum í Englandi og þjálfurum þeirra kom fram að 

tileinkun, þolgæði (sjálfstraust og geta til að takast á við erfiðar aðstæður), agi og 

félagslegur stuðningur þóttu grundvallarþættir í því að móta afreksmenn (Holt og 

Dunn 2004). Svipaða sögu má segja um niðurstöður Chris Harwood árið 2008 þegar 

hann rannsakaði skilvirkni sex enskra unglingaþjálfara í knattspyrnu við að auka 

sálfræðilega og félagslega færni leikmanna á æfingum. Þar var lögð áhersla á fimm 

þætti: skuldbindingu, samskipti, einbeitingu, stjórn og sjálfstraust (Harwood 2008). 

Rannsókn Emily J. Oliver, James Hardy og David Markland frá 2010 rennir 

enn stoðum undir mikilvægi þessara þátta. Þau tóku viðtöl við 30 afreksþjálfara í 

Bretlandi úr ýmsum íþróttagreinum. Þar kom fram að þjálfurunum fannst mikilvægt 

að íþróttafólkið væri heiðarlegt og sýndi virðingu á æfingum.  Þeim þótti meira 

gefandi að þjálfa íþróttafólk sem auðsýndi virðingu og töldu það líklegast til að 

hagnast á æfingunum (Oliver o.fl. 2010). 

Þeir þættir sem þjálfararnir lögðu mestu áherslu á voru þolgæði, 

skuldbinding, framlag, vilji til að bæta sig og einbeiting. Skýrt var að þjálfararnir 
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vildu íþróttamenn sem sýndu þolgæði, bæði með jákvæðu viðhorfi og með því að 

leggja enn harðar að sér þegar þeir mættu mótlæti (t.d. þegar þeir voru ekki valdir í 

liðið). Eins lögðu þeir áherslu á að íþróttamennirnir þyldu velgengni og vildu áfram 

leggja hart að sér og bæta sig og létu fyrri afrek ekki trufla sig. Loks þótti þeim 

nauðsynlegt að þeir byggju yfir andlegri hörku sem þeir skilgreindu sem getu til að 

leggja sig alla fram á æfingum og komast yfir sársaukaþröskuldinn til aðgreiningar 

frá þolgæðinu sem lýst er að ofan. 

Skuldbinding var samsett úr þremur þáttum sem þjálfurunum fannst gefa til 

kynna að íþróttamaðurinn væri algerlega skuldbundinn íþrótt sinni, tileinkun, 

frábærri mætingu og vinnu utan æfinga.  Þjálfararnir voru sammála um að það sæist 

hverjir æfa aukalega (Oliver o.fl. 2010). 

Framlagi var skipt í fjóra þætti sem endurspegla það sem íþróttafólk fjárfestir 

í íþrótt sinni, bæði tíma og orku.  Mikil gæði í æfingum, vinnusemi, að leggja sig 

fram við æfingarnar umfram það sem búast má við og að forðast leti. 

Viljinn til að bæta sig skiptist í fimm þætti, spyrja spurninga, svara spurningum, 

sjálfsmat, að sækjast eftir endurgjöf og að nota neikvæða endurgjöf til úrbóta. 

Einbeiting var eitthvað sem þjálfararnir vildu sjá bæði á æfingum og í leik.  

Á æfingum snýst hún um að hlusta af athygli á það sem þjálfarinn segir og skilja 

hvað hann á við.  Í keppni snýst hún um að gleyma sér ekki, slökkva ekki á sér í 

miðjum leik og gera þar með mistök (Oliver  o.fl. 2010). 

Þessi mannlegu gildi og andlegu þættir eru rauður þráður í gegnum speki þjálfara 

eins og John Wooden og Vince Lombardi. 

 Nýting tíma 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á kosti þess að hafa aðgang að afreksþjálfara 

(Baker o.fl.  2003). Samkvæmt Joseph Baker og félögum hans eyðir íþróttafólk 

megninu af æfingatíma  sínum, og í sumum tilvikum allt að 100%, undir leiðsögn 

þjálfarans.  Þess vegna sé færni hans í að byggja upp rétt  umhverfi fyrir það til að 

læra einn mikilvægasti þátturinn í þroska  íþróttafólks.  Þau staðhæfa líka að 

vandaður undirbúningur æfinga sé aðalsmerki afreksþjálfara (Baker o.fl.  2003). 



17 
 

Nýting á tíma er nátengd því hvernig æfingar eru byggðar upp.  Þar sem ljóst 

er að mikinn æfingatíma þarf til þess að ná afreksstigi er mikilvægt að hann sé nýttur 

vel. Ekki síst í umhverfi þar  sem æfingatími er mjög takmarkaður eins og hjá 

landsliðum þar sem þjálfarinn hefur leikmennina aðeins í stuttan tíma í senn. Anders 

Ericsson komst að því að afreksfólk í tónlist eyddi allt að 50 klukkustundum á viku 

í eitthvað sem tengdist tónlist. Þar af var hinsvegar aðeins rétt um helmingurinn, eða 

27 stundir, sem fór í markvissa þjálfun. Ericsson dró þá ályktun að það væri í raun 

hámarkið sem tónlistarfólk gæti varið í markvissa þjálfun á viku. Ef farið væri 

uppfyrir þau mörk væri hætta á álagsmeiðslum eða kulnun (Farrow o.fl. 2008). 

Einstaklingsíþróttum svipar til tónlistar hvað samband þjálfara/kennara og iðkanda 

varðar. þjálfarinn gefur leiðbeiningar og skipuleggur æfingar, en stóran hluta 

æfingatímans sér íþróttamaðurinn um sig sjálfur innan þess ramma. Rannsókn sem 

gerð var á listhlaupurum á skautum leiddi í ljós talsverðan mun á tímanýtingu 

afreksfólks og hinna. Afreksfólkið nýtti um 85% af æfingatímanum á meðan hinir 

voru aðeins virkir í 50% tímans. Að auki sýndi rannsóknin fram á að báðir hóparnir 

eyddu meiri tíma í að æfa atriði sem þeir höfðu þegar góð tök á í stað markvissra 

æfinga, það er að reyna frekar við ný og ögrandi verkefni. Þrátt fyrir að 

skautakapparnir álitu það mikilvægt að bæta við nýjum stökkum eyddu þeir 

megninu af tímanum í að æfa stökk sem þeir réðu vel við. Tilhneigingin var sem sé 

að æfa það sem þeir kunnu í staðinn fyrir eitthvað nýtt. Þessi niðurstaða ýtir undir 

mikilvægi góðs þjálfara sem ýtir undir markvissa þjálfun til að nýta tímann betur. 

Þjálfun í liðsíþróttum líður líka oft fyrir slæma nýtingu á tíma.  Ein rannsókn á 

æfingum kanadískra unglingaliða í íshokkí leiddi í ljós að leikmennirnir voru aðeins 

virkir tæplega helming tímans, eða 48%.  Það er í hrópandi andstöðu við blakþjálfara 

sem Horton og Deakin fylgdust með (Horton og  Deakin 2007). Leikmenn hennar 

voru virkir í 93% æfingatímans.  Hin sjö prósentin voru aðallega skipulögð hvíld 

sem þjálfarinn nýtti til að leiðbeina þeim.  Þannig var meira að segja „óvirki“ tími 

æfinganna nýttur. 
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Hlé á æfingum til að gefa fyrirmæli voru í algeru lágmarki til að halda 

leikmönnunum eins virkum og mögulegt var og æfingum sem skiluðu ekki því sem 

ætlast var til var breytt jafnóðum og þær aðlagaðar án tafar.   

Til þess að gera æfingar svona skilvirkar þarf mikinn undirbúning og jafnframt að 

þjálfarinn skoði æfingarnar eftirá og leggi mat á hvernig til tókst. John Wooden 

sagðist oft verja jafn miklum tíma í að undirbúa æfingu eins og æfingin sjálf tæki 

og skipulagði æfinguna svo vel að allir leikmennirnir voru virkir allan tímann, annað 

hvort í leik eða skotæfingum. Enginn komst upp með að standa aðgerðalaus og horfa 

á. Wooden skráði niður hverja einustu æfingu og notaði þær skrár oft til að rifja upp 

og bera saman æfingar sínar og liðin.  Hann sagðist sjálfur geta sagt mönnum hvað 

hann hefði gert hverja einustu mínútu á æfingum á 27 árum sínum hjá UCLA 

(Walton 1992). 

Rannsóknarmarkmið 
Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast vitneskju um það hvaða þættir 

það eru sem þátttakendur rannsóknarinnar, íslenskir afreksþjálfarar, töldu sjálfir 

mikilvægast í árangri þeirra í þjálfun afreksmanna.  rannsóknarspurningin var því: 

hvað telja afreksþjálfarar lykilþætti í þjálfun afreksmanna? Leitast var við að greina 

þemu og finna sameiginlega þætti í svörum þátttakenda og greina hvað þeir væru 

sammála um að skipti mestu máli í þjálfun afreksíþróttamanna. 
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Aðferð 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsóknaraðferð og þátttakendum 

Rannsóknaraðferð 
Ákveðið var að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem hún hentar best til 

þess að svara rannsóknarspurningunni. Markmið rannsóknarinnar var að komast að 

því hver skoðun þjálfaranna var, ekki að sanna tilgátu, heldur að fá svör frá 

rannsakendum sem fara einkum eftir þeirra skoðunum og reynslu í þjálfun.  Notast 

var við opnar spurningar þar sem þátttakendur fengu tækifæri til að lýsa hlutunum 

með eigin orðum og segja sína skoðun. 

Þátttakendur  

Viðtöl voru tekin við sex afrekþjálfara, fjóra handknattleiksþjálfara og  tvo  

knattspyrnuþjálfara.  Allir hafa þeir þjálfað landslið og  stjórnað þeim á stórmótum. 

Ástæðan fyrir valinu er sú að þessir sex eru, ásamt örfáum öðrum, þeir íslenskir 

þjálfarar í liðsíþróttum sem lengst hafa náð. Tveir handknattleiksþjálfaranna hafa 

unnið verðlaun á stórmótum og báðir knattspyrnuþjálfararnir hafa komið landsliðum 

á lokamót og  stjórnað þeim þar. Viðmælendum eru oftar en ekki gefin gervinöfn, 

en ekki í þessari  rannsókn vegna þess að ferill þeirra gerir þá mjög  auðþekkjanlega 

og þeir gáfu allir samþykki fyrir notkun nafna sinna. 

Ágúst Jóhannsson 

Ágúst Jóhannsson ólst upp í KR og lék með liðum félagsins upp alla yngri flokka, 

en sneri sér ungur  að þjálfun og tók við kvennaliði Gróttu/KR aðeins tvítugur. Hann 

hefur þjáfað íslenska kvennalandsliðið í tvígang og í seinna skiptið stjórnaði hann 

liðinu bæði á HM 2011 og EM 2012. Að auki hefur hann stjórnað landsliði Færeyja 

og félagsliðum á Íslandi, í Noregi og Danmörku. 

Dagur Sigurðsson 

Dagur Sigurðsson var um árabil fyrirliði Vals og íslenska landsliðsins í 

handknattleik. Með Val varð hann Íslandsmeistari fjórum  sinnum og lék síðan sem 

atvinnumaður í Þýskalandi, Japan og Austurríki þar sem hann hóf ferilinn sem 

þjalfari og varð meistari með Bregenz sem spilandi þjálfari. Með íslenska 

landsliðinu lék hann á Ólympíuleikunum í Aþenu 2004 og á fjölda heims- og 
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Evrópumóta. Sem þjálfari stýrði hann þýska landsliðinu til sigurs á Evrópumótinu í 

Póllandi 2016 og vann bronsverðlaun á Ólympíuleikunum í Rio sama ár. Hann 

þjálfaði austurríska landsliðið 2008-2010 og hefur frá því 2017 þjálfað japanska 

landsliðið. Sem þjálfari þýska liðsins Rhein-Neckar-Löwen vann hann EFH 

bikarinn og meistarakeppni EHF. 

Freyr Alexandersson 

Freyr Alexandersson ólst upp í Breiðholtinu og lék 72 meistaraflokksleiki með 

Leikni áður en hann sneri sér  að þjálfun árið 2009 þar sem  hann tók við kvennaliði 

Vals. Undir hans stjórn komst síðan karlalið Leiknis í fyrsta sinn í efstu deild árið 

2014 og hann þjálfaði síðan íslenska kvennalandsliðið í fimm ár, 2013-2018, og 

stjórnaði því á tveimur Evrópumótum. Jafnframt því var hann leikgreinandi fyrir 

íslenska karlalandsliðið og var síðan aðstoðarþjálfari þess 2014-2018. Nú er hann 

aðstoðarþjálfari Heimis Hallgrímssonar hjá Al-Arabi í Katar. 

Guðmundur Guðmundsson 

Guðmundur Guðmundsson var sem leikmaður einn öflugasti hornamaður Íslands 

um  árabil. Hann varð sex sinnum Íslandsmeistari  með gullaldarliði Víkings, lék á 

Ólympíuleikunum í Los Angeles 1984 og í Seoul 1988, á nokkrum 

heimsmeistaramótum og var í sigurliði Íslands á B-heimsmeistaramótinu í 

handknattleik í Frakklandi árið 1989. Sem þjálfari stýrði Guðmundur danska 

landsliðinu til gullverðlauna á Ólympíuleikunum í Rio 2016 og vann silfurverðlaun 

í Beijing  með íslenska liðinu 2008 og bronsverðlaun á EM í Austurríki 2010. Þá 

vann hann EHF bikarkeppnina með Rhein-Neckar-Löwen 2013 og  varð 

Íslandsmeistari með  Fram 2006. 

Heimir Hallgrímsson 

Heimir Hallgrímsson er fyrrverandi landsliðsþjálfari karla í knattspyrnu og þjálfar 

nú Al-Arabi í Katar. Heimir er Eyjamaður og lék um árabil með ÍBV og hóf þjálfun 

yngri flokka hjá félaginu árið 1985. Hann þjálfaði síðan ýmsa flokka karla og 

kvenna þar til hann var ráðinn aðstoðarþjálfari karlalandsliðsins árið 2012 þegar 

Lars Lagerbäck var ráðinn aðalþjálfari. Tveimur árum síðar varð Heimir aðalþjálfari 

Íslands ásamt  Lagerbäck og tók síðan við  einn sem aðalþjálfari 2014-2018. Undir  

stjórn Lagerbäcks og Heimis  komst Ísland í fyrsta sinn á EM 2016  þar sem liðið 
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komst í átta liða úrslitin og undir stjórn Heimis komst það síðan í fyrsta sinn á HM 

2018. Eftir það mót lét Heimir af störfum hjá KSÍ og hefur síðan þjálfað Al-Arabi. 

Patrekur Jóhannesson 

Patrekur Jóhannesson er alinn  upp í Stjörnunni, en fór síðan til KA þar sem hann 

varð Íslandsmeistari. Sem atvinnumaður lék hann  í Þýskalandi og á Spáni um árabil.  

Patrekur var um  árabil lykilmaður í íslenska landsliðinu og lék meðal  annars með 

því á Ólympíuleikunum í Barcelona 1992 þar sem liðið varð í fjórða sæti og á HM 

í Japan 1995  þar  sem  besti  árangur Íslands á heimsmeistaramóti náðist, fimmta 

sætið. Hann þjálfaði austurríska landsliðið í átta ár og hefur þjálfað Selfoss og Hauka 

sem hann gerði að Íslandsmeisturum  auk danska liðsins Skjern. 

Framkvæmd 
Viðtalsramminn var mótaður  eftir skoðun á fyrri rannsóknum á svipuðu efni. 

Viðtalsramminn var samsettur af spurningum sem rannsakandi taldi miðað við fyrri 

rannsóknir að myndu varpa ljósi á skoðanir þátttakenda á hvað þeim þætti 

mikilvægast í þjálfun afreksmanna. Þó svo að viðtalsramminn hafi verið fyrirfram 

ákveðinn voru viðtölin lifandi og höfðu svör þátttakenda þá oft áhrif á hvað var rætt 

nánar. Rannsóknin var framkvæmd frá hausti 2019 til vors 2021. Viðtölin fóru 

ýmist fram á hljóðlátum stað að vali viðmælanda eða í gegnum Zoom. Viðtölin voru 

tekin upp í forritinu Voice Recorder á farsíma rannsakanda. Allir þátttakendur voru 

upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og þeir gáfu allir leyfi fyrir því að nöfn þeirra 

kæmu fram. 

Greining og úrvinnsla 
Öll viðtölin voru rituð upp á tveimur til þremur dögum eftir hvert viðtal. Eftir að öll 

viðtöl höfðu verið tekin og þau afrituð voru niðurstöðurnar greindar eftir þemum og 

notaðar til að reyna að svara rannsóknarspurningunni á sem bestan hátt. Túlkun 

niðurstaðna fór svo fram í umræðukaflanum sem á eftir fylgdi. 

Niðurstöður 
Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni hvað það er sem afreksþjálfarar telja mikilvægast 

í þjálfun afreksmanna. Það má draga þá þætti sem koma fram hjá viðmælendum í 
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nokkur þemu. Þau helstu eru: Heiðarleiki, skipulag og nýting tíma, myndun 

liðsheildar og hlutverk þjálfarans sem leiðtoga. 

Heiðarleiki og samskipti 
Þjálfararnir töluðu allir um mikilvægi þess að vera heiðarlegur. Það á jafnt 

við um að vera heiðarlegur gagnvart starfsmönnum og leikmönnum og að þjálfarinn 

sé heiðarlegur gagnvart sjálfum sér. Þegar þjálfararnir tala um að vera heiðarlegir 

gagnvart sjálfum sér eiga þeir við að fylgja sínum gildum. Þetta á líka við um 

heiðarleika gagnvart leikmönnum. Það eiga allir að fara eftir gildum liðsins sama 

hvort það eru leikmenn, þjálfarinn eða aðrir innan þjálfarateymisins. það er 

gegnumgangandi ákveðin hreinskilni. Ágúst útskýrir þetta vel þegar hann segir 

„bara að vera hreinn og beinn og heiðarlegur við leikmenn með þeirra hlutverk og 

slíkt”.  

Dagur leggur líka mikla áherslu á heiðarleikann, sérstaklega gagnvart 

leikmönnum  sínum. Að hans sögn kemst þjálfari ekki  upp með annað en að vera 

heiðarlegur við þá. „Ég held að það sé mikilvægast að vera ekki með einhvern 

leikþátt. Ég held að það fari rosalega, menn komast held ég stutt áfram með það [...] 

þú kemur inn í eitthvað lið, þar eru 16 leikmenn. Þeir hafa allir spilað þetta í 10 ár 

eða 20 ár eða 30 ár. Þeir nenna ekki að hlusta á einhvern leikþátt eða eitthvað svona 

tilbúið. Þeir vilja bara fá að vita staðreyndir.” Hann segir líka að leikmenn vilji sjálfir 

að þjálfarinn fylgi sannfæringu sinni þegar kemur að liðinu. Um leikmenn segir hann 

„þeir þurfa að finna að þú sért að taka ákvarðanirnar fyrir liðið. Þegar þeir eru búnir 

að finna það að þú er að taka ákvarðanir fyrir liðið, ekki fyrir sjálfan þig, ekki fyrir 

einhverja ákveðna leikmenn, heldur tekur ákvörðun fyrir liðið, þá fara leikmennirnir 

að vilja að þú takir ákvarðanir. Af því að þeir vilja að bestu leikmennirnir spili, þeir 

vilja að sá sem að leggur hart af sér fái sénsinn.” 

Guðmundur telur heiðarleikann vera ein af helstu gildunum sem hann hefur 

í heiðri sem þjálfari: „það er fagmennska fyrst og síðast, ákveðinn svona heiðarleiki 

gagnvart því sem ég er að gera og gagnvart þeim leikmönnum sem ég er að vinna 

með. Já, ósérhlífni, og ég set markið mjög hátt venjulega þannig að ég myndi segja 

að svona þessi atriði séu gegnumgangandi. Það er bara að tileinka sér fagmennsku í 

öllu sem maður gerir, heiðarleiki gagnvart samskiptum við aðra og svona 
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því sem maður er að gera almennt, og svo eins og ég segi, já að maður sé að stefna 

hátt og sé metnaðarfullur.” 

Heimir talaði um það hvað það skipti miklu máli að vera heiðarlegur og 

almennilegur, ekki bara við leikmenn heldur líka allt starfsfólkið í kringum liðið. 

Hann telur að það hjálpi að hafa þjálfað á Íslandi þar sem að ekki er til fjármagn til 

að hafa sérstakan starfsmann í hvert verkefni. Að þar sem að hann hafi þurft að sinna 

hinum ýmsu störfum innan félagsins, til dæmis að spúla gólfið í klefanum, klippa 

saman leiki andstæðinganna fyrir vídeófundi og keyra liðsrútuna, þekki hann 

vinnuna sem starfólkið hans vinnur og beri því virðingu fyrir því sem það gerir. 

Heimir sagði að það sé alls ekki sjálfgefið að þjálfarar og stjórnendur sýni starfsfólki 

sínu og vinnu þess virðingu. Þegar þjálfarinn er hreinskilinn við starfsfólkið og það 

hefur skýrt hlutverk fær það að taka ábyrgð á eigin starfi og þar af leiðandi finnur 

að því er treyst fyrir sínu hlutverki og að það hlutverk skipti máli. 

 Freyr leggur líka mikla áherslu á heiðarleika og vinnusemi.  „Mikilvægt er 

að vera heiðarlegur eins og ég nefni varðandi gildin, bæði gagnvart sjálfum þér og 

því sem þú stendur fyrir og líka gagnvart umbjóðendum þínum, það er að segja 

leikmönnunum þínu [...] þessi heiðarleiki. Að koma vel fram, bera virðingu fyrir 

mismunandi tilfinningum innan hópsins, mismunandi hugsunum, mismunandi 

kúltúr. Reyna að nálgast hvern og einn einstakling til þess að fá það besta út úr 

honum.”  Hann segir heiðarleikann líka snúa að honum sjálfum:  „Það er gríðarlega 

mikilvægt að vera heiðarlegur gagnvart sannfæringu sinni. Vinnusemin sem að er 

hægt að flokka síðan í marga undirflokka, að leggja alltaf mikla vinnu í það sem þú 

gerir og gæði í vinnuna. En á sama tíma þá þarftu líka í vinnuseminni að hafa skýra 

sýn, vita hvert þú ert að fara, vera með skýr markmið.” Frey verður líka tíðrætt um 

það að hann reyni að hafa hlutina þannig að leikmenn  eigi það sem hann kallar 

„ownership í conceptinu“, það er að virkja leikmennina þannig að þeim finnist þeir 

eiga hlut í meginmarkmiðinu þannig að þeir leggi enn meira  á sig  til  að  ná því. 

Til þess að það takist þarf þjálfarinn að gefa frá sér skýr skilaboð og vera heiðarlegur 

gagnvart leikmönnum varðandi markmiðið frá  upphafi.  

Af  ofansögðu er ljóst að þjálfararnir telja allir heiðarleika og skýr skilaboð 

til leikmanna vera lykilatriði í þjálfun sinni. Það að leikmenn viti til hvers sé ætlast 
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af þeim og að þeirra hlutverk fari ekki á milli mála sé nauðsynlegt.  Til þess þurfi 

þjálfarinn að vera heiðarlegur gagnvart leikmönnum og mjög  skýr í öllum  sínum 

samskiptum við þá. 

Mikilvægi þess að vera fyrirmynd 
Allir viðmælendurnir telja nauðsynlegt að þjálfarinn sé góð fyrirmynd fyrir 

leikmenn sína. Þeir eru sammála um að það sé erfitt fyrir þjálfara að gera miklar 

kröfur til leikmanna ef hann gerir ekki sömu kröfur til sjálfs sín og stendur undir 

þeim.  

Guðmundur orðar það þannig: “Í fyrsta lagi ef ég lít á sjálfan mig er 

leiðtogahlutverk þjálfarans mjög mikilvægt og þar með þarf að vera ákveðin 

fyrirmynd í öllu sem að fram fer. Hann þarf fyrst og síðast að sýna það að hann búi 

yfir hæfni og getu til þess að geta stýrt liði og það reynir mjög mikið á það og hann 

þarf að vera samkvæmur sjálfum sér og sýna leikmönnunum það að það sem að 

hann segir, því sé fylgt eftir [...] og þú þarft að líka sko vera fyrirmynd bæði með 

því að sýna þessa fagmennsku í öllu sem þú ert að gera og mæta á réttum tíma og 

allt það, sko. Vera undirbúinn fyrir hverja einustu æfingu eða hvern einasta fund. 

Það bara er svona hluti af pakkanum, annars getur maður ekki leitt neina sko nema 

maður sé með það á hreinu.” 

Heimir segir ljóst að þjálfarinn verði að vera fyrirmynd leikmanna, að hann 

verði að endurspegla allt það sem hann presenterar: „Ef að þú ert með gildi fyrir 

klúbbinn sem er vinnusemi og grimmd og gleði, þá getur þú ekki verið latur og 

fýldur og allt það, skilurðu. Þannig að þú sem þjálfari verður alltaf að endurspegla 

það sem þú vilt fá frá öllum hinum. Það er að segja, þú veist, agi og einbeiting, þýðir 

ekki fyrir þjálfarann að koma síðastur í vinnu og svo framvegis. Ef að þú vilt 

sjálfsaga þá þýðir ekkert fyrir þjálfarann að koma fullur á bílnum og klessa hann, 

eða koma fullur í vinnu [...] þú verður að endurspegla það sem að þú ert að 

presentera og vilt að aðrir geri þá verður þú helst að vera bestur á þeim sviðum. Að 

minnsta kosti sýna fordæmi svo aðrir fari eftir því.” 

Freyr kemur líka inn á mikilvægi þess að þjálfarinn sé fyrirmynd: „Leiðtoginn þarf 

náttúrulega bara að leiða með góðu fordæmi. Hann þarf að vera tilbúinn að hlusta. 
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Hann þarf að finna skilin á milli þess sem er mikilvægt og hvað er ekki mikilvægt, 

af því að þú færð mjög mikið af upplýsingum úr öllum áttum.” 

 Þetta hangir allt saman. Þjálfararnir eru heiðarlegir og fara eftir eigin gildum 

sem eru í meginatriðum þau sömu og gildi liðsins. Þar af leiðandi verða þeir 

sjálfkrafa fyrirmyndir fyrir hópinn. 

Þjálfarinn sem leiðtogi 
Nátengt fyrirmyndarhlutverkinu er síðan það að þjálfarinn verður að vera 

leiðtogi hópsins. Einhver  sem leikmennirnir geta  litið upp til  og  eru tilbúnir að  

fylgja eins langt og þarf til að ná árangri, eru tilbúnir til að fórna sér fyrir jafnt og 

fyrir félagana. 

Viðmælendurnir sögðu það klárlega eitt af aðalhlutverkum þjálfarans að vera 

leiðtogi hópsins. Patrekur orðaði það „Klárlega þarf þjálfari að vera leiðtogi og gefa 

gott fordæmi, taka ábyrgð og þora að taka erfiðar ákvarðanir. Þjálfari gefur tóninn 

með því hvernig leiðtogi hann er.“  

Freyr talaði um að það að vera leiðtogi væri eitt helsta hlutverk þjálfarans í 

afreksþjálfun. „Það er í rauninni stærsti partur afreksþjálfarans, er að vera leiðtogi. 

Í núverandi umhverfi þá byrjarðu á því að umkringja þig af fólki, að umkringja þig 

af sérfræðingum sem að hækka standardinn á þér sem þjálfara. En það er alltaf 

aðalþjálfarinn sem að er leiðtoginn sem leiðir projectið“.  

Það væri síðan mismunandi hvernig leiðtogar menn væru, en að þeir þyrftu að leiða 

með virðingu gagnvart hverjum og einum til þess að ná því besta út úr hverjum 

leikmanni.  

Heimir sagði að það hvernig þjálfarinn leiddi liðið þyrfti að endurspegla 

bæði gildi liðsins og þjálfarans sjálfs. Ef þjálfarinn vill að mikið sé lagt upp úr aga 

og stundvísi þýðir ekki að hann sé að mæta seint. Ef hann vill að eitt af gildum 

liðsins sé gleði getur hann ekki stöðugt verið fúll í vinnunni og svo framvegis. „þú 

verður að endurspegla það sem að þú ert að presentera og vilt að aðrir geri þá verður 

þú helst að vera bestur á þeim sviðum. Að minnsta kosti sýna fordæmi svo aðrir fari 

eftir því“. 

 Eftir höfðinu dansa  limirnir og ljóst er að allir þjálfararnir líta á sig  sem 

leiðtoga hópsins og taka það hlutverk alvarlega. „Leiðtoginn þarf náttúrulega bara 
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að leiða með góðu fordæmi. Hann þarf að vera tilbúinn að hlusta. Hann þarf að finna 

skilin á milli þess sem er mikilvægt og hvað er ekki mikilvægt“ segir  Freyr og 

leggur síðan enn áherslu á það  að bera  virðingu fyrir mismunandi tilfinningum 

innan hópsins, mismunandi hugsunum og kúltúr og mikilvægi þess að nálgast  hvern 

og einn  til þess að ná því besta út  úr honum.  

Það er augljóst á svörum þjálfaranna að þeir telja hlutverk sitt sem leiðtoga 

mikilvægt. Þeir leiða allir af einlægni og leggja upp úr góðum samskiptum við  alla 

leikmenn og starfsmenn liðsins. 

 Skipulag og nýting tíma 
Þátttakendurnir lögðu allir mikla áherslu á mikilvægi  þess að  skipuleggja 

æfingar vel og  að nýta tímann  til hins ýtrasta.  Þeir sögðust allir eyða miklum  tíma 

í  að undirbúa æfingar sínar svo  að  enginn tími  fari til spillis. 

Allir þjálfararnir í rannsókninni höfðu stjórnað bæði landsliði og félagsliði. 

Þeir  voru allir  sammála um að það væri mikill munur á skipulagi æfinga og hvernig 

var farið með tímann eftir um hvort var að ræða félagslið eða landslið. Í félagsliði 

hafa menn meiri tíma. Þar er langt undirbúningstímabil þar sem tími gefst til  að 

hafa áhrif á líkamlegt atgervi leikmanna og í raun alla þætti íþróttarinnar. Eins og 

Guðmundur segir „Þegar félagslið er annars vegar þá er nánast hægt að gera allt á 

undirbúningstímabili, það er tíminn er til staðar og þá er hægt að hafa meiri áhrif á 

líkamsástand leikmanna styrk og svo framvegis“ 

 Í landsliðsverkefnum þar sem tíminn er stuttur snýst þjálfuninni í raun ekki 

um að bæta líkamlegt atgervi heldur að ná góðri endurheimt og mikil taktísk þjálfun 

fyrir komandi verkefni.  Heimir sagði um þjálfun hjá landsliðinu „þá koma menn 

yfirleitt í landsleiki eftir deildarleiki, koma þreyttir þannig að svona fitness þátturinn 

í landsliðinu var meira og minna alltaf að ná þeim í recovery [...] það eru í rauninni 

aldrei erfiðar æfingar í landsliðinu.“  

þar sem tíminn með landsliðinu er  mjög takmarkaður er mikilvægt fyrir þjálfarana 

að öll leikfræði og skipulag í leik liðsins sé skýrt og ekki of flókið.  

Dagur sagði að þegar á stórmót væri komið snúist þetta um að „vera mjög 

effektífur og nýta tímann vel og velja fyrir þá. Hvað þeir eiga að horfa, velja fyrir þá 

hvaða taktík á að spila og allt þetta.” Að þetta snerist í raun um að velja fáa rétti af 
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löngum matseðli fyrir liðið. Það er að segja það hefur ekkert upp á sig að æfa mjög 

margar mismunandi leikaðferðir illa heldur velja fáar sem honum tekst að fá liðið 

til að spila vel á þeim stutta tíma sem hann hefur.  Þá segist hann ekki vera mikið 

fyrir einhverja  svona mótívasjón né langa  fundi.  „Ég vil helst gera sem  mest bara  

inni í sal. Og reyna að vera effektífur, sem sagt reyna að ná sem mestu fram án þess 

að drepa leikmennina úr leiðindum [...] en þar á móti vil ég að leikmennirnir séu 

með 100% einbeitingu og leggi sig 100% fram.  Í rauninni er bara hver æfing sett 

upp eins og leikur [...] þannig að æfingarnar eru oft á  tíðum stuttar en mjög svona 

intensífar“. 

Varðandi skipulag æfinga minntust nánast allir handboltaþjálfararnir  á 

notkun Sideline  forritsins og sögðu það spila stórt hlutverk hjá sér. Dagur segir Það 

hafa  hjálpað sér mikið, sérstaklega í upphafi ferilsins.  Forritið  var  tiltölulega nýtt 

þá og ekki mikið  þekkt  í Austurríki, en hann hafi þekkt  til þess og því haft  forskot  

á  aðra þjálfara: „þar  af leiðandi náttúrulega kom ég rosalega vel undirbúinn, mjög 

vel  skipulagður  og svo gat ég  bara  leikgreint liðin í austurrísku deildinni mjög 

auðveldlega og miklu betur en nokkur annar þjálfari hafði gert þar“. 

Ágúst  gengur enn  lengra og segist hafa notað  Sideline frá upphafi og það  

sé enn aðalverkfæri hans  í þjálfun. „og það nota ég bæði til þess að halda utan um 

hópana mína, æfingabankann minn, leikmennina, æfingaplön og slíkt. Alla 

leikgreiningu er ég auðvitað með þar inni, bæði þá af andstæðingum og eins af okkur 

sjálfum“. 

Guðmundur nefnir að hann hafi lært mikið  af sínum gamla  lærimeistara  

Bogdan Kowalczyk sem þjálfaði hann bæði hjá Víkingi og landsliðinu. „Hann kunni 

mjög  vel  að nota  tímann vel og skipuleggja hverja einustu æfingu þannig að við 

fengjum  sem  mest  út  úr henni“. Hann segist hafa tileinkað sér  hluti frá honum 

hvað þetta varðar  og síðan  bætt við, því hver þjálfari hafi sinn eigin stíl. 

Þjálfararnir hafa auðvitað allir sinn háttinn á æfingum en allir eru meðvitaðir 

um að nýta þann tíma sem þeir hafa og nota hann í réttu hlutina. Áherslur á æfingum 

fara svo eftir aðstæðum, hvernig staðan er á hópnum, hvað er langt á milli leikja og 

hvað er framundan og fleiru slíku. 
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Myndun liðsheildar 
Þjálfararnir voru allir sammála um það að eitt þeirra mikilvægasta hlutverk 

væri að ná sem mestu út úr hópnum sem þeir höfðu að vinna úr. Í því felst að mynda 

sterka liðsheild. Til þess að liðsheildin sé góð þarf liðið að stefna í sömu átt og 

stefnan þarf að vera góð og skýr og grundvallast á sameiginlegum markmiðum og 

gildum. Ágúst talaði um hlutverk þjálfarans í því að skapa liðsheild og anda innan 

liðsins og orðaði það svo „Þá reynir svolítið oft á þjálfarana að reyna að finna svona 

góðan stöðugleika á milli þess að hafa hlutina alvarlega og hafa ákveðinn aga en um 

leið að það sé þannig að leikmennirnir hafi gaman að því sem að þeir eru að gera.“ 

Heimir talaði um að markmiðin þyrftu að kveikja í mönnum og vekja innri 

þrá. Hann orðaði það svona „Þú verður að finna einhver markmið sem að kveikja 

í inner passion fyrir einstaklinginn og þú verður að búa til eitthvað sem er stærra 

heldur en hann sjálfur. Ég vil vera hluti af þessu liði af því að við erum 

á leiðinni þangað og við erum  að gera þetta. Markmiðin verða alltaf að vera þannig 

að þau kveiki í mönnum.“ Dagur talaði um að það væri ekkert sterkara vopn til að 

skapa liðsheild en það ef hæfileikaríkasti maður hópsins væri líka sá duglegasti. En 

að á móti gæti það verið algert eitur að hafa hæfileikaríkan leikmann sem ekki 

leggur sig fram og fer gegn reglum og gildum liðsins. 

Freyr segir að til þess að mynda  sterka  liðsheild sé ekkert öflugra vopn en 

að hæfileikaríkasti leikmaðurinn sé fyrirmyndin sem sé duglegastur og leggur meira 

á sig en aðrir.  Að sama skapi sé það eitur fyrir liðsheild ef sá  hæfileikaríkasti fer 

gegn gildum liðsins, er latur og með vondar venjur. „Ég reyni eftir fremsta megni 

[...] að velja karaktera. Þú velur hæfileika að sjálfsögðu, en ef þú ert með tvo svipað 

góða einstaklinga og jafnvel einn sem er örlítið betri en annar en hann er 

skítakarakter, þá tek ég alltaf karakterinn sem er með jákvæða áru yfir sér og hefur 

möguleika á að bæta sig og gera aðra betri“. 

Guðmundur segir að stór þáttur í því að búa til  góða liðsheild sé að finna 

eða búa til leiðtoga.  Það geri hann með því að tengja  leikmenn verkefninu á 

hverjum tíma, gera  þá virka í verkefninu og fela þeim hlutverk í því. Þá sé mikilvægt 

að hvetja menn til að tjá sig, vera virka og hrósa síðan  mönnum þegar þeir gera það.  

Hann segir misauðvelt eða erfitt að búa til leiðtoga eftir því hvernig liðið sé samsett. 
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„Stundum eru margir leiðtogar í liðinu, stundum fáir eða enginn og þá þarf maður 

að reyna að búa þá til.  Vegna þess að lið sem hefur marga leiðtoga innan sinna 

vébanda, það er mjög sterk eining“. 

Dagur leggur mikið uppúr því að búa til  sterka liðsheild og  segist meðal annars ná 

því með því að sýna leikmönnum fram  á að allt  sem  þeir  gera  á   æfingum skipti  

máli.  „Þú býrð til  keppni inni á æfingunni og þú lætur leikmennina þína vita að það 

er ekkert sama hver vinnur [...] þannig að það verður svona liðskúltúrinn hvernig er 

æft, hversu mikið menn leggja  á sig inn á  æfingunum, hverjum er umbunað fyrir 

það að æfa vel, hverjir fá séns í leikjunum. Það eru þeir leikmenn sem eru með 

hugarfar“. 

Ágúst segist leggja mikið uppúr því að skapa liðsheild, því það  sé  vænlegast 

til árangurs óháð því hversu góðum leikmönnum  liðið er skipað. Stundum sé hann 

með marga góða einstaklinga, en oftast þurfi að reiða sig  á liðsheildina. „og svo 

auðvitað snýst þetta líka um það að ná að mynda sterka og góða liðsheild innan 

liðanna sem maður er að þjálfa og þá reynir svoldið oft á þjálfarana að reyna að 

finna svona góðan stöðugleika á milli þess að hafa hlutina alvarlega og hafa 

ákveðinn aga. En um leið að það sé þannig að leikmennirnir hafi gaman að því sem 

að þeir eru að gera. Liðsheild er eginlega eitt það stærsta og mesta sem ég legg 

áherslu á“. 

 Guðmundur er á  því að það sé mjög stór þáttur í þjálfarastarfinu hvernig 

velja eigi  saman lið, að  velja  saman réttu einstaklingana. Þar sé lykilatriði að ná 

til leikmanna með því að setja skýr markmið með hverjum og  einum þeirra frá 

byrjun og að  þessi markmiðssetning snúi fyrst að einstaklingunum og  síðan að  

frammistöðu liðsins. Þá þurfi leikmennirnir að vera með á hreinu hvert þeir stefni 

og hvað þeir vilji. 

 Þjálfararnir mynda allir góða liðsheild hjá sínum liðum með því að velja rétt 

fólk inn í liðið. Þeir stuðla einnig að því að leikmenn hagi sér á þann hátt sem gerir 

liðsheildina góða. Þjálfararnir telja liðsheildina mikilvæga og oft og tíðum 

mikilvægari en gæði einstakra leikmanna. 
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Metnaður 
Metnaður var rauður þráður í gegn um öll viðtölin og alla vinnu hjá þeim 

afreksþjálfurum sem rætt var við í rannsókninni. Það kom fram í svari hjá þeim 

öllum við spurningu um þeirra gildi sem þjálfari.  Og náði einnig yfir í það sem liðið 

og leikmenn þurfa að hafa. Patrekur svaraði stutt og laggott þegar hann var spurður 

um sín helstu gildi sem þjálfari „Hreinskilni, vinnusemi, metnaður”. 

Ágúst lagði líka mikla áherslu á metnaðinn og þá ekki síður hjá leikmönnum  

sínum: „Það er fullt af leikmönnum sem maður hefur séð í gegnum tíðina sem hafa 

mikla hæfileika en kannski vantar þennan innri aga og metnað til þess að stíga 

skrefið og það er sennilega það mikilvægasta, það er agi og að leikmenn hugsi um 

sig 24 tíma sólarhringsins“.  Hann sagði það sama eiga  við  sig, hann yrði að hafa  

metnað fyrir starfinu og  gefa sig allan  í það. Annars gæti hann  ekki ætlast til  þess 

af  leikmönnum   sínum. 

Freyr segir vinnusemi, heiðarleika og metnað vera lykilatriði, bæði fyrir 

þjálfara og leikmenn: „Ég er með þá reglu að allt sem þú gerir, gerðu það vel. Annars 

skaltu bara sleppa því“. Freyr kemur líka inn á það hvernig það sé metnaðarmál hjá 

honum að hafa allt á hreinu. „Ég er mjög upptekinn af því að hafa mjög skýrar 

vinnureglur annig að það séu engin grá svæði þannig að starfsmennirnir í kringum 

mig séu ekki óöryggir“. 

 Guðmundur talar líka mikið um metnaðinn sem menn þurfa að hafa og tengir 

hann  við markmiðssetningu. Hún snúi bæði að einstaklingnum og liðinu í heild.  

„Það er mjög mikilvægt í þjálfun afreksmanna almennt séð að setja sér  skýr 

markmið, það er mjög stór  þáttur og mikilvægur  í því að  ná árangri sem þjálfari  

að  markmiðssetning sé mjög skýr frá  byrjun“.  Hann segist jafnframt setja  sér skýr 

markmið, bæði hvað  varðar hann sjálfan, einstaka leikmenn og  liðið sjálft. 

 Það segir sig kannski sjálft að afreksþjálfarar séu metnaðarfullir, bæði fyrir 

sjálfa sig og liðin sín, en það er áberandi hversu  mikla áherslu viðmælendurnir 

lögðu á þennan þátt.  Ljóst er að metnaður er   einn helsti drifkraftur afreksþjálfarans 

og eitt af því sem  knýr  hann til þess að leggja meira  á sjálfan sig og leikmenn sína 

til  þess að  ná  settum markmiðum. 
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Umræður 
 Markmið rannsóknarinnar  var að grennslast fyrir um hvað einkennir afreksþjálfara 

öðru fremur. Hvað þeir eiga sameiginlegt og hvað mótar þjálfurnaraðferðir þeirra. 

Það er ljóst að afreksþjálfarar eiga margt sameiginlegt, sérstaklega hvað varðar 

áherslur á  almenn  gildi eins og vinnusemi, heiðarleika, leiðtogahæfileika og fleira. 

Hinsvegar fara þeir mismunandi leiðir  í þjálfuninni. Sumir leggja mikla áherslu á 

greiningu og undirbúning, en  aðrir  meiri á hópefli og að búa til réttu stemmninguna. 

Þá er ljóst að talsvert hefur breyst  með tímanum,  því þrátt fyrir að þjálfararnir sem 

rætt var við eigi margt sameiginlegt með  goðsögnunum John Wooden og  Vince 

Lombardi hafa áherslurnar breyst  á þeim  áratugum sem eru liðnir frá því 

tvímenningarnir riðu um héruð. 

Skýrasti samnefnarinn hjá öllum þjálfurunum sem rætt var við er heiðarleikinn. Þeir 

voru allir sammála um að þjálfarar þurfi að vera  fullkomlega heiðarlegir, bæði 

gagnvart íþróttafólkinu og sjálfum sér. Það er að samskipti þurfi að vera byggð á 

heiðarleika og bæði íþróttafólkið og þjálfarinn þurfi að vita algerlega hvar þau 

standa. Eins og Ágúst sagði:  „bara að vera hreinn og beinn og  heiðarlegur við  

leikmenn með þeirra hlutverk.“ 

Þetta fellur vel að píramída Woodens að  velgengni, eða The Pyramid of Success 

eins og hann  kallaði hann. Þar eru almenn gildi eins og vinátta, heiðarleiki, 

vinnusemi, trygglyndi og samvinna  undirstöðurnar sem  allt annað byggist á.  

Wooden lagði áherslu á að fræða  leikmenn sína og kenna þeim góða  siði, enda leit 

hann  á sig fyrst og fremst sem kennara.  (Walton, 1992) Viðmælendurnir í þessari 

rannsókn ganga ekki jafn langt í þessu efni, enda þjálfa þeir eldri leikmenn  sem  

þurfa síður á slíkri kennslu að halda. Wooden þjálfaði háskólalið þar sem hann var 

með unga, ómótaðaleikmenn. Viðmælendurnir þjálfa allir félagslið á  efsta stigi 

og/eða landslið og þrátt fyrir að þeir hafi  vissulega í höndunum stöku leikmenn sem 

telja má ungmenni er  meðalaldurinn mun hærri og kennsluþátturinn sem slíkur því  

talsvert minni en hjá Wooden. Samt sem áður leggja þeir allir áherslu á að brýna 

fyrir leikmönnum sínum þessi almennu gildi og leita eftir þeim.  

Annað sem hefur breyst mikið í áranna rás er áherslan á þrek- og tækniæfingar.  Þótt 

viðmælendur okkar væru allir sammála um mikilvægi þess að leikmenn séu í 
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toppformi gengu þeir nánast út frá því sem vísu að þeir væru það, enda flokkaðir  

sem afreksíþróttamenn.  Hinsvegar náði Vince Lombardi að stórbæta lið Green Bay 

Packers með því einfaldlega að  koma leikmönnum í toppform  þannig að þeir höfðu 

líkamlega yfirburði.  Nú á dögum  er gengið út frá því að toppleikmenn séu í frábæru 

líkamlegu ástandi, enda hefur líkamleg þjálfun þróast mikið og sömuleiðis 

næringarfræði og annað sem  stuðlar að betra líkamlegu formi. En þrátt fyrir þessa 

áherslu á líkamlegt  form lagði Lombardi mest uppúr andlega þættinum og 

sérstaklega því að búa til leiðtoga. (Walton 1992) 

Góð nýting á tíma er einkennandi fyrir afreksþjálfara, bæði viðmælendurna í 

rannsókninni og þá sem fyrri rannsóknir hafa tekið fyrir.  Viðmælendurnir gerðu 

reyndar sérstakan greinarmun á æfingum hjá landsliðum annars vegar og  

félagsliðum hinsvegar þar sem tíminn er mun  naumari á landsliðsæfingum auk þess 

sem ætlast er til þess að landsliðsmenn ráði yfir líkamlegri og tæknilegri færni á 

hæsta stigi þannig að tíminn fer fyrst og fremst í leikskipulag og greiningu á 

andstæðingnum. 

Myndun liðsheildar er rauður þráður í störfum afreksþjálfara þar sem þeir finna eða 

búa til leiðtoga á vellinum jafnframt því sem þeir vísa veginn með því að vera 

fyrirmyndir og leiðtogar utan vallar. Þar fléttast aftur inn í grundvallargildin sem 

þeir leggja allir áherslu á, heiðarleiki, vinnusemi,  samvinna og önnur góð gildi. 
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