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Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða fræðilegt gildi bandarískra íþróttakvikmynda í 

tengslum við hópíþróttir og sigursæl íþróttalið. Leitað var skilgreininga á einkennum 

slíkra liða og hvað þurfi til að mynda góða liðsheild. Einnig var fræðagrunnur þjálfunar 

og hópeflis kannaður og hann studdur með vísan í þekkta íslenska þjálfara. Til að 

afmarka efni voru valdar fjórar íþróttakvikmyndir til rannsóknar og greiningar, þær 

skoðaðar út frá fræðihugtökum með hliðsjón af gátlista.  Rannsóknarspurningin var: 

Hvað einkennir sigursæl íþróttalið skv. völdum bandarískum íþróttakvikmyndum? 

Aukaspurningar lutu að því hve raunhæfa mynd kvikmyndirnar gæfu af því hvernig 

góður árangur næðist á íþróttasviðinu og hversu góð dæmi um sigursæl íþróttalið mætti 

finna í völdum íslenskum kvikmyndum? 

Helstu niðurstöður voru að kvikmyndirnar væru marktækar sem fræðiefni um sigursæl 

íþróttalið og öfluga liðsheild og þar væri að finna skýrar vísanir í fræðileg hugtök. 

Niðurstaða um íslensku kvikmyndirnar var að þær sýndu sigursæl íþróttalið fremur utan 

vallar en innan.  
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„Þú þarft að trúa á einhver ákveðin element sem koma til þín og vera búinn 

að búa til einhvern jarðveg og vera svo tilbúinn þegar fræin detta kannski 

einu sinni á ári eða á tíu ára fresti. Þú trúir og treystir á eitthvað sem þú 

getur kannski ekki alveg stjórnað.“ 

 

Ólafur Stefánsson, íþróttamaður ársins 2008, í viðtali við RÚV.  
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Inngangur 

Hvaða máli skipta sigursæl íþróttalið? Sé eingöngu horft til Íslands var nýliðið ár svo 

sannarlega ár hópliðanna. Íslenska landsliðið í handknattleik karla náði silfurverðlaunum 

á Ólympíuleikunum og líklega verður það afrek seint bætt. Á meðan „strákarnir okkar“ 

spiluðu var allt á hvolfi á landinu. Árangur liðsins var efst á baugi í samfélaginu og mikið 

ræddur manna á meðal. Þegar að þýðingarmestu leikjunum kom safnaðist fólk saman, 

horfði á leikina og deildi tilfinningum sínum með öllum hinum. Allir  hugsuðu það sama: 

Vonandi gengur liðinu, „strákunum okkar“, sem allra best. Þarna batt sigursælt íþróttalið 

heila þjóð saman og líklega náði þjóðernistilfinningin hæstu hæðum við móttökuathöfn 

handknattleiksliðsins. 

Annað nærtækt dæmi er íslenska landsliðið í kvennaknattspyrnu sem varð fyrst íslenskra 

liða til að komast í úrslitakeppni á stórmóti. Leikurinn sem skipti öllu máli fór fram við 

skelfilegar aðstæður í október á Íslandi. Október er gjarnan kaldur mánuður, jafnvel með 

snjó, og ekki talinn hæfa knattspyrnu utanhúss. Á því varð hins vegar breyting þegar 

landsmenn fylltu heila stúku á Laugardalsvelli í frosti og hvöttu „stelpurnar okkar“ til 

sigurs. Samkenndin og stuðningurinn við stúlkurnar var sem aldrei fyrr.  Enn á ný batt 

sigursælt íþróttalið heila þjóð saman.  

Allir voru sammála um að sigrarnir hefðu verið sigrar hópanna. Í viðtölum eftir leikina 

lýstu þjálfarar og leikmenn því hvernig unnið hefði verið markvisst með hópana til þess 

að efla liðsheild svo að allir sem að liðunum komu stefndu að sama marki: sigri.  

Í hópíþróttum er sem sagt fátt mikilvægara en góð liðsheild. Liðið verður að leika sem ein 

stór heild og leikmenn verða að vinna fyrir hag liðsins fremur en nokkuð annað. Það er 

hins vegar ekki auðvelt að mynda liðsheild. Að verða vitni að þessum stóru 

íþróttaafrekum minnti einna helst á vel skrifaðan endi á góðri kvikmynd, allt gekk upp að 

lokum og allir sem tengdust þjóðinni voru glaðir og stoltir.  

Beinar útsendingar íþrótta í sjónvarpi eiga mikinn þátt í að þjappa áhorfendum þannig 

saman. Kvikmyndir leitast við að herma eftir raunveruleikanum af fremsta megni. Því 

kemur ekki á óvart að íþróttakvikmyndir njóti gífurlegra vinsælda í heiminum og hafi 
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mikil áhrif, rétt eins og sjónvarpið. Kvikmyndir eru sýndar um víða veröld og það er talið 

eftirsóknarvert að öðlast  heimsfrægð sem kvikmyndaleikari. Kvikmyndir hafa einnig 

verið notaðar til fræðslu í mörg ár og gildi þeirra sem slíkra er margsannað. Því er ljóst að 

notkun kvikmynda og íþrótta saman getur verið mjög áhrifarík. Sú jákvæða mynd sem 

gefin er af íþróttaliðum sem ná langt, þeim einstaklingum sem mynda liðið og svo 

þjálfurum sem halda utan um hópinn getur verið fyrirmynd fyrir heilu kynslóðirnar af 

afreksmönnum framtíðarinnar. 

En hvað þarf til í raunveruleikanum og hvað segja kvikmyndirnar okkur? Er Hollywood 

eingöngu að búa til góðan endi þar sem ekki er að finna fræðilegan bakgrunn? 

Bandarískar íþróttakvikmyndir eru oftast nær svokallaðar „feel good“- kvikmyndir, 

m.ö.o. myndir sem áhorfandanum líður vel eftir að hafa horft á. Boðskapur þeirra er 

yfirleitt sá að hið ótrúlega eða ómögulega tekst þrátt fyrir allar hindranir. Í mörgum 

tilvikum hafa myndirnar ekkert fræðslu- og uppeldisgildi og eru því einskis verðar utan 

hugsanlegs skemmtanagildis. Í bandarískum íþróttakvikmyndum tekst yfirleitt alltaf á 

endanum að búa til sigursæl lið og árangurinn kemur í kjölfarið.  

Því er áhugavert að kanna fræðagrunn þjálfunar og hópeflis, horfa svo með gagnrýnum 

augum á valdar kvikmyndir og kanna hvort þær gefi raunverulega mynd af því sem til 

þarf og megi nýta t.d. í þjálfun og kennslu. 

Í þessari ritgerð verða einmitt skoðaðir þeir hlutir sem þurfa að ganga upp og leitað svara 

við spurningunni Hvað einkennir sigursæl íþróttalið skv. völdum bandarískum 

íþróttakvikmyndum? 

Ásamt ofangreindri spurningu verður leitað svara við eftirfarandi tveimur spurningum:  

a)  Hversu raunhæfa mynd gefa kvikmyndirnar af því hvernig góður árangur næst á 

 íþróttasviðinu? 

b)  Hversu góð dæmi um sigursæl íþróttalið má finna í völdum íslenskum 

kvikmyndum? 
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Eins og spurningarnar bera með sér verða bandarískar kvikmyndir skoðaðar vel og 

metnar út frá þessum áherslupunktum. Lykilhugtök verða skilgreind og mikilvægi þeirra í 

myndunum og notkun greind.  

 

1. Íþróttir 

Íþróttir eru og hafa alltaf verið mikils metnar sem þáttur í heilsurækt, í forvarnarskyni og 

að ógleymdum keppnisþætti þeirra. Til eru margar hliðar á íþróttum, sumar þeirra eru 

vinsælli en aðrar og það fer vafalaust eftir því hvaða íþrótt er rædd hverju sinni. Bæði er 

keppt í einstaklingsíþróttum og hópíþróttum. 

Það reyndist erfitt að finna útskýringu á hugtakinu íþróttir en í viðtali við Viðar 

Halldórsson lektor við Háskólann í Reykjavík kom fram ágæt skilgreining: 

„Líkamlegt athæfi, eitthvað sem keppt er í og stýrt af ákveðinni stofnun “ (María 

Ólafsdóttir,  2009:10). 

Guðmundur Sæmundsson aðjunkt við Menntavísindaskor Háskóla Íslands skilgreinir 

íþróttir m.a. svo:  

„Íþrótt á að vera æfð sem eigið ákveðið listform. Í henni reyna iðkendur að ná 

hámarksárangri, og þar verður að vera um keppni að ræða “(Guðmundur Sæmundsson, 

2004:7). 

9. Þjálfarinn 

2.1 Stöðug þjálfun 

Í fræðigrein á heimasíðu bandaríska sundsambandsins, USA Swimming, er talað um sex 

atriði sem einkenni sigursæl íþróttalið. Eitt þeirra atriða sé stöðug þjálfun. Sú þjálfun 

skiptist í þrjú lykilatriði:  
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a ) Sanngirni  

Til að koma á liðsheild, einingu og ánægju þurfi þjálfari að sýna sanngirni í þjálfunarstíl 

sínum. Hann geti gert það með því að láta sínar persónulegu skoðanir á leikmönnum ekki 

bitna á þjálfun þeirra og hjálpa þeim á faglegum nótum.  Ennfremur þurfi þjálfari að vera 

fær um að veita leikmönnum sínum mismunandi þjálfun. Aldrei sé hægt að þjálfa alla 

leikmenn nákvæmlega eins því hver og einn hafi sína styrk- og veikleika. Þegar leikmenn 

séu þjálfaðir með jákvæðu hugarfari og einblínt á kosti þeirra um leið og dregið sé úr 

veikleikum þeirra með jákvæðri styrkingu geti það skipt sköpum fyrir sjálfstraust 

leikmanna og eflt þá til muna (USASWIMMING, áá: 8). 

b) Áhugi og vilji 

Þjálfun taki mikinn tíma. Flestir sem starfi við þjálfun geri það af því að þeir hafi 

brennandi áhuga og ástríðu fyrir starfinu en það þurfi að koma skýrt fram. Ef leikmenn 

finni fyrir áhuga og metnaði þjálfarans sé mjög líklegt að þeir taki hann sér til 

fyrirmyndar og séu tilbúnir að leggja allt í sölurnar til að ná sameiginlegum markmiðum 

liðsins. Þjálfari sem sé hvetjandi og góð fyrirmynd sé líklegri til að ná betur til leikmanna 

og ná betri árangri með lið sitt (USASWIMMING, áá: 8). 

Þetta er í takt við ráðleggingar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar, þjálfara A-landsliðskvenna 

í knattspyrnu. Að mati Sigurðar er lykilatriði að þjálfari leggi mikið á sig og sýni gott 

fordæmi og fái þannig leikmenn til að leggja meira á sig en þeir myndu annars gera 

(Hilmar Þórlindsson, 2009:17). 

c) Stöðugleiki 

Þjálfari sem skipti sífellt um skoðun og taki geðþóttaákvarðanir sé ekki líklegur til að ná 

þeirri virðingu og áhuga hjá leikmönnum sínum sem nauðsynleg sé til að byggja upp 

góða liðsheild. Sé þjálfari sífellt að breyta æfingum, leikstíl, leikkerfum og uppstillingum 

og taka óskýrar ákvarðanir verði leikmenn mjög óvissir um stöðu sína í liðinu og til hvers 

þjálfarinn ætlist af þeim (USASWIMMING, áá: 8).  
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Þeir þjálfarar í hópíþróttum sem hafa verið sigursælastir hafa náð árangri með því að 

beita sömu þjálfunaraðferðum og viðhalda sömu kröfum til leikmanna ár eftir ár. Gott 

dæmi um slíkan þjálfara er Sir Alex Ferguson hjá Manchester United. Hann hefur 

stjórnað liðinu í rúmlega tuttugu ár og á þeim tíma gert liðið að einu því sigursælasta í 

heimi.  

Hjá sigursælum íþróttaliðum vita leikmenn við hverju þjálfarinn býst af þeim og 

ennfremur vita þeir nákvæmlega hvers þjálfarinn krefst af þeim sem hluta af liðsheild 

(USASWIMMING, áá: 8). 

Sem fyrrverandi þjálfari hjá yngri flokkum í körfuknattleik þori ég að fullyrða að  

ofangreind þrjú atriði sem flokkast undir stöðuga þjálfun eru gríðarlega mikilvæg. 

Leikmenn ætlast til sanngirni af þjálfara sínum, sérstaklega á yngri árum. Þannig vilja 

þeir leggja sig fram og fá á móti sanngirni frá þjálfara. Það segir sig sjálft að þjálfari sem 

er áhugalaus um starf sitt mun að öllum líkindum ekki ná miklum árangri, því að 

áhugaleysi smitar út frá sér til leikmanna. Góður þjálfari þarf að vera vel skipulagður, 

mæta tímanlega á æfingar, vera hvetjandi og drífa þannig leikmenn áfram til dugnaðar.  

 

„The Seven Secrets of Successful Coaches“ 

Jeff Janssen er virtur fræðimaður og sérfræðingur á sviði afreksþjálfunar og hefur sett 

fram ýmsar fræðilegar tilgátur og kenningar um það hvað einkenni sigursæl íþróttalið og 

góða þjálfara. Að hans mati er trúverðugleiki það mikilvægasta sem þjálfari býr yfir, þ.e. 

að leikmenn og aðrir sem koma að liðinu hafi trú á þjálfaranum, nálgun hans á þjálfunina 

og aðferðir hans. Janssen tilgreinir sjö atriði sem einkenni þessa þjálfara:  

1. Þekking á persónuleika 

Trúverðugir þjálfarar sækist eftir því að gera ávallt hið rétta í stöðunni. Þeir séu 

heiðarlegir og með sterka siðferðiskennd. Þeir komi alltaf fram af heilindum og hegði sér  

fagmannlega í einu og öllu. Þeir séu stoltir af liði sínu og komi fram fyrir þess hönd.  
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Mikilvægt einkenni þessara þjálfara sé að þeir sækist eftir að hafa einstaklinga sem þeir 

treysta í kringum sig, hvort sem um sé að ræða leikmenn eða annað starfsfólk í kringum 

liðið. Þessir þjálfarar viti að skapgerð leikmanna og starfsmanna skipti miklu máli því að 

allir þurfi að vinna einbeittir að markmiðum liðsins (Janssen c, 2005:2).  

Það að þjálfarar velji leikmannahóp sinn vandlega er lykilatriði í uppbyggingu á 

sigursælu liði að mati þjálfaranna Friðriks Inga Rúnarssonar, fyrrverandi A-

landsliðsþjálfari karla í körfuknattleik, og Guðmundar Þórðar Guðmundssonar, 

landsliðsþjálfara í handknattleik karla. Að mati Friðriks skiptir mjög miklu máli að 

þjálfari viti nákvæmlega hvernig leikmannahóp hann er með í höndunum og að leikmenn 

séu allir mjög samstilltir um hvað skal gera. Guðmundur bendir einnig á að þjálfari þurfi 

fyrst að skilgreina hverju hann leiti eftir í fari leikmanna og í kjölfarið velji hann 

einstaklinga í lið eftir því (Hilmar Þórlindsson,  2009: 10,13). 

2. Hæfni 

Trúverðugir þjálfarar séu hæfir þjálfarar sem þekki vel undirstöðuatriði og leikkerfi 

íþróttarinnar. Þeir geti breytt því sem þurfi í hita leiksins. Þrátt fyrir að þekkja 

viðkomandi íþrótt vel hiki þeir ekki við að þróa og prófa nýjar aðferðir í leikkerfum til að 

vera stöðugt á undan öðrum. Þessir þjálfarar séu alltaf að læra. Þeir viti að það að 

viðurkenna takmörk sín beri ekki vott um veikleika, heldur sé það styrkur. Loks séu 

trúverðugir þjálfarar hógværir og vilja gefa lítið út á velgengni fyrr en henni hefur 

endanlega verið náð (Janssen c, 2005:3).  

Friðrik Ingi Rúnarsson setur fram tvo þætti sem hvern þjálfara dreymi um að hafa. Annar 

þeirra sé að hafa mikla kunnáttu í þeirri íþrótt sem þeir þjálfa og vera þannig taktískt færir 

og geta brugðist við aðstæðum í leikjum hverju sinni. Að mati Friðriks er það því 

lykilatriði að þjálfarar hafi mikið vit á þeirri íþrótt sem þeir þjálfa (Hilmar Þórlindsson, 

2009:11).  
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3. Skuldbinding 

Trúverðugir þjálfarar séu trúir sínum liðum. Þeir skapi jákvæð markmið fyrir lið sitt og 

séu reiðubúnir til að leggja tíma sinn og metnað í að þau náist. Þjálfararnir hafi mikla 

ástríðu fyrir íþróttum og þjálfun og hún hvetji þá áfram. Þeir séu orkumiklir og 

þrautseigir og það fleyti þeim í gegnum flesta þá erfiðleika sem upp komi í þjálfun. 

Trúverðugir þjálfarar séu keppnismenn. Þeir njóti keppninnar og njóti þess að vinna 

glæsta sigra (Janssen c, 2005:3). 

4. Umhyggja 

Trúverðugir þjálfarar beri hag leikmanna sinna sem einstaklinga fyrir brjósti. Þeir vilji 

leikmönnum sínum allt það besta, innan vallar sem utan og séu reiðubúnir til að hjálpa 

þeim á allan hátt. Þjálfararnir gefi sér tíma til að kynnast leikmönnum á persónulegum 

nótum með því t.d. að kynnast fjölskyldum þeirra og vinum sem og framtíðardraumum 

leikmanna sinna. Oft á tíðum leiði þessi tengsl af sér vináttu sem ljúki ekki við lok ferils 

leikmannanna  heldur vari ævilangt (Janssen c, 2005:4).  

 

Umhyggja fyrir leikmönnum er mikilvægur þáttur í uppbyggingu liðsheildar að mati 

Friðriks Inga Rúnarssonar og skiptir ekki aðeins miklu máli að þjálfara þyki vænt um 

leikmenn, heldur einnig að leikmenn finni almennilega fyrir því (Hilmar Þórlindsson, 

2009:10).  

5. Að byggja upp sjálfstraust 

Trúverðugir þjálfarar byggi upp sjálfstraust leikmanna sinna. Þeir leitist við að rækta 

jákvæðni og ákefð í hugarfari þeirra og fullvissi þá um að þeir geti náð langt. Þessir 

þjálfarar búi oft yfir sérstakri lagni við að efla sjálfstraust leikmanna og láta þeim líða vel 

á vellinum, svo vel að leikmennirnir geti gert allt sem þeir vilja þar. Þjálfararnir séu 

kröfuharðir og geri miklar kröfur til leikmanna en séu jafnframt þolinmóðir við að hjálpa 

leikmönnum sínum að þroskast og bæta sig. Þegar svo leikmenn nái ekki markmiðum 

sínum, sem gerist oft, geti þjálfararnir veitt leikmönnum stuðning og hvatningu sem þurfi 

til að fá leikmennina til að koma sér af stað aftur (Janssen c, 2005:4).  
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Að mati þeirra Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar og Friðriks Inga Rúnarssonar er 

uppbygging sjálfstrausts og hvatning til leikmanna gríðarlega mikilvæg. Friðrik telur 

skipta miklu máli að þjálfari byggi upp sjálfstraust leikmanna því líklegra sé að leikmaður 

sem hafi mikið sjálfstraust sem og traust þjálfara sýni það með góðum árangri í leikjum, 

sérstaklega þegar mest beri undir. Sigurður Ragnar nefnir ennfremur hve miklu skipti 

hvernig þjálfari nái til leikmanna, mótíveri þá og þannig viti leikmenn betur til hvers sé 

ætlast til af þeim (Hilmar Þórlindsson, 2009:10,17).  

6. Mannleg samskipti  

Trúverðugir þjálfarar séu góðir í mannlegum samskiptum. Þeir séu opnir, heiðarlegir og 

beinskeyttir þegar þeir eigi samskipti við einstaklinga sem og lið sitt. Þjálfararnir séu 

stöðugt að skerpa á einbeitingu leikmanna og vilji að þeir séu virkir og opnir í umræðum. 

Þjálfararnir hlusti, hafi áhuga á og beri virðingu fyrir sjónarmiðum annarra og meti 

framlag þeirra mikils. Vegna þessa samskiptahæfileika hafi þjálfararnir mikla yfirsýn yfir 

hugsanleg deilu- og vandamál. Þeir taki á þeim af festu og leysi þau áður en þau fari að 

valda vandræðum og óróa innan liðsins (Janssen c, 2005:5).  

Sem fyrrverandi körfuknattleiksmaður í sjö ár og þjálfari hef ég verið beggja megin 

borðsins þegar kemur að opnum samskiptum. Því get ég án nokkurs vafa tekið undir það 

mikilvægi sem hæfni í mannlegum samskiptum felur í sér, hvort sem er innan vallar eða 

utan. Leikmenn og þjálfarar þurfa að geta unnið saman bæði með opnum samskiptum og 

á því táknmáli sem fylgir hverri íþrótt. Gleymi leikmenn sér í hita leiksins, t.d. með því 

að kvarta yfir dómurum í leik, verða bæði liðsmenn og þjálfari að hjálpast að við að 

skerpa á einbeitingu viðkomandi leikmanna svo að þeir haldi fókus. 

Það er einfaldlega gríðarlega mikilvægur þáttur í öllu hópastarfi að hafa vissa hæfni í 

mannlegum samskiptum, vera liðlegur þegar þarf en hvass og ákveðinn þegar nauðsyn 

ber til.  
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7.  Samkvæmni og traust 

Trúverðugir þjálfarar þrói með sér trausta hugmyndafræði um  þjálfun og haldi sig 

staðfastlega við hana. Þó séu þeir nógu sveigjanlegir til að geta breytt og bætt, bæði hvað 

skipulag og aðstoðarmenn varðar.  

Trúverðugir þjálfarar séu í góðu jafnvægi í leikjum og á æfingum hvort sem lið þeirra 

sigri eða tapi. Þeir hafi stjórn á tilfinningum sínum í hita leiksins og haldi andlegu 

jafnvægi í návist leikmanna sinna með því að missa ekki stjórn á skapi sínu. Þeir setji 

ekki of margar reglur en þær sem séu til staðar skuli virtar af öllum leikmönnum liðsins 

sama hvaða hlutverki þeir gegni.  

Loks séu trúverðugir þjálfarar mjög skipulagðir og taki allar æfingar og leiki sem þeir 

stjórni mjög alvarlega (Janssen c, 2005:6).  

Að mati Guðmundar Þ. Guðmundssonar og Friðriks Inga Rúnarssonar eru ofangreind 

atriði mjög mikilvæg. Guðmundur segir að í undirbúningi fyrir Ólympíuleikana í Peking 

2008 hafi mikill tími farið í vandaða liðsuppbyggingu og að lykilatriði þar hafi verið að 

hann setti fáar en ákveðnar reglur og eftir þeim var farið.  Friðrik Ingi bætir við að það sé 

ekki nægjanlegt að þjálfari sé samkvæmur sjálfum sér heldur sé ekki síður mikilvægt að 

leikmenn séu vel samstilltir (Hilmar Þórlindsson, 2009:10,13).  

Sem þjálfari og leiðbeinandi í ýmsu starfi með ungu fólki get ég fullyrt að öll ofangreind 

atriði passa vel við það vandasama verkefni sem felst í starfi þjálfarans. Þjálfarinn þarf að 

vera tilbúinn fyrst um sinn til að eyða mjög miklu af tíma og sjálfum sér í þjálfunina, 

m.ö.o. gefa sig allan í starfið. Það má ennfremur setja samasemmerki á milli atriðanna 

umhyggju, uppbyggingar sjálfstrausts og mannlegra samskipta. Ég upplifði það mjög 

sterkt með liðið mitt sem reyndar var skipað mjög ungum drengjum, 12-14 ára gömlum. 

Þegar að leikjum kom þurfti virkilega að hughreysta þá og umgangast sem litla bræður 

sína en halda samt ákveðinni fjarlægð sem þjálfari. Ég var stöðugt að hvetja þá áfram á 

jákvæðan hátt og þannig að byggja upp sjálfstraust þeirra sem var gríðarlega mikilvægt.  
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3. Umgjörð og stuðningur við lið 

Í hópíþróttum, einkum meðal barna og unglinga, skiptir samstarf við foreldra  miklu máli. 

Foreldrar geta geta skipt sköpum hvað varðar íþróttaiðkun barna sinna með jákvæðum 

stuðningi. Því ættu þjálfarar að gefa sér tíma til að koma á jákvæðu og sterku samstarfi 

við forelda og viðhalda því. Eitt það mikilvægasta hvað þetta samstarf varðar er að 

foreldarnir skilji starf  þjálfarans og hvaða skyldum hann hefur að gegna gagnvart 

iðkendunum, félaginu og starfsstétt sinni.  

Góð leið til samvinnu við foreldra er að láta þá fá kynningarefni í byrjun æfingatímabils 

þar sem allar helstu upplýsingar varðandi þjálfara, æfingar o.fl. koma fram. Það skiptir 

miklu máli að foreldrar séu meðvitaðir um vinnu í tengslum við lið strax frá upphafi og 

þeir viti til hvers er ætlast af þeim. Þar eru nokkur atriði sem eru mikilvæg: 

� Að hvetja foreldra á jákvæðum nótum til að vera með í starfinu strax frá byrjun. 

Það eru ótrúlega mörg verk sem þarf að vinna í tengslum við lið í hópíþróttum og 

oftar en ekki eru þetta sjálfboðaliðastörf. 

� Að útskýra þjálfunaraðferðir og væntingar til leikmanna og foreldra. 

� Að gefa foreldrum ráð um  stuðning og hvatningu við liðsmenn. 

� Að bjóða áhugasömum foreldrum að fræðast meira um íþróttina og fræði sem 

liggja á bak við þjálfun (Australian Sports Commision, 2007:7).  

Samskipti foreldra og þjálfara eru nefnd hér að ofan þar sem kvikmyndirnar sem teknar 

verða til skoðunar fjalla einmitt um skólastráka sem búa enn í foreldrahúsum og í þeim 

kemur fram hve samskipti þjálfara við foreldrar eru mikilvæg. Þegar ungir menn í námi 

standa á krossgötum í lífi sínu þurfa þeir að taka örlagaríka ákvörðun, þeir þurfa að 

ákveða hvert stefni í framtíðinni. Þá veitir ekki af stuðningi foreldra. Samskipti við 

foreldrana eru auk þess ekki aðeins mikilvæg heldur mjög upplýsandi fyrir alla sem að 

þeim koma.  
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Myndræn framsetning á kenningu Tuckman um 
hópamyndun.  

4. Liðsheild 

Í fréttabréfi ástralska íþróttasambandsins, Coaching Australia, fjallar Matti Clements, 

sálfræðingur, um einstaklinga, lið og liðsheild. Þar segir: 

Hópur einstaklinga verður að liði þegar hann  hefur sameiginleg markmið og áætlanir, 

sýnir skipulagða samvinnu og samhæfingu og síðast en ekki síst, lítur á sig sem eina 

heild.  

Þeir þættir sem gera íþróttamenn að liði og fá þá til að vinna að sameiginlegu markmiði 

eru kallaðir liðsheild.  

Til að finna liðsheildina verður þjálfarinn að vera fær um að greina það sem þarf að bæta 

hjá liðinu. Hann verður átta sig á því hve margt skiptir máli þegar liðsheild er annars 

vegar, sbr. það sem rætt var um hér að framan (Australian Sports Commision, 2007:4). 

 

Á heimasíðu Bandaríska sundsambandssins er 

að finna kenningar um þróun liðsheildar. 

Bandaríski sálfræðingurinn dr. Bruce Tuckman 

kom fram með módel um hana árið 1965.  Þar 

skipti hann þessari þróun í fjögur stig:  

Forming (myndun), storming (ágreiningur), 

norming (regla) og performing 

(framkvæmd).  Tíu árum síðar bætti hann svo 

við fimmta stiginu: adjourning (endalok).  

Þetta módel Tuckmans er vel þekkt erlendis og 

fjallað er um það í fjölmörgum virtum bókum og netsíðum.  Hér kemur nánari útskýring á 

þessum fimm stigum: 

1. Myndun (Forming)  
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Liðsmenn koma saman í fyrsta skipti á æfingatímabili. Þetta getur verið mjög 

lærdómsríkt stig þar sem menn sjá ný andlit og læra inn á nýja liðsfélaga og í raun nýjar 

aðstæður. Ennfremur læra þeir hlutverk sín innan hópsins og markmið hópsins fyrir 

framhaldið. 

Á þessu stigi er mikilvægt að reyna að þjappa hópnum sem best saman. Í ljósi þess 

skipuleggur þjálfari mikið af félagslegum viðburðum fyrir liðið utan vallar, svo sem 

bíóferðir, út að borða saman o.s.frv.  Markmiðið er að fá einstaklinga til að kynnast betur 

og styrkjast þannig sem lið.  

Á þessu stigi fara þjálfarar yfir reglur liðsins og hvaða hlutverk hver og einn leikmaður 

hefur innan þess (USASWIMMING, á.á: 1-3). 

2. Ágreiningur (Storming)  

Þetta stig hefst yfirleitt nokkrum vikum eftir byrjun æfingatímabils. Hér er upphafsgleðin 

horfin og tími kominn til þess fyrir liðið að koma sér að verki fyrir væntanlega keppni.  

Það sem einkennir þetta stig er ágreiningur um hlutverk og stöðu leikmanna í liði sem og 

þá athygli sem leikmenn fá frá þjálfara. Það er á þessu stigi sem það kemur í ljós hvaða 

leikmenn hafa slæmt æfingasiðferði, þ.e. falla ekki vel inn í lið. Hér kemur einnig fram 

hvaða leikmenn falla alfarið að markmiðum liðsins í einu og öllu og hverjir hafa önnur 

markmið en það sem eingöngu snýr að liðinu, t.d. hugsi um frama sinn fremur en 

velgengni liðsins.  

Eitt er alveg víst: Ágreiningsstigið  kemur upp hjá hverju einasta liði en ef því er rétt stýrt 

af þjálfaranum getur það leitt af sér að liðið verði mun sterkara fyrir vikið. Lykillinn að 

því að árangur náist á þessu stigi er að þjálfari sé vakandi fyrir þeim ágreiningsmálum 

sem upp koma og stýri neikvæðum samskiptum leikmanna innan liðsins, þ.e.: 

� finni upptök ágreiningsins 

� leysi hann með góðum samskiptaleiðum, s.s. fundum og umræðum milli deilenda 

� fái menn að lokum til að ná málamiðlunum sem skila sér sem best fyrir liðið. 
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Jákvæð lausn ágreiningsmála getur leitt af sér aukið sjálfstraust leikmanna, meiri 

gagnkvæma virðingu liðsfélaga og kannski það mikilvægasta af öllu: leikmenn treysta 

hver öðrum betur, samskiptahæfnin er meiri og samskipti betri eftir þetta stig 

(USASWIMMING, á.á: 1-3). 

3. Regla (Norming) 

Þetta stig hefur verið kallað „lognið á eftir storminum“. Hér er komin ró á hóp 

einstaklinganna sem nú mynda lið. Liðið er orðið meðvitað um hvað sé ásættanlegt að 

gera innan þess. 

Markmið, áætlanir, vonir og væntingar hafa verið gerðar skýrari bæði af þjálfara og 

leikmönnum í sameiningu. Mikilvægasta atriðið á þessu stigi er að borin sé virðing fyrir 

framlagi hvers og eins leikmanns til liðsins og að leikmenn vinni saman að því að ná 

sameiginlegu markmiði. (USASWIMMING, á.á: 1-3). 

4. Framkvæmd (Performing)  

Á þessu stigi er samband  leikmanna orðið mjög traust og þeir vinna hver fyrir annan og 

vilja að liðsfélögum sínum gangi vel. Þeir meta framlag hvers og eins til liðsins að 

verðleikum. Hópurinn starfar sem ein samhent liðsheild, sameinar kraftana og nær sínum 

markmiðum (USASWIMMING, á.á: 1-3). 

Tíu árum síðar eða árið 1975 kom Tuckman fram með fimmta stigið í þessu módeli. 

Hann kallaði það: 

5. Endalok (Adjourning) 

Á þessu lokastigi leysist liðið upp. Markmiðinu hefur verið náð og tilgangi liðsins sem 

slíks sömuleiðis. Liðsmennirnir snúa sér að nýjum köflum í lífi sínu, fullir vellíðunar með 

það sem lokið er: Liðið náði markmiði sínu. 
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Oft getur ákveðið óöryggi fylgt því að brjóta upp góðan kjarna hjá þeim sem hafa þörf 

fyrir mikinn stöðugleika í lífi sínu, en það er eðilegt ef hópurinn hefur náð vel saman 

(businessballs.com:2008). 

 

5. Sigurlið 

Hvað einkennir sigursæl lið? Bandaríska sundsambandið gaf út fræðsluefni um liðsheild 

og uppbyggingu sigursæls liðs (USASWIMMING, á.á:) Þar eru nefndir sex mikilvægir 

þættir sem hafa verið teknir til skoðunar þegar góður árangur næst. Hér á eftir verður 

fjallað um fimm þeirra en sá sjötti, stöðug þjálfun, var nefndur í öðrum kafla þessarar 

ritgerðar.  

5.1. Skýr markmið 

Eitt lykilatriði liðsheildar er að markmið liðsins séu sameiginleg. Til að markmið náist 

þurfa allir leikmenn að vita hver þau eru. Strax í byrjun undirbúnings þurfa þjálfarar að 

setjast niður með liðinu og spyrja tveggja spurninga: 

� Hvaða árangri getið þið leikmenn náð sem lið ?  

� Hvaða árangri viljið þið ná sem lið?  

Þessar spurningar fá liðsmenn til að hugsa skýrt um markmiðasetningu liðsins sem einnar 

heildar. Þegar markmiðssetningin er orðin skýr þarf svo að ákveða undirmarkmið sem 

leiða til þess að aðalmarkmiðið náist.  

Markmiðin þurfa að vera skýr og mælanleg. Þau eiga líka að vera krefjandi en um leið 

raunhæf. Gott er að fara reglulega yfir markmiðin til að kanna hvort unnið sé rétt að því 

að ná þeim. Til þess að hópur manna verði að liði er nauðsynlegt að allir meðlimir viti og 

skilji sameiginleg markmið og væntingar sem gerðar eru til liðsins (USASWIMMING, 

áá:3).  
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Að mati þeirra tveggja þjálfara íslenskra landsliða sem náðu besta árangri síðasta árs með 

sín lið, Guðmundar Þ. Guðmundssonar, silfurverðlaunahafa á Ólympíuleikunum, og 

Sigurðar R. Eyjólfssonar, landsliðþjálfara í knattspyrnu kvenna, er markmiðasetning 

gríðarlega mikilvæg. Guðmundur segir að eftir að skýr markmið hafi verið sett sé rétta 

liðið valið eftir því hver markmiðin eru. Að hans mati er mikilvægt að þjálfari velji í lið 

sitt leikmenn sem eru með rétt hugarfar með tilliti til markmiðanna. Sigurður Ragnar 

bætir því við að mikilvægur þáttur í markmiðasetningu sé að gera markmiðin raunveruleg 

(Hilmar Þórlindsson,  2009: 13,17).  

5.2. Leikmenn séu trúir liði sínu 

Með því að búa til markmið liðs með leikmönnum og hafa þá vel inni í því sem á að gera 

fá leikmenn þau skilaboð að þeir skipti máli og séu mikilvægir. Með því er einnig verið 

að koma því til skila að leikmenn séu og verði að vera trúir sínu liði. Ef leikmenn finna að 

þeir eru þátttakendur í mikilvægu verkefni sem þeir trúa sjálfir á verða þeir trúir liðinu og 

því sem stefnt er að. Sigursælt lið er búið til úr öguðum leikmönnum sem eru trúir sínu 

liði og knúnir áfram af metnaði til að ná settum markmiðum (USASWIMMING, áá:3-7).  

Jeff Janssen segir ennfremur (Janssen b, 2005:2) að trúnaður leikmanna við lið sitt sé 

líklega það einstaka atriði sem skilji mest á milli meistaraliða, leikmanna og starfsmanna 

sem koma að þessum liðum. Það sé mjög auðvelt fyrir leikmenn og þjálfara að segja að 

þeir ætli að gera sitt besta og verða meistarar, en svo sé annað mál að leggja á sig blóð, 

svita og tár sem nauðsynlegt sé til að vinna titla, sérstaklega þegar hindranir og mótlæti 

komi við sögu. Stöðug trú allra þeirra sem koma að liði sé líklega sá hluti sem erfiðast sé 

að viðhalda.  

Sigurður Ragnar Eyjólfsson bendir á að mikilvægt sé að þjálfari geri það eftirsóknarvert 

fyrir leikmenn að vera í liðinu. Það auki líkur á að leikmenn leggi meira á sig til að vera í 

því (Hilmar Þórlindsson, 2009:17).  
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5.3. Skýr hlutverk leikmanna 

Í liðum í hópíþróttum skiptir miklu máli að þjálfari segi hverjum og einum leikmanni 

hvert hlutverk hans í liðinu sé. Þá telur leikmaðurinn sig vera hluta af hópnum og verður 

liðinu trúr. Ennfremur  læra leikmenn sem hafa ákveðin hlutverk að bera virðingu fyrir 

hlutverki hver annars og finna að allir sitji við sama borð, þ.e. allir hafi hlutverk og séu 

þannig jafn mikilvægir fyrir liðið sem eina heild.  

Að mati Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar skiptir það miklu máli að þjálfari segi leikmönnum 

nákvæmlega til hvers sé ætlast af þeim og þannig viti leikmenn vel hvert sitt hlutverk í 

liðinu sé (Hilmar Þórlindsson, 2009:17).  

5.4. Virðing leikmanna 

Víst er að aldrei verða allir vinir innan liðs. Menn þekkjast misvel og því er vináttan 

mismikil milli manna. Það sem er þó mikilvægara en vináttan er virðing meðal 

leikmanna. Mikilvægt er að menn átti sig á því að virðing kemur ekki af sjálfsdáðum 

heldur ávinna menn sér hana með gjörðum sínum og hegðun utan vallar sem innan. 

Minna þarf á hvernig hægt er að auka virðingu manna á öðrum og hvernig hegðun sé 

æskileg (USASWIMMING, á.á.:6).  

Að mati þeirra Friðriks Inga, Guðmundar  og Sigurðar Ragnars er virðing meðal 

leikmanna gríðarlega mikilvæg. Friðrik bendir á að mjög mikilvægt sé að virðing komi 

fram í því að leikmenn séu samstilltir og á sömu blaðsíðu um það sem á að gera innan 

liðsins. Guðmundur Guðmundsson bendir á að virðing geti verið falin í því að menn geri 

kröfur hver til annars um að árangur náist og eins felist ákveðin virðing í því að gefa af 

sér gæði í öllu sem gert er á æfingu.  

Loks kemur Sigurður Ragnar inn á að virðing leikmanna sé áunnin og beri leikmenn 

virðingu fyrir þjálfara muni þeir leggja meira á sig (Hilmar Þórlindsson, 2009:10, 

14,17:18). 
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5.5. Opin samskipti 

Samskipti milli þjálfara og leikmanna og milli leikmanna innbyrðis verða að vera opin og 

hreinskiptin. Það felur í sér að þessir einstaklingar geti tjáð sig opinskátt um gengi liðsins, 

markmið einstaklinga og liðsins, tilfinningar sínar, vonir og væntingar. Mikilvægt er að 

leikmenn viti að dyr þjálfarans séu ávallt opnar. Eins er mikilvægt að þjálfari tali við 

leikmenn og kanni líðan þeirra.  

Leikmenn sigursælla íþróttaliða eiga góð samskipti innan vallar sem utan. Á vellinum eru 

þau í formi tákna, bendinga og annars sem táknar þau kerfi sem notuð eru. Utan vallar er 

það svo félagsskapurinn sem leikmenn hafa hver af öðrum og að geta fagnað saman 

glæstum sigrum (USASWIMMING, á.á:6).  

Auk ofangreindra atriða bætir Jeff Janssen einu við: samkennd leikmanna. 

Leikmenn í sigursælum beri virðingu fyrir hver öðrum og njóti góðs af félagsskap hvers 

annars, m.ö.o. leikmennirnir séu vinir. Þeir séu saman eftir vinnu, eftir æfingar og fari í 

bíó, læri, borði saman o.s.frv. Þetta þurfi ekki að eiga við hvern einasta leikmann í liðinu 

en stærstur hluti liðsins nái það vel saman að þeir myndi góða heild utan vallar líka. Séu 

leikmenn vinir utan vallar hafi það einungis góð áhrif innan liðs (Janssen b, 2006:4). 

 

Sem fyrrum leikmaður í meistaraflokki í körfuknattleik er ég sammála því að opin 

samskipti og samkennd meðal leikmanna skipti miklu máli. Séu deilumál eða einhver 

ágreiningsefni á milli leikmanna er nauðsynlegt að samskipti milli þeirra séu það opin að 

hægt sé að ræða þau og freista þess að leysa þau. 

Mín reynsla er sú að ef leikmenn eru samherjar innan vallar og utan auðveldar það alla 

liðsuppbyggingu. Séu leikmenn vinir þá þekkja þeir hver annan betur, vita getu, takmörk, 

kosti og galla hvers annars og það skilar betri árangri fyrir liðið.  

Í greininni How to get on a roll by understanding and accepting team roles eftir Jeff 

Janssen (Janssen a, 2005: 1-4), bendir hann á mikilvægi þess að leikmenn þekki hlutverk 

sitt innan liðsins vel. Helstu áherslur í því að skýra þessi hlutverk ættu að mati Janssens 

að vera: 
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� Leikmenn læri  hlutverk sitt, samþykki það og leggi sig fram um að verða 

framúrskararandi í því. 

� Hlutverk þjálfararans sé að samþykkja og meðtaka það hlutverk sem leikmenn fái. 

Þegar hver leikmaður hafi meðtekið sitt hlutverk og er sáttur við það er líklegra að 

liðið eigi möguleika að ná árangri.  

Jeff Janssen hefur búið til eftirfarandi formúlu fyrir hlutverkaferli leikmanns: 

 

Skilgreining hlutverks fyrir leikmann 

+  leikmaður lærir að meta hlutverk 

=  leikmaður samþykkir hlutverk 

Lykilatriði í hlutverkaskipan liðs er að hjálpa leikmönnum að skilgreina vel hlutverk 

hvers einstaklings í liðinu. Þannig  veit leikmaður til hvers þjálfari ætlast af honum, jafnt 

innan vallar sem utan. Æskilegt væri að hver leikmaður hefði eitt til tvö lykilhlutverk sem 

myndi svo hafa í för með sér að ef hann skilar þeim vel leiði það til sigurs fyrir liðið.  

Loks bendir Janssen á tvær leiðir til að skilgreina liðshlutverk fyrir leikmönnum:  

1. Fundur með hverjum leikmanni 

Þar ræða leikmaður og þjálfari í einrúmi saman um hlutverk leikmannsins. Rætt er um 

núverandi hlutverk leikmannsins og skoðun hans á því. Eins er rætt um hvort 

leikmaðurinn hafi áhuga á breytingum í framtíðinni. Sé leikmaðurinn ósáttur eða vilji 

breytingar er fundurinn tækifæri fyrir þjálfarann til að ræða við hann um hvað þarf til að 

af þeim breytingum geti orðið. Stundum þarf aukaæfingar og eins má vera að leikmaður 

og þjálfari komist ekki að samkomulagi og þá þarf leikmaðurinn kannski að skipta um 

lið. (Janssen a, 2005: 1-4). 

2. Leikmenn skilgreina hlutverk hver annars  

Leikmenn hittast á fundi og mynda hring. Síðan ræða þeir einstaka leikmenn og hlutverk 

þeirra í liðinu. Með umræðunum skapast grundvöllur til að ræða það sem vel er gert og 
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hvað læra má af því og eins hvað þarf að bæta og hvernig það er þá gert. Hér geta 

leikmenn, sama hvaða stöðu þeir gegna, rætt gengi liðsins og sína stöðu.  

Það að leikmenn þekki og séu sáttir við sína stöðu í liðinu skiptir gríðarlega miklu máli 

varðandi liðsheildina. Öfund, metingur og ósætti eyðileggja og minnka möguleika á að 

liðið sem heild nái árangri (Janssen a, 2005: 1-4).  

Sigurður Ragnar Eyjólfsson, bendir einnig á að þó það sé áhrifaríkt að ræða ýmis málefni 

yfir allan liðshópinn sé mun áhrifaríkara að ræða við hvern og einn einstakling (Hilmar 

Þórlindsson, 2009: 17).  

Ég hef nú rætt ítarlega um liðsheild og liðsanda. Þá er komið að því að tengja þetta 

umræðuefni kvikmyndunum. Hvernig koma þessi atriði fram þar? Í næsta kafla snúum 

við okkur því að kvikmyndum um hópíþróttir.  

 

6. Kvikmyndir um hópíþróttir 

Kvikmyndir eru gríðarlega vinsælt afþreyingarefni um heim allan. Umfjöllunarefni þeirra 

eru jafnólík og myndirnar sjálfar. Margar íþróttakvikmyndir hafa verið framleiddar og 

þær eru vitaskuld misgóðar og því einnig misvinsælar. Bæði eru til kvikmyndir um 

hópíþróttir eins og hér er fjallað um og einnig myndir um einstaklingsíþróttir, s.s. golf og 

frjálsar íþróttir. Flóra íþróttakvikmynda er margþætt og vísa ég þar í viðauka um 

kvikmyndalista sem flokkaður er eftir íþróttagreinum. Hér á eftir verður fjallað stuttlega 

um sögu íþróttakvikmynda og þar á eftir sagt frá söguþræði þeirra kvikmynda sem teknar 

voru fyrir í verkefninu.  

6.1. Bandarískar íþróttakvikmyndir  

Í stuttu máli má segja að íþróttakvikmyndir eru ekki nýjar af nálinni. Sú fyrsta, „Corbett 

and Courtney Before the Kinetograph“ er frá árinu 1894. Hún var hljóðlaus, svart-hvít 

mynd, aðeins sex mínútur að lengd og fjallaði um boxbardaga (Leopard, S. (e.d.)). 
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Frá þeim tíma hafa gæði, fjölbreytni og fjöldi myndanna aukist. Skýrt dæmi um það er að 

kvikmyndin um hnefaleikakappann Rocky frá árinu 1976 vann Óskarsverðlaunin, virtustu 

verðlaun á sviði kvikmynda, árið 1977 sem besta kvikmyndin (imdb.com a, (e.d.).  

Með aukinni tækni og fjármagni hafa myndirnar orðið fleiri. Þekkt fyrirtæki eins og Walt 

Disney hafa fjármagnað vinsælar íþróttamyndir. Í þessari ritgerð eru amerískar 

íþróttakvikmyndir sem fjalla um sigursæl íþróttalið greindar eftir því hvað geri liðin 

sigursæl og hvort þau atriði samræmist þeim atriðum sem fjallað er um í köflum 1-5 í 

þessari ritgerð.  

Efni hverrar kvikmyndar verður kynnt stuttlega og einkunnagjöf hennar af nokkrum 

mismunandi netmiðlum gefin upp. Val á einkunnagjöfum verður rökstutt með stuttri 

kynningu á hverjum gjafa fyrir sig.  

Þær einkunnagjafir sem stuðst verður við koma frá eftirfarandi gagnrýnendum: The 

Internet Movie Database, Roger Ebert, Rottentomatoes.com og metacritic.com. Nánar er 

fjallað um þá í viðauka 3. 

6.2. Kvikmyndirnar 

Hér á eftir verður sagt stuttlega frá söguþræði þeirra íþróttakvikmynda sem rannsakaðar 

eru í þessu verkefni. Ástæðan fyrir því að þessar kvikmyndir urðu fyrir valinu eru 

nokkrar. Þær eru allar byggðar á sannsögulegum atburðum sem eykur trúverðugleika 

þeirra til muna. Ég hafði séð allar þessar kvikmyndir áður og því vissi ég að hverju ég 

gekk með þær þegar að vali fyrir verkefni þetta kom.  Loks eru einkunnir og dómar sem 

þessar kvikmyndir hafa fengið það jákvæðir að það styrkir höfund í að fræðslugildi 

þessara mynda sé gott.  

Til að greina kvikmyndirnar nota ég athugunarlista sbr. viðauka 1 og greini þannig 

myndirnar og sé hvort einhverjar fræðilegar vísanir sé að finna í þeim.  Við hverja mynd 

eru einkunnir og dómar valinna gagnrýnenda.  
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6.2.1. Coach Carter 

Einkunnir: 

IMDB.COM  7,1/10 

Roger Ebert   

Rottentomatoes.com : 63% „Fresh“ 

Metacritic 57 af 100= misgóðir dómar 

 

Kvikmyndin Coach Carter frá árinu 2005 byggir á sönnum atburðum. Hún segir sögu 

þjálfarans Ken Carter. Carter tók að sér þjálfun skólaliðsins Richmond Eagles eftir að 

þjálfari liðsins sagði upp störfum. 

 

Strax í upphafi ákveður Carter að leikmenn skuli skrifa undir samninga þess eðlis að þeir 

haldi ákveðinni lágmarkseinkunn í námi og þá fái þeir að iðka körfuknattleik með 

skólaliðinu. Eftir mikla sigurgöngu liðsins kemst Carter svo að því að leikmenn eru ekki 

að ná þessum tilskildu einkunnum. Í kjölfar þess ákveður hann að banna alla leiki og 

æfingar þar til leikmenn hafa náð þeim námskröfum sem gerðar eru til þeirra. Þá fyrst 

reynir á samstöðu og vilja leikmanna. Í kjölfar þessa reynast leikmenn bæði sigurvegarar 

innan vallar sem utan (Chisholm, K. (2005).  

 

6.2.2. Glory road 

Einkunnir: 

IMDB.COM  7/10 

Roger Ebert  

Rottentomatoes.com 56% „rotten“ 

Metacritic 58 af 100= misgóðir dómar 

 

Kvikmyndin byggir á sönnum atburðum og er frá árinu 2006. Þar segir frá þjálfaranum 

Don Haskins sem leiddi fyrsta háskólakörfuknattleiksliðið sem eingöngu var skipað 

blökkumönnum til sigurs í þeirri deild. 
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Myndin segir sögu þjálfara sem gat ekki fengið neina góða hvíta leikmenn, fékk lítinn 

stuðning yfirmanna sinna og átti ekki að eiga möguleika á að ná árangri. Haskins fór til 

Norðurríkja Bandaríkjanna og sótti þeldökka götudrengi. Hann kenndi þeim að spila 

góðan körfubolta og það að litarháttur skiptir engu máli. Myndin segir því sögu 

liðsheildar sem sigrast á öllum hindrunum og mótlæti (Mellinger, J. 2006).   

6.2.3. Friday Night Lights 

Einkunnir: 

IMDB.COM  7,2/10 

Roger Ebert           og hálf stjarna 

Rottentomatoes.com 82% „fresh“ 

Metacritic 70 af 100= yfirleitt góðir dómar 

 

Friday Night Lights er frá árinu 2004. Í myndinni er fjallað um háskólafótboltaliðið 

Permian Panthers frá bænum Odessa í Texas-fylki. 

Í bænum er mikill fátækt og í raun snýst allt bæjarlífið um föstudagkvöldin þegar 

skólaliðið spilar.  Liðið hefur verið sigursælt mörg undanfarin ár með einn 

stórstjörnuleikmann sem ber liðið uppi. En í fyrsta leik á nýju tímabili meiðist sá 

leikmaður og skyndilega er öll von úti um árangur á leiktíðinni, ekki aðeins fyrir liðið 

sjálft að þeirra mati, heldur líka heilt bæjarfélag 

Þjálfari liðsins hefur hins vegar aðrar hugmyndir og með þrautseigju og mikilli vinnu 

tekst honum að koma trú í liðið og heilt bæjarfélag að nýju. Í kjölfarið fara leikmenn í 

hvern einasta leik eins og um bikarúrslitaleik sé að ræða (Abrams, Z. 2004). 

 

 

 

 

 

 



Einn fyrir alla, allir fyrir einn  29  

 
 

 

6.2.4. Miracle 

Einkunnir: 

IMDB.COM  7,5/10 

Roger Ebert   

Rottentomatoes.com 79% „fresh“ 

Metacritic 68 /100= yfirleitt góðir dómar 

Myndin Miracle er sannsöguleg frá árinu 2004. Þar segir af stórkostlegu afreki í sögu 

bandarískra hópíþrótta. 

Árið 1980 keppti bandaríska landsliðið í íshokkí við hið ógnarsterka lið þáverandi 

Sovétríkjanna og þjálfarinn var fyrrverandi leikmaður, Herb Brooks. Bandaríkin áttu ekki 

að eiga möguleika gegn Sovétmönnunum. Brooks bjó til landslið úr hópi ungra 

háskólanema sem myndi spila gegn hinum geysisterku Sovétmönnum.  Þvert á allar spár  

tókst liðinu að sigra andstæðinga sína og hefur afrekið verið kallað „kraftaverk“ og 

þannig er nafn myndarinnar tilkomið (Varma, S.R. 2004).  

6.3. Íslenskar kvikmyndir 

Gróska og fjölbreytni lýsir einna best íslenskum kvikmyndum að mati höfundar. Margar 

misgóðar myndir hafa verið framleiddar með misjöfnum árangri. Vissulega eru til 

nokkrar perlur íslenskrar kvikmyndagerðar eins og Börn náttúrunnar, Englar 

alheimsins o.fl.  

Íþróttir hafa ekki verið sérstaklega áberandi umfjöllunarefni í íslenskum kvikmyndum 

fyrr en nú á allra síðustu árum. Því er nánast ómögulegt að ætla að rannsaka ítarlega 

fræðilegt gildi íslenska íþróttakvikmynda. Þess í stað er athyglisvert að skoða hvaða 

mynd er gefin af hópíþróttaliðum í völdum íslenskum myndum. Þegar leitað var koma 

eingöngu neðangreindar kvikmyndir til greina enda þær einu um íslensk hópíþróttalið.  
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Hér á eftir verður sagt stuttlega frá söguþræði þessara tveggja íslensku íþróttakvikmynda. 

 

6.3.1. Africa United 

Kvikmyndin  Africa United er frá árinu 2005.  Þar segir af  Zico, 

innflytjanda frá Marokkó sem settist að á Íslandi í leit að betra lífi.  

Í myndinni missir hann vinnuna, verður þungur í skapi og vonlaus en 

ákveður í kjölfarið í samvinnu við aðra innflytjendur á 

höfuðborgarsvæðinu að endurvekja áhugamannaliðið Africa United. 

Liðið fer að keppa í íslensku 3. deildinni í knattspyrnu.  

Í liðinu eru ólíkir einstaklingar frá ýmsum löndum með ólíka menningu og bakgrunn. 

Þeim tekst þó að sameinast um að búa til sannan liðsanda í aðstæðum sem þeir eru alls 

ekki vanir (Ólafur Jóhannesson, 2005).  

6.3.2. Strákarnir okkar 

Kvikmyndin  Strákarnir okkar er frá árinu 2005. Þar er sagt frá góðum 

knattspyrnumanni í besta félagsliði Íslands á þeim tíma. Þegar 

leikmaðurinn kemur svo út úr skápnum og viðurkennir að vera hommi er 

honum samstundis vísað úr liðinu. 

Þrátt fyrir þetta mótlæti lætur leikmaðurinn ekki staðar numið og smalar 

saman hópi samkynhneigðra manna sem stofna sitt eigið knattspyrnulið, 

með léttleikann í fyrirrrúmi. 

Myndin gefur spaugilega og skemmtilega mynd af íþróttaiðkun tengdri álitamáli sem 

stöðugt er til umræðu, samkynhneigð (The Internet Movie Database.f 2005).   
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7. Greiningar og niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum athugana minna á nokkrum lykilhugtökum sem 

skoðuð voru við áhorf og greiningu á kvikmyndum um sigursæl íþróttalið og loks kannað 

hvort tilgáta verkefnisins hafi staðist. 

7.1. Þjálfarinn 

Þjálfararnir í kvikmyndunum eiga margt sameiginlegt en vitaskuld eru líka atriði sem 

greina þá að. Allir hafa þeir frá upphafi gríðarlega trú á því verkefni sem þeir samþykktu 

að taka sér fyrir hendur. Öll vinna er mjög metnaðarfull og áhugi þeirra á starfinu mikill. 

Það er mjög athyglisvert að sjá að í öllum myndunum hafa yfirmennirnir sem réðu þá til 

starfa ákveðnar efasemdir í fyrstu um að þjálfarinn geti náð markmiðum sínum en styðja 

þá engu að síður.  

Agi er einkennandi fyrir alla þjálfarana. Á fyrstu æfingum hjá leikmönnum er mikill agi 

og þrekæfingar og þeim strax gert ljóst að þjálfarinn ræður ferðinni og hefur stjórn á 

liðinu og umgjörð þess.  

Séu þjálfararnir bornir saman við þau hugtök sem Jeff Janssen vitnar í í „Seven secrets“„ 

koma þau atriði koma skýrt fram í kvikmyndunum. Þjálfararnir hafa ekki einungis þá 

þekkingu og hæfni á sviði iþróttanna að skipuleggja leiki liðs síns heldur er klárlega 

lykilatriði að flestir eru þeir fyrrverandi leikmenn sem hafa upplifað sigursæld og vita 

hvað þarf til inni á vellinum. Þeir vita líka hvernig persónuleika leikmenn þurfa að hafa 

vilji þeir ná langt.  

Í myndunum gera þjálfararnir leikmönnum ljóst strax frá byrjun að fylgi þeir fyrirmælum 

og hegði sér rétt innan liðins muni þeir ná langt, bæði innan vallar og utan. Þjálfararnir 

eru mjög skuldbundnir sínum liðum, sérstaklega þegar þeir sjá fram á umfang verkefnis, 

því oftast er stærsti leikurinn illvinnandi vegur að mati flestra nema leikmannanna og 

þjálfarans. Þessir þjálfarar eyða miklum tíma í að greina leik andstæðinganna, hafa 

aukaæfingar og byggja upp sjálfstraust leikmanna. Uppbygging sjálfstrausts í myndunum 

fer fram með því að þjálfarinn ögrar leikmönnum til að laða fram það besta í leik þeirra 
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því innst inni veit hann að viðkomandi leikmaður hefur ekki enn náð að sýna sitt allra 

besta.  

Þjálfararnir í myndunum eru vissulega mismunandi persónuleikar en þeir eiga það þó 

sameiginlegt að vera hæfir í mannlegum samskiptum. Með sameiningu þekkingar og 

hæfni ná þeir til leikmanna og geta þannig laðað fram það besta í þeim þegar það skiptir 

einmitt mestu máli, t.d. í úrslitaleiknum. Þegar líður á myndirnar öðlast þeir traust 

leikmanna sinna sem eru tilbúnir leggja sig fram fyrir þá í þágu liðsins.  

Eitt er mjög einkennandi fyrir þjálfara myndanna og það er hve samkvæmir sjálfum sér 

og traustvekjandi þeir eru. Þeir hafa þann einstaka hæfileika að laða að sér leikmenn sem 

eru ekki endilega þeir bestu en eru eins konar biti í stóru púsluspili sem myndar að lokum 

sigursælt lið. Þjálfararnir vita nefnilega að vinni leikmenn saman sem ein heild og berjist 

þeir hver fyrir annan í þágu liðsins muni það að lokum skila sér í sigursæld innan vallar 

og sigrum í lífinu. Það skiptir miklu máli fyrir leikmenn sem eru í öllum myndunum í 

framhalds- eða háskóla og því á ákveðnum tímamótum í lífi sínu að hafa markmið til að 

vinna að. Náist þetta markmið, sigur innan og utan vallar, er takmarki þjálfaranna sem 

slíku náð.  

7.2. Vísanir í kenningu Tuckman 

Til að rifja upp kenninguTuckman um liðsheild örstutt, skiptist hún í fimm stig:  

Myndun (forming),  

Ágreiningur (storming),  

Regla (norming), 

Framkvæmd (performing) og loks  

Endalok (adjourning).  

Það er án nokkurs vafa lykilatriði í þessum völdu kvikmyndum að í þeim öllum eru skýr 

dæmi eða tilvísanir í hin ýmsu stig þessarar kenningar. Þó ekki sé alltaf um að ræða beina 

leið, þ.e. að farið sé beint af einu stigi á það næsta koma greinileg einkenni hvers stigs 

fram.  
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Skýrt dæmi er að í upphafi þegar þjálfari heldur sína fyrstu æfingu með liðinu er farið yfir 

reglur og markmið liðsins og leikmönnum gert vel ljóst hvernig eigi að vinna að þeim. 

Gott dæmi um rof á kenningunni kemur fyrir í kvikmyndinni  Miracle. Þar flýtir þjálfari 

sér of mikið í myndunarstiginu og yfirsést um tengsl ákveðinna leikmanna í liði sínu. 

Þegar komið er á reglustigið koma upp blóðug slagsmál milli tveggja leikmanna sem áttu 

óuppgerðar sakir. Eftir slagsmálin ákveður þjálfarinn að fara til baka í myndunarstig. 

Hann lætur alla leikmenn kynna sig fyrir hópnum og upp frá því ná þeir allir vel saman. 

Af þessu má því dæma að haldi þjálfarar sig við það að kynnast leikmönnum vel áður en 

haldið er af stað næst betri eining í liðinu.  

En aftur að kenningunni. Eftir að leikmenn hafa fengið að vita nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim hefst mikil samvinna að markmiðum liðsins. Í myndunum eru skýrar 

vísanir í reglustigið þar sem miklar og erfiðar æfingar fara fram eftir úfærslum þjálfara og 

leikmenn hlýða í einu og öllu. Einkennandi fyrir reglustigið er sú eining sem skín úr 

andlitum leikmanna. Þó svo að æfingar þjálfaranna séu gríðarlega erfiðar og mikið um 

hlaup sem er enn eitt sameiginlegt einkenni þjálfaranna eru leikmenn meira en fúsir til að 

framfylgja fyrirmælum þeirra.  

Framkvæmdastigið er í myndunum yfirleitt það stig sem stendur hvað lengst yfir enda er 

það ferli langt því oft þarf að spila þarf marga leiki á leið liðs að úrslitaleiknum. Í 

myndunum er einkennandi að á því stigi er agi og samheldni með leikmannanna orðin 

mun meiri en var í byrjun og þar hefur framferði þjálfarans mikið að segja.  

Þegar kemur að lokum framkvæmdastigsins í myndum, þ.e. stóra leiknum, eru allir 

leikmenn liðsins orðnir að einni geysilega sterkri heild. Leikmenn vita nákvæmlega hvað 

þeir þurfa að gera og búa yfir öllu sjálfstrausti heimsins eftir öflugar hvatningarræður frá 

þjálfara sínum.  

Þegar framkvæmdastigið nær sem hæst ná kvikmyndirnar hápunkti sínum.Það er þá sem 

hlutirnir gerast. Í þremur af fjórum kvikmyndunum vinnast frábærir sigrar, en í einni 

þeirra, Friday Night Lights, vinnst ekki stórkostlegur íþróttasigur í myndinni. Þar sigra 

leikmenn ekki innan vallar, heldur er sigurinn utan vallar því að leikmenn hafa öðlast 
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gríðarlega mikla samkennd og vináttu, sýndu virkilegan liðsanda og börðust fyrir hvorn 

annan. Þar skiptir sigurinn utan vallar ennþá meira máli en sigurinn innan vallar, bæði að 

mati leikmanna og þjálfara.  

Besta dæmi um að kenning Tuckman eigi vel við í þessum völdu kvikmyndum kemur í 

lok myndanna því eitt af því sem gerir myndirnar trúverðugar er að þær eru allar byggðar 

á sönnum atburðum og einstaklingarnir í þeim eru raunverulegir. Í lok hverrar myndar 

koma „eftirmálar“ og sagt er frá því hvað hver og einn leikmaður gerði í lífinu eftir að 

hafa verið hluti af sigursælum hópi. Í öllum tilvikunum héldu menn áfram og náðu 

góðum árangri í íþrótt sinni og áttu síðan farsælan starfsferil. Af þessu má leiða að sú 

staðreynd að leikmennirnir voru hluti af sigursælu liði innan vallar sem utan og í góðum 

hópi hafi skilað þeim áframhaldandi velgengni í lífinu sjálfu.  

Af ofantöldum atriðum má greina skýra samsvörun við kenningu Tuckmans um þróun 

liðsheildar í þessum fjórum völdu íþróttakvikmyndum.  

7.3 Sigursæl liðsheild 

Í fræðilegum hluta þessa verkefnis er rætt um nokkur hugtök sem nauðsynleg eru til að 

leikmenn geti myndað sigursæl lið. Það sama gildir um þessi atriði og kenningar 

Tuckmans hér að ofan: Í kvikmyndunum eru skýrar vísanir í flest þeirra atriða og þeim 

verður lýst hér eftir.  

Í upphafi þegar leikmenn koma saman með þjálfara í fyrsta skipti er markmiðasetning 

liðsins eins og áður segir strax mjög skýr og greinileg. Þjálfarinn lætur leikmenn vita 

nákvæmlega til hvers hann ætlast og hvernig hann vill að leikmenn myndi þá einingu sem 

þarf til að liðið geti orðið sigursælt. Með því að hafa samskipti opin vita leikmenn líka 

hvað má og hvað ekki.   

Leikmenn fá einnig að vita það strax í myndunum að sigur á vellinum getur líka þýtt 

sigur utan vallar þ.e. í lífinu sjálfu. Það gerir það að verkum að leikmenn verða trúir sínu 

liði og stoltir fulltrúar þess. Gott dæmi um virðingu og stolt sem þjálfari skapar hjá liði 

sínu er að hann ávarpar leikmenn „sir“ eða herra.  Ennfremur skyldar hann þá alla til að 



Einn fyrir alla, allir fyrir einn  35  

 
 

mæta í jakkafötum á leikdegi. Þetta er gert til að auka á þá einingu sem verður innan 

liðsins þannig að sama regla gildir fyrir alla leikmenn og þeir eru allir ein stór heild. 

Þessar aðferðir virka því leikmenn taka mjög vel í þessar hugmyndir þjálfarans og 

samkennd liðsins eykst mikið.  

Í upphafi tímabils í myndunum kemur einnig fram að allir leikmenn byrja á jöfnum 

grundvelli og ávinna sér virðingu þjálfara og meðspilara með góðri hegðun innan vallar 

sem utan. Með þessu kemur líka í ljós ákveðið æfingasiðferði hjá leikmönnum og sýnir 

hverjir æfa mjög vel og leggja sig alltaf hundrað prósent í hverja æfingu, hverjir leggja 

sig ekki alla fram og svo framvegis.  

Eins og í lífinu sjálfu er ekki alltaf eintóm hamingja alls staðar. Því fá leikmenn í 

myndunum sjálfir að kynnast þegar illa gengur og í mótlæti reynir verulega á samstöðu 

leikmanna. Í kvikmyndunum kemur mótlætið fram á ýmsan hátt. Í Coach Carter felst 

mótlætið í lágum einkunnum sem leikmönnum tekst sem einni heild að bæta. Í Glory 

Road er það gríðarlegt kynþáttahatur sem virðist ætla að tvístra hópnum á tímabili. Í 

myndunum er hins vegar vel sýnt hve sterkt afl góð liðsheild getur verið. Þar tekst þessari 

sterku heild að vinna bug á mótlætinu einfaldlega með því að vinna saman að einhverju 

markmiði sem er stærra en einstaklingurinn sjálfur. Í myndunum er þannig sýnt að sterk 

liðsheild skilar ekki eingöngu árangri innan vallar, heldur skiptir hún gríðarlega miklu 

máli utan vallar líka.  

Þegar leikmenn fagna sigrum fara þeir ekki hver sína leið til að fagna, heldur fara þeir 

saman og eru vinir utan íþróttarinnar. Allar kvikmyndirnar eiga það sameiginlegt að í 

þeim detta ákveðnir einstaklingar út úr hópnum, þeir sem ákveða að gefa sér afslátt á 

æfingum og eru í fyrstu ekki tilbúnir að leggja sig alla fram í þágu málstaðarins. En áður 

en langt um líður koma þeir sorgmæddir og grátbiðja þjálfarann um að fá að koma til 

baka, leggja allt á sig til að fá að vera hluti af hópnum. Skýr dæmi eru í myndunum um 

hve sterk eining gott lið getur verið. Leikmenn gera allt til að vera hluti af liðinu því þeir 

sjá að liðið er meira en bara þeir sjálfir.  
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Í kvikmyndunum eru því skýr dæmi um hvaða hlutir það eru sem skipta máli þegar búa á 

til sigursælt íþróttalið.  

7.4 Hlutverk leikmanna 

Það má segja að umfjöllun um hlutverk leikmanna sé það staka atriði sem er hvað mest 

mismunandi í þeim kvikmyndum sem skoðaðar voru. Í myndunum þekkja leikmenn sín 

hlutverk vel út frá íþróttinni og í raun má segja að gert sé ráð fyrir því í þeim að leikmenn 

kunni þann leik og þá hegðun sem fylgir hverju hlutverki. Því er það ekki hlutverk 

þjálfarans að kenna leikmönnum nákvæmlega grundvallaratriði hlutverka þeirra.  

Í myndunum eru ekki fundir með hverjum og einum leikmanni til að skilgreina hlutverk 

þeirra enda ekki þörf á. Skýrt kemur fram í  myndunum að þeir leikmenn sem eru 

lágvaxnir hafa meira sóknarhlutverki að gegna, bæði í körfuknattleiknum og íshokkíinu. 

Þjálfararnir vilja að þeir sem eru minni og sneggri nýti sér styrkleika sinn sem mest til að 

búa til sóknir. Hávaxnari leikmenn fá skýr fyrirmæli um að vera í baráttu um boltann og 

þá aðallega í körfuknattleiknum, eigna sér teiginn og vera grimmir.  

Helstu dæmi um umræðu hvað varðar hlutverk leikmanna eru þegar þjálfararnir hafa 

liðsfundi, bæði í hálfleik í kappleikjum eða fyrir leik. Þar ræða þjálfararnir um það hvað 

þurfi að bæta og reyna að efla hvern og einn leikmann til að gera betur, ögra leikmönnum 

og reyna þannig að laða fram það besta í þeim.  

7.5 Samskipti við foreldra  

Þetta er sennilega sá hluti fræðilega kaflans sem kemur einna minnst fyrir í myndunum, 

en þó mismikið. Í Coach Carter fær þjálfarinn alla foreldra upp á móti sér með því að 

banna alla körfuknattleiksiðkun og leiki á meðan leikmenn hífa upp skólaeinkunnir sínar. 

Í Friday Night Lights hefur þjálfarinn foreldra og heilt bæjarfélag á bakinu þar sem 

krafan um að vinna titill er gríðarleg.  

Samskiptin eru því eins mismunandi og þau geta mögulega verið. En þó er tvennt sem 

einkennir þau: Trúverðugleiki og sanngirni. Í myndunum gætir þjálfarinn þess að það 
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komi skýrt fram að hann beri hag og umhyggju leikmanna fyrir brjósti sér fyrst og fremst. 

Ljóst er að hann telur að þeir leikmenn sem hann hefur í liði sínu geti náð langt og 

ákveðin ástæða sé fyrir því af hverju viðkomandi leikmaður sé valinn. Eins útskýrir 

þjálfarinn greinilega fyrir foreldrum hvernig hann vinnur og hvað hann leggi áherslu á í 

þjálfun sinni.  

7.6 Samantekt 

Í upphafi þessa verkefnis var sett fram rannsóknarspurningin: Hvað einkennir sigursæl 

íþróttalið í  völdum bandarískum kvikmyndum? Niðurstaða mín er: 

Myndirnar varpa skýru ljósi á þá samstöðu og einingu sem þarf til að lið nái árangri 

í hópíþróttum og eru þannig marktækar. 

Auk þess var sett fram eftirfarandi aukaspurning: Hversu raunhæf dæmi gefa 

myndirnar af því hvernig góður árangur næst á íþróttasviðinu? Niðurstaðan varðandi 

þá spurningu er: 

Myndirnar gefa ákveðnar hugmyndir af því hvernig þjálfari hefur áhrif á sína 

leikmenn sem svo skilar árangri fyrir liðið. 

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna tel ég að tilgáta mín um að myndirnar varpi skýru ljósi 

á þá samstöðu og einingu sem þarf til að lið nái árangri í hópíþróttum og séu þannig 

marktækar standist. Þetta mat mitt rökstyð ég með því að mjög margar tilvísanir eru í öll 

þau atriði sem koma fram í fræðilegum skrifum um þá þætti sem til þarf til að búa til 

sigursæl lið.  

Hvað aukaspurninguna varðar um hve raunhæf dæmi myndirnar gefi um hvernig 

góður árangur náist á íþróttasviðinu má telja að tilgátan um að myndirnar gefi 

ákveðnar hugmyndir af því hvernig þjálfari hefur áhrif á sína leikmenn sem svo 

skilar árangri fyrir liðið standist.  

Helstu rök fyrir því eru að þjálfarinn hefur klárlega áhrif á leikmenn sína með með því 

ögra þeim og laða þannig fram það besta í leik þeirra. Honum tekst í myndunum að búa 
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til góð lið með því að fá einstaklingana til að vinna vel saman og búa þannig til eina 

heild. Dæmin sem gefin eru í myndunum sýna stöðuga þjálfun og mikil samskipti, bæði 

um það sem má laga og eins það sem vel er gert og einmitt það hefur áhrif á leikmenn og 

bætir þá sem slíka.  

 

8. Íþróttalið í íslenskum kvikmyndum 

8.1 Íþróttir í íslenskum kvikmyndum: stutt ágrip 

Umfjöllun um íþróttir hefur ekki verið áberandi í íslenskum kvikmyndum fyrr en á allra 

síðustu árum og í raun ekki fyrr en í myndinni Íslenski draumurinn frá árinu 2000. Þar 

segir af karlmanni sem er forfallinn knattspyrnuáhugamaður, fer oft á kappleiki og spilar 

íþróttatölvuleiki (Kvikmyndamiðstöð.is, 2009).  

Því má segja að eingöngu hafi verið framleiddar tvær kvikmyndir þar sem fjallað er að 

ráði um íþróttir og þá í formi liðaíþrótta. Þetta eru kvikmyndirnar „Africa United“ sem 

byggð er á sannsögulegum atburðum um samnefnt lið og ævintýri þess og „Strákarnir 

okkar“, báðar frá árinu 2005, en nánar er sagt frá þeim í köflum 6.4.1 og 6.4.2 hér að 

framan.  

Ég ákvað því sökum eðlis myndanna að skoða þær sérstaklega út frá eftirfarandi 

spurningu: 

Hversu góð dæmi um sigursæl íþróttalið má finna í völdum íslenskum 

kvikmyndum? 

Hér á eftir kemur greining á þessum tveimur kvikmyndum og loks verður niðurstaða sett 

fram í samantekt. 
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8.2 Þjálfarinn 

Í kvikmyndunum tveimur er dregin upp mjög jákvæð mynd af þjálfurunum. Þeir eru 

eldheitir áhugamenn um knattspyrnu sem bera hag og velferð liðsins fyrir brjósti. Þeirra 

ósk er sú að hópurinn sem myndar liðið geti farið eins langt og hann vill og hlutverk 

þjálfarans sé eingöngu að hvetja liðið áfram. Það er sérstaklega athyglisvert að í lok 

myndarinnar Strákarnir okkar kemur fram að þjálfarinn notaði þá reynslu sem hann 

fékk af því að stýra liðinu til að koma á laggirnar knattspyrnuáætlun fyrir flóttabörn sem 

njóta stuðnings UNICEF. Í myndinni nefndi þjálfarinn að reynsla hans af liðinu og það að 

„stefna að einhverju æðra en maður var sjálfur“ hefði hjálpað honum mikið.  

Í myndunum kemur skýrt fram að hvorugur þjálfarinn er með mikla þjálfunarmenntun 

eða sambærilega menntun á bak við sig. Það sem þeir hafa og er enn mikilvægara er sá 

eiginleiki að ná til leikmannanna, fá þá til að leggja sig fram fyrir liðið og hafa gaman af 

því að spila knattspyrnu. Skýrt dæmi um þennan hæfileika kemur fram í myndinni 

Strákarnir okkar.  Þar segir þjálfarinn einfaldlega: „Strákar, þetta er engin keppni, þetta 

er bara fótbolti. Bolti og maður“. Þessi setning segir kannski meira en mörg orð. Í 

myndinni snýst leikurinn ekki um að vinna, heldur að vera með og njóta þess að leika 

knattspyrnu með öðrum.  

8.3 Leikmenn  

Leikmenn knattspyrnuliðanna eru kannski það helsta sem greinir á milli þessara 

kvikmynda. Í myndinni Africa United samanstendur liðið af innflytjendum sem eru að 

reyna að fóta sig í köldu, íslensku samfélagi. Í Strákarnir okkar er liðið að mestu 

samsett af leikmönnum sem eru samkynhneigðir og eiga það sameiginlegt sem tengir þá í 

liðinu. Þetta gerir það að verkum að samstaða milli manna er mjög mikil og gagnkvæmur 

skilningur ríkir.  

Í myndunum eru það ekki gríðalegir íþróttahæfileikar, fjármagn eða græðgi sem laðar 

leikmennina að íþróttinni. Leikmenn beggja myndanna eiga það sameiginlegt að vilja 

einfaldlega spila knattspyrnu sér til skemmtunar og áhugamennskan er því algjör. Það 
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kemur þó hvorki niður á gæðum myndanna né íþróttarinnar sem slíkrar, því leikgleðin 

skín úr andliti hvers leikmanns.  

8.4 Liðsheildin 

Liðsheildin er það atriði sem er mest áberandi við kvikmyndirnar tvær. Þar sem liðin eru 

sameinuð af tveimur sterkum táknum, annars vegar innflytjendum og hins vegar 

samkynhneigðum, virka báðar liðsheildir sem eins konar tákn afls og samstöðu.  

Kraftur liðsheildarinnar skín í gegn í báðum myndunum í lokin þegar í ljós kemur að liðin 

hafa náð miklum árangri, ekki aðeins innan vallar heldur einnig utan vallar. Í Africa 

United tekst liðinu hið ómögulega: Að vinna tvo leiki á öllu keppnistímabilinu og halda 

þannig sæti sínu í deildinni. Sá árangur náðist ekki sökum hæfileika leikmanna því þeir 

voru einfaldlega ekki nægir. Það sem tryggði árangurinn var leikgleði og leikmenn sem 

voru reiðubúnir að berjast fyrir eitthvað sem var skemmtilegt og sameinaði þá 

ánægjunnar einnar vegna. Fögnuður leikmanna í lok myndarinnar var ekki aðeins 

einlægur heldur einnig trúverðugur. Leikmennirnir höfðu náð takmarki sem þeir gátu 

verið stoltir af.  

Í myndinni Strákarnir okkar snýst markmið knattspyrnuliðsins aldrei um að ná árangri 

inni á vellinum. Aldrei er sýnt frá mörkum eða sigurleikjum. Markmiðið með liðinu er 

einfalt: Þar hittast leikmenn minnihlutahóps sem hafa gaman af því að spila fótbolta. 

Grundvallaratriðin eru skýr, maður og bolti, eins og áður segir og það er það sem 

þjálfarinn leggur upp með fyrir leikmenn og þeir eru sammála. Leikmenn liðsins eru ekki 

aðeins samherjar innan vallar heldur eru þeir sem einn hópur utan vallar. Kvikmyndin 

snýst að miklu leyti um að einstaklingur kemur „út úr skápnum“ og viðurkennir 

samkynhneigð sína. Í liðinu finnur hann styrkinn og samstöðuna til að láta ljós sitt skína 

og vera stoltur af því að vera sá sem hann er. Liðsheildin snýst því líka að vissu leyti um 

að koma umdeildu máli á framfæri í gegnum knattspyrnuíþróttina.  

Myndirnar tvær eiga það því sameiginlegt að liðsheildin nýtist ekki aðeins til árangurs 

innan vallar, heldur einnig utan vallar og sameinar einstaklinga með ólíkan bakgrunn 
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8.5 Samantekt 

Af ofangreindum atriðum að dæma þori ég að fullyrða að tilgátan um að samkvæmt 

myndunum skipti meira máli að vera með heldur en að góður árangur náist  

standist greinilega. Vissulega næst árangur í báðum  myndunum, en bara inni á vellinum í 

annarri þeirra. Tilgangur myndanna er ekki að sýna sigursæl íþróttalið sem vinna stóra 

bikara sem í boði eru heldur að sýna hvernig liðsheild nýtist til að sameina einstaklinga 

sem vilja vera þeir sjálfir og gera eitthvað sem þeim finnst gaman að í góðra vina hópi.  

Í þessum tveimur kvikmyndum eru alls ekki hæfileikaríkustu knattspyrnumenn sem sést 

hafa en þeir mynda án efa einhver þau bestu lið sem höfundur hefur séð, því þarna eru 

leikmenn sem myndu fórna öllu fyrir félagann inni á vellinum, gefa allt í leikinn og eru 

stoltir af því að vera í hópnum. Þessir leikmenn eru tákngervingar þess að enginn einn 

hæfileikaríkur einstaklingur vinnur íþróttaleiki. Til þess þarf liðsheild.  

 

9. Umræður 

Ljóst er að það þarf marga samverkandi þætti til að íþróttalið geti orðið sigursæl. Ekki er 

nóg að vera með nokkra góða leikmenn sem kunna vel að leika viðkomandi íþrótt, heldur 

þarf rétt samsett lið og góðan þjálfara til að stjórna. Hér er hægt að finna ákveðna 

samlíkingu með íþróttum og kvikmyndum. Ekki er hægt að búa til góða kvikmynd séu 

eingöngu valdir bestu leikararnir í Hollywood og svo ekkert meira. Það þarf 

hæfileikaríkan leikstjóra sem þekkir vel það verkefni sem á endanum verður kvikmynd. 

Góður leikstjóri þarf því að velja réttu leikarana, ásamt öllum hinum starfsmönnunum að 

sjálfsögðu, til að gera möguleikann á góðri kvikmynd sem mestan. Það var því mjög 

áhugavert að skoða hve mikla vísun í fræði íþróttanna væri að finna úr kvikmyndunum, 

unnum að hluta til í heimi stjarnanna, Hollywood.  

Séu kvikmyndirnar sem byggt er á í þessari ritgerð skoðaðar vel eru nokkur atriði sem 

þær eiga allar sameiginlegt. Einn stærsti kostur þeirra að mínu mati og meginástæðan 

fyrir því að þær urðu fyrir valinu er að allar eru þær byggðar á sannsögulegum atburðum 
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en ekki alfarið ættaðar úr stjörnuheimi Hollywood. Vegna þess að byggt er á 

staðreyndum er erfiðara að breyta eða endurskrifa söguna, þó svo að handritshöfundar 

bæti eflaust kryddi í myndirnar að einhverju leyti því að aldrei er hægt að búa til 

kvikmynd nákvæmlega eins og atburðir urðu.  

Allar fjalla myndirnar um unga menn sem eru í erfiðu námi samhliða því að spila sína 

uppáhalds íþrótt og eru því á svipuðum stað í lífinu. Þessi staðreynd gefur myndunum 

mjög kraftmikinn blæ þar sem um er að ræða menn, fulla af eldmóði, tilbúna til að leggja 

sig alla fram því að framtíð þeirra ræðst að vissu leyti af því hvernig þeim vegnar á 

þessum íþróttaárum sínum.  

Vissulega má segja að mikill samhljómur sé á milli þeirra mynda sem valdar voru til 

greiningar og þeirra heimilda sem notaðar voru í fræðilegum kafla. Í raun má segja að 

þessir tveir hlutir hafi valið sig saman sem slíka. Skýr dæmi um samhljóm þar má nefna 

kafla í fræðilega hlutanum um samskipti við foreldra. Í öllum kvikmyndunum eru 

ákveðin dæmi um samskipti við forelda þó þau séu misjöfn.  

Allir eiga þjálfararnir það sameiginlegt að vinna undir mikilli pressu sem er þó mjög 

mismunandi eftir söguþræði myndanna, allt frá heilu bæjarfélagi í Friday Night Lights 

yfir í kynþáttahatur í Glory Road.  Það telst þó þjálfurunum til tekna að þrátt fyrir 

gríðarmikla pressu hafa þeir gott lag á því að ná til leikmanna sinna og koma þannig 

skipunum sínum á framfæri. Einnig er athyglisvert að í öllum myndunum upplifa 

þjálfararnir ákveðnar hótanir um að starf þeirra sé hreinlega í hættu geri þeir ekki 

ákveðna hluti öðruvísi og lúti þar með vilja yfirmanna sinna. Þannig er þjálfurunum 

hreinlega stillt upp við vegg en þeir ná að lokum að láta leikmönnunum líða eins og 

sigurvegurum, hvort sem er innan vallar eða utan.  

Því er rétt að álykta að sökum þess hve mikill samhljómur er á milli heimilda og 

kvikmyndanna hafi alls ekki komið á óvart að rannsóknarspurningar hafi staðist en einnig 

vegna þess að myndirnar hafa yfirleitt fengið góða dóma og eru vel gerðar að flestu leyti. 

Loks segir niðurstaðan mér að þessar völdu íþróttakvikmyndir séu marktækar í þeim 



Einn fyrir alla, allir fyrir einn  43  

 
 

tilgangi að vera ákveðið fræðsluefni sem sýnir hvað þarf til að búa til sterka liðsheild og 

af þeim megi læra.  

Hins vegar er ljóst að ritgerðin hefur sína veikleika eins og allt annað. Það má alveg færa 

þau rök gegn efnisvalinu að um mjög þröngt svið kvikmynda sé að ræða. Í ritgerðinni er 

ekki fjallað um íþróttakvikmyndir almennt heldur aðeins valdar íþróttakvikmyndir sem 

höfundur þekkir vel. Vissulega hefur þetta takmarkandi áhrif á alhæfingarmátt 

íþróttakvikmynda. Ekki er hægt að setja samasemmerki á milli allra kvikmynda og 

valinna kvikmynda. Þetta gerir ritgerðina takmarkandi en um leið styrkir það þessar 

ákveðnu kvikmyndir sem teknar eru fyrir og í raun má segja að þeim sé gefin ákveðin 

sérstaða í ritgerðinni.  

Höfundur fékk  þá spurningu þegar hann var að kynna efni þessarar ritgerðar af hverju 

þessar ákveðnu myndir hefðu verið valdar. Ástæðan fyrir því að eingöngu voru notaðar 

valdar kvikmyndir en ekki allar er einfaldlega að höfundur þekkti þessar tilteknu myndir 

eins og áður er getið í forsendum fyrir vali þeirra.  

Hugmyndin um að bera þær saman við fræði íþróttanna var einfaldlega mjög áhugavert 

tækifæri sem ekki var hægt að hafna. Ef ætlunin hefði verið að skoða allar eða margar 

íþróttakvikmyndir hefði ekki verið hægt að takmarka þá umfjöllun við ákveðið efni og 

erfitt hefði reynst að setja mörk um það eftir hverju væri leitað.  

Ég tel að niðurstöður mínar séu lýsandi fyrir þessa tegund kvikmynda, þ.e. 

íþróttakvikmyndir byggðar að hluta á sönnum atburðum, og þori að fullyrða það sökum 

þess að mörg einstakra atriða í myndunum hafa sterka skírskotun í heimildir mínar. 

Ennfremur var mjög áhugavert að sjá í viðtölum við hina þekktu íslensku þjálfara, 

Guðmund Þ. Guðmundsson, Sigurð Ragnar Eyjólfsson og Friðrik Inga Rúnarsson, hve 

mörg af þessum erlendu fræðiatriðum koma fram í þeirra máli. Sú umræða styrkir vinnu 

mína og eykur einnig trúverðugleika myndanna sem slíkra. Þessi atriði ásamt þekkingu 

minni á myndunum auka enn á vissu mína um gæði þeirra og notkunarmöguleika.  

Góð liðsheild er það atriði ásamt hæfum þjálfara sem er rauði þráðurinn í ritgerðinni. 

Bæði heimildum og viðtölum við þjálfara ber saman um mikilvægi þessa þáttar. Samspil 
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þjálfara og leikmanna til að mynda góða liðsheild og viðhalda henni er gríðarlega 

mikilvægt, en jafnframt erfitt. Eins og fram hefur komið getur verið vandasamt verk hjá 

þjálfara að púsla saman góðu liði, því að þar þurfa að vera einstaklingar sem kunna að 

vinna saman í hópi og þekkja nákvæmlega hlutverk sín í liðinu.  

Hins vegar ber ekki að útiloka neitt varðandi frekari og þá stærri rannsóknir á íþróttum í 

kvikmyndum í framtíðinni. Alls er óvíst hvort svo mikil fræðileg vísun í kenningar eða 

einstök hugtök yrði þá almennt að finna í kvikmyndum sem eingöngu verða til á borði 

handritshöfunda vestanhafs en hafa ekki sannsögulega skírskotun. Það verkefni verður þó 

að bíða betri tíma. 

Hvað varðar framhald af þessari ritgerð vill höfundur nefna tvö atriði sem hafa komið 

upp í tengslum við vinnslu ritgerðarinnar.  

Fyrst má nefna að athyglisvert gæti verið að rannsaka mismundi form liðsheildar. Eftir 

áhorf á myndirnar sést afl góðrar liðsheildar innan vallar sem utan í íþróttunum. En 

liðsheild tengist ekki bara íþróttum, liðsheild finnst á vinnustöðum á almennum 

vinnumarkaði, í félagsstörfum og í sjálfboðavinnu af ýmsu tagi. Því má segja að hvar sem 

fólk er að vinna saman þarf að vera góður liðsandi svo að árangur náist. Metnaðarfullir 

stjórnendur gefa þessu atriði sífellt meiri gaum og leggja mikið upp úr liðsheild og 

starfsanda í rekstri fyrirtækja og félagasamtaka. 

Síðara atriði sem mér fannst mjög athyglisvert að fá sönnun fyrir var mikilvægi 

þjálfarans, ekki aðeins sem faglegs stjórnanda liðs heldur sem mannþekkjara og manns. 

Þjálfarinn gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að búa til gott lið og liðsanda og 

hlutverk hans eru mjög mörg og mismunandi.  Athyglisvert gæti verið að kafa dýpra ofan 

í það.  
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Lokaorð 

Íþróttir og kvikmyndir eru efni sem mjög lengi hefur verið í huga mínum og eru jafnframt 

helstu áhugmál mín. Tækifæri til að fjalla um þau með skrifum á lokaritgerð í B.S. –námi 

var því óvænt og kærkomið.  

Einhvers staðar segir að góðir hlutir gerist hægt. Sé tekið mið af því ætti þessi ritgerð að 

vera orðin ansi góð því að vinna við hana hefur tekið nokkuð langan tíma en um leið 

verið gríðarlega lærdómsrík, ekki aðeins sú fræðilega heimildavinna sem fór fram heldur 

einnig sú gagnrýna hugsun sem ég tamdi mér við áhorf myndanna. Myndir sem ég taldi 

áður eingöngu hafa skemmtanagildi eru nú í huga mínum einnig gott fræðsluefni.  

Það er einlæg von mín að í framhaldi af þessari vinnu opnist fleiri leiðir til að rannsaka og 

nota kvikmyndir í tengslum við íþróttir.  

Að lokum vil ég þakka nokkrum aðilum sem hjálpuðu mér á ómetanlegan hátt:  

Leiðbeinandi minn, Guðmundur Sæmundsson, aðjunkt, fær kærar þakkir fyrir að opna 

möguleikann á umfjöllun um efnið og ekki síður fyrir mikla hvatningu og þátt sinn í því 

að leysa ýmsa hnúta sem upp komu við vinnuna. Viðari Halldórssyni, lektor í HR, þakka 

ég fyrir góða aðstoð og leiðbeiningar og einnig á prófessor Júlían Meldon D´Arcy við HÍ 

sem gaf mér góð ráð í upphafi og las ritgerðina yfir í lokin þakkir skildar.  

Reykjavík, 10. mars 2009. 

 

____________________ 

Ragnar Vignir, 

kt: 230383-3249 
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Viðauki 1 
 

Gátlisti fyrir kvikmyndir 

1. Um þjálfarann 

Stöðug þjálfun:  
• Sanngirni 
• Áhugi og vilji   
• Leikmenn vita við hverju þjálfari býst við af þeim og hverju hann krefst af 

leikmönnum sem hluta af liðsheild 
 

Seven Secrets 
1.  Þekking á persónuleika,  
2.  Hæfni 
3.  Skuldbinding 
4. Umhyggja 
5.  Byggja upp sjálfstraust 
6.  Mannleg samskipti  
7.   Samkvæmni  og traust 
Gott samstarf við foreldra og þeim kynnt vel starfið 
 

2. Um liðsheild 
 
Forming (myndun) 

• nýtt tímabil, ný andlit 
• læra hlutverk innan hóps 
• markmið fyrir  framhald 
• reyna að þjappa hóp saman sem best 
• félagslegir viðburðir 
• farið yfir reglur 

Storming(ágreiningur) 
• ágreiningur um stöðu og hlutverk leikmanna 
• leikmenn vilja athygli 
• æfingasiðferði leikmanna 
• leikmenn falla að markmiðum í einu og öllu 

 
Norming (regla)    

• liðið orðið meðvitað um hvað má gera innan vallar og utan 
• markmið, áætlanir og væntingar skýrar 
• virðing borin fyrir framlagi hvers og eins leikmanns 



 

 
 

• leikmenn vinna að sameiginlegu markmiði 
 

Performing (framkvæmd)  
• samband leikmanna traust 
• vinna hver fyrir annan 
• framlag vel metið 
• hópur vinnur sem ein heild og nær sínum markmiðum 

 
Adjourning (endalok)  

• liðið hefur náð takmarki og tilgangi þess lokið 
• nýir hlutir taka við 

 
3. Sigursæl lið 
 
Skýr markmið 

• hvaða árangri getið þið náð? 

• hvaða árangri viljið þið ná? 
 

Leikmenn séu trúir liði sínu 
• búa til markmið með leikmönnum 

• leikmenn knúnir áfram af metnaði fyrir hönd liðsins 
 

Allir leikmenn hafi hlutverk í liðinu 

 
Virðing leikmanna 

• menn vinna sér inn virðingu 
 

Opin samskipti 

• hreinskilin samskipti 

• leikmenn geti tjáð sig 
 

Samkennd leikmanna 

• leikmenn eru vinir  bæði innan vallar sem utan 
 

Hlutverk leikmanna vel skilgreind 



 

 
 

• fundur með hverjum leikmanni 

• leikmenn skilgreina hlutverk hvers annars 

 
Stutt samantekt sem tengist inn á efni ritgerðar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Viðauki 2 
 
 
     Kvikmyndalisti 
 

Ruðningur  

Any Given Sunday 1999 

Everybody's All-American 1988 

Facing the Giants  2006 

Invincible  2006 

Jerry Maguire 1996 

Nort Dallas Forty 1979 

Remeber The Titans    2000 

Rudy 1993 
The Longest Yard 2005 

The Program 1993 
We are Marshall        2006 

Íshokkí  

The Mighty Ducks 1992 

D2: The Mighty Ducks 1994 

D3: The Mighty Ducks 1996 

Slap Shot 1977 

Mystery Alaska 1999 

Körfuknattleikur  

Above the Rim 1994 

Blue Chips                  1994 

He got game 1998 

Hoosiers 1986 

Love and Basketball 1995 

O 2001 

The Basketball Diarees 1995 



 

 
 

White Man Can´t Jump 1992 

Hafnarbolti  

A league of their own 1992 

Bad News Bears 2005 

Bang the Drum Slowly 1973 

Bull Durham 1988 
 

Eight Men out 1988 

Field of Dreams 1989 

The Natural 1984 

The Rookie 2002 

The Sandlot 1993 

Hnefaleikar  

Against the Ropes 2004 

Ali 2001 

Cinderella Man 2005 

Raging Bull 1980 

Rocky 1976 

Rocky II 1979 

Rocky III 1982 

Rocky IV 1985 

Rocky V 1990 

Rocky Balboa 2006 

Golf  

Caddyshack 1980 

Happy Gilmore 1996 

The Greatest Game Ever played 2005 

The Legend of Bagger Vance 2000 

Knattspyrna  

Bend it Like Beckham 2002 



 

 
 

Goal! 2005 

Goal II: Living the Dream 2007 

Victory 1981 

Vetraríþróttir  

Cool Runnings 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Viðauki 3 

Gagnrýnendur 

1.The Internet Movie Database 

The Internet movie database (IMDB.COM) er sennilega stærsta 

einstaka vefsíðan tileinkuð kvikmyndum á netinu og hefur verið 

virk síðan árið 1990 (imdb.com b). 

Á vefsíðunni eru upplýsingar og umfjallanir um rúmlega fjögur hundruð þúsund 

kvikmyndir (438.832 myndir þann 9.3. 2009) (imdb.com c). 

Fjöldi manna er í starfi við að taka á móti öllu því gríðarlega magni upplýsinga sem berst 

frá notendum síðunnar sem bæði eru kvikmyndaáhugamenn og ýmsir aðilar úr 

kvikmyndaheimi Hollywood, rúmlega 57 milljónir í dag. Strangt gæðaeftirlit er með þeim 

upplýsingum sem settar eru þar inn því að magn upplýsinga sem berst er mjög mikið 

(imdb. com d).  

Einkunn myndar er fengin út með því að finna vegið meðaltal þeirra einkunna sem hún 

fær. Til að útiloka skekkjur eru ýmsar síur notaðar til að útiloka að sami aðili geti gefið 

góða einkunn oft. Því gefur lokaeinkunn nokkuð rétta mynd af því hve góða notendur 

síðunnar telja myndina vera (imdb.com e).  

2. Roger Ebert  

Roger Ebert er án nokkurs vafa einn allra virtasti og mest lesni 

kvikmyndagagnrýnandi í Hollywood, ef ekki í heiminum. Ebert hefur 



 

 
 

gagnrýnt rúmlega 5.500  kvikmyndir allt frá árinu 1967 fyrir blaðið „Chicago Sun 

Times“(Emerson, J.a 2004).  

Hann var fyrsti kvikmyndagagnrýnandi sögunnar sem fékk Pulitzerverðlaunin, árið 1975, 

og árið 2007 útnefndi Forbes-tímaritið Ebert „áhrifamesta gagnrýnanda Bandaríkjanna“. 

Það má því sannarlega segja að Ebert sé sérfræðingur á sviði kvikmyndagagnrýni. Hann 

dæmir myndir með stjörnum og gefur mest fjórar stjörnur sé mynd það góð að hún sé 

líkleg til að fá Óskarsverðlaun. (Emerson, J. b 2004). 

3. Rottentomatoes.com  

Gagnabankinn Rottentomatoes.com dregur nafn sitt af þeim 

tíma þegar áhorfendur í leikhúsum köstuðu ávöxtum og 

grænmeti að leikurum ef þeim líkaði ekki sýningin 

(Rottentomatoes.com a ). 

Það eru eingöngu meðlimir í virtum samtökum kvikmyndagagnrýnenda sem geta skrifað 

dóma og því má telja að umsagnir þar séu fagmannlega unnar (Rottentomatoes.com b ).  

Alls eru 87.000 titlar í bankanum auk 200.000 dóma um kvikmyndir. Mælieiningin sem 

bankinn notar kallast „tomatometer“ og virkar þannig að einingin mælir fjölda góðra 

dóma og deilir í heildarfjölda allra dóma um viðkomandi kvikmynd.  Þannig fæst út 

prósentutala. Sé sú prósenta hærri en 60% þá er myndin „fresh“ eða mjög góð.  Fái 

myndin slakari dóma, þá er hún „rotten“ (Rottentomatoes.com c,).  

4. Metacritic 

Metacritic er gagnabanki sem inniheldur gagnrýni á 

ýmis konar afþreyingarefni s.s. bækur, geisladiska, 

tölvuleiki og svo vitaskuld kvikmyndir.  Eins og á 

hinum síðunum eru eingöngu virtir gagnrýnendur, 

meðlimir síðunnar, sem geta gefið dóma (Metacritic.com, a). 



 

 
 

Mælieiningin sem notuð er til að gagnrýna heitir Metascore og er töluskali frá 1-100. Því 

hærri sem talan er, þeim mun jákvæðara hefur heildarhlutfall gagnrýni verið. Bestu 

kvikmyndirnar fá tölur á bilinu 80-100. Skalinn niður á við er svo ávallt með tuttugu bila 

kvarða (Metacritic.com, b). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


