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Útdráttur 

Tilgangur verkefnisins var að rannsaka mikilvægi leikmannaferils hjá þjálfara. 

Hversu mikilvægt er fyrir þjálfara að eiga farsælan leikmannaferil að baki? 

Hversu mikla eða litla trú hafa leikmenn á þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi 

ekki leikið á háu stigi? Telja þjálfarar að leikmenn hafi mikla eða litla trú á 

þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi ekki leikið á háu stigi? Hvaða þættir eru 

mikilvægastir í fari þjálfara? Hvaða þætti telja leikmenn mikilvægasta? Hvaða 

þætti telja þjálfarar mikilvægasta? Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að 

leikmönnum í efstu og 1. deild karla þykir mikilvægt að þjálfarar hafi átt farsælan 

leikmannaferil, leikið á háu stigi. Leikmenn hafa hvorki mikla né litla trú á 

þjálfara, viti þeir að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 

Þau fjögur atriði sem leikmenn telja mikilvægust í fari þjálfara eru agi, samskipti, 

skipulag og þekking. Þjálfarar nefndu sömu fjögur atriðin. Niðurstöður sýndu 

fram á að viðhorf þjálfara gagnvart leikmannaferils þjálfara virðist fara eftir því 

hvort þjálfarar hafi sjálfir átt leikmannaferil á háu stigi. Svipaðar niðurstöður mátti 

sjá þegar þjálfarar voru spurðir hversu mikið þeir töldu að leikmannaferill þjálfara 

skipti leikmenn. 
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Formáli 

Knattspyrna hefur verið mitt aðaláhugamál frá blautu barnsbeini. Ég hafði ekki 

nógu mikla hæfileika til að leika á háu stigi og hætti því fljótlega eftir að hafa 

gengið upp í meistaraflokk. Mörgum árum síðar byrjaði ég að þjálfa. Þó svo að ég 

sé afar ánægður í starfi mínu sem yngri flokka þjálfari þá hef ég alltaf hugleitt 

hvort ég vilji þjálfa meistaraflokk og að sjálfsögðu heilla efri deildirnar mest, þ.e. 

efsta og 1. deild. Í gamni mínu fór ég að skoða leikmannaferil þjálfara í efstu og 1. 

deild karla á Íslandi. Þjálfarar í efstu og 1. deild hér á landi eru að verulegum hluta 

með reynslu af þeim deildum sem leikmenn og hafa jafnvel átt atvinnumanns- 

og/eða landsliðsferil.  Mér lék því forvitni á að vita hvort ég hefði yfir höfuð 

möguleika á að komast að sem þjálfari í efstu eða 1. deild þar sem ég hef aldrei 

leikið þar. Kæmu leikmenn sem leika í þessum deildum til með að treysta þjálfara 

sem aldrei hefur leikið þar? Eftir að hafa rætt þetta við nokkra þjálfara og 

leikmenn í efstu og 1. deild komst ég að því að þeir höfðu aldrei hugleitt þetta og 

fannst þessi hugleiðing mín áhugaverð. Þetta varð kveikjan að vali mínu á 

viðfangsefni þessa lokaverkefnis. 

 Áður en áfram er haldið vil ég þakka nokkrum aðilum sem lögðu 

hjálparhönd við gerð þessa verkefnis. Þeir þjálfarar og leikmenn sem lásu yfir 

spurningalistana áður en ég lagði þá fyrir fá þakkir fyrir athugasemdir sínar sem 

hjálpuðu mér að fullkomna þá. Leiðbeinandi minn, Erlingur Birgir Richardsson á 

þakkir skilið fyrir góðar athugasemdir og leiðbeiningu við gerð þessa verkefnis. 

Hjálp Margrétar Lilju Guðmundsdóttur við gerð niðurstöðukafla þessa verkefnis 

var ómetanleg og á hún miklar þakkir skilið. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

samnemendum mínum í íþróttafræðinni fyrir frábær 3 ár. Ég tel mig heppinn að fá 

að standa með jafn frábærum hópi útskriftarnema og taka við útskriftarskírteininu, 

ef guð lofar, eins og Þórdís Lilja Gísladóttir, sviðsstjóri íþróttafræðinnar, sagði 

alltaf. 
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1. Inngangur 

Fjölmargir leikmenn snúa sér að þjálfun eftir að leikmannaferlinum er lokið. 

Misjafnt er hversu glæstur sá ferill var. Sumir geta sagst hafa leikið erlendis sem 

atvinnumenn, leikið landsleiki fyrir þjóð sína, leikið í efstu deild og eru sumir 

þekkt nafn í íslenska knattspyrnuheiminum. Aðrir þurfa að sætta sig við það að 

hæfileikarnir eru ekki nógu miklir þegar gengið er upp í meistaraflokk. Sumir 

leika í neðri deildunum en aðrir hætta. Geta þjálfarar sem léku ekki á háu stigi 

ekki orðið jafngóðir þjálfarar og þeir sem það gerðu? Er glæstur leikmannaferill 

endilega undanfari þess að verða góður þjálfari? Í rannsókn þessari var kannað 

mikilvægi þess að hafa átt leikmannaferil að baki á háu stigi til þess að geta orðið 

þjálfari á háu stigi. Leikmannaferill á háu stigi var skilgreindur sem 

atvinnumennska, A- landsleikir, efsta deild og 1. deild.  

 Það lá í augum uppi að ég myndi velja mér viðfangsefni tengt knattspyrnu, 

enda er íþróttin mér svo sannarlega ástríða. Ég lék í yngri flokkum og þótti 

miðlungsleikmaður. Þegar ég gekk upp í meistaraflokk var ég einfaldlega ekki 

nógu góður til að komast í liðið. Ég ákvað því að hætta knattspyrnuiðkun. 

 Mörgum árum síðar fann ég fyrir þörfinni að tengjast aftur íþróttinni, 

öðruvísi en sem áhorfandi. Ég hugsaði með mér hvernig ég gæti fengið útrás fyrir 

ást minni á knattspyrnu og varð þjálfun fyrir valinu. Ég ræddi við minn fyrsta 

þjálfara hjá uppeldisfélagi mínu, Fjölni. Sá þjálfari þjálfaði mig þó einungis í eitt 

ár, en ég bætti mig meira sem leikmaður á þessu eina ári en mörg ár hjá öðrum 

þjálfurum. Ég vildi læra af þessum þjálfara og varð því aðstoðarþjálfari hans. Ég 

setti mér það markmið að verða aldrei eins og þeir þjálfarar sem þjálfuðu mig og 

mér þóttu ekki nógu góðir. Ég ákvað strax að afla mér allrar þeirrar menntunar og 

þekkingar sem ég mögulega gæti. Þetta varð kveikjan að íþróttafræðinámi mínu 

við Háskólann í Reykjavík. 

 Ég er mjög ánægður í starfi sem yngri flokkaþjálfari. Í tengslum við 

ákvörðun á viðfangsefni þessa verkefnis fór ég samt að hugsa hvort ég hefði 

möguleika á að þjálfa á hærra stigi, þar sem ég lék aldrei á háu stigi. Mér lék 

forvitni á því að vita hvort það væri í raun skylda að vera nafn sem leikmaður svo 

maður fái tækifæri sem þjálfari hjá félögum í efstu eða 1. deild. Það varð kveikjan 

að viðfangsefni þessa verkefnis sem og að kynna mér hvaða þáttum þjálfarar þurfa 
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að búa yfir til að ná árangri. Eflaust eru margir í sömu vangaveltum og ég. 

Markmið þessa verkefnis er því að svara sömu spurningum og ég hafði þegar ég 

lagði af stað í þessa vinnu fyrir alla þá sem áhuga hafa. 

 Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf leikmanna í efstu og 1. 

deild karla gagnvart leikreynslu þjálfara. Hversu mikilvægt þykir þeim að þjálfari 

hafi reynslu á háu stigi sem leikmaður og hafa þeir minni trú á honum hafi hann 

ekki leikið á háu stigi? Leikmenn voru einnig beðnir um að nefna þá fjóra þætti 

sem þeim þykja mikilvægastir í fari þjálfara. 

 Einnig var kannað hvort að þjálfurum í efstu og 1. deild karla finnist 

mikilvægt að hafa reynslu í efstu deildum sem leikmaður til þess að geta þjálfað 

þar? Kæmu þeir til með að ráða aðstoðarþjálfara sem hefði enga reynslu sem 

leikmaður á háu stigi? Þjálfarar voru, eins og leikmenn, beðnir um að nefna þá 

fjóra þætti sem þeim þykja mikilvægastir í fari þjálfara annars vegar, og 

aðstoðarþjálfara hins vegar. 

 Auk þess var farið í heimildavinnu til að finna hvaða þættir eru mikilvægir 

í fari þjálfara og hvort fylgni er á milli þess að hafa leikið á háu stigi. Niðurstöður 

þeirrar heimildavinnu voru svo bornar saman við svör leikmanna og þjálfara. 
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1.1 Leikmannaferill þjálfara 

Þegar skoðuð er leikreynsla þjálfara í efstu og 1. deild karla á Íslandi má sjá að 

mikill meirihluti þjálfara hefur talsverða leikreynslu í þeim deildum (tafla 1). 

 

Tafla 1. Leikreynsla þjálfara í efstu deild karla (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.; Víðir Sigurðsson, 2011). 

Þjálfari Félag Leikir 

í efstu 

deild 

Leikir í 

1.deild 

A-

landsleikir 

Leikir í 

atvinnumennsku 

Ólafur Helgi 

Kristjánsson 

Breiðablik 178 18 14 63 (Danmörk) 

Heimir 

Guðjónsson 

FH 254 18 6 0 

Heimir 

Hallgrímsson 

ÍBV 78 41 0 0 

Rúnar 

Kristinsson 

KR 140 0 104 322 (Svíþjóð og 

Belgía) 

Þorvaldur 

Örlygsson 

Fram 92 69 41 203 (England) 

Willum Þór 

Þórsson 

Keflavík 160 58 0 0 

Kristján 

Guðmundsson 

Valur 0 0 0 0 

Bjarni 

Jóhannsson 

Stjarnan 14 110 0 0 

Ólafur 

Þórðarson 

Fylkir 186 32 72 70 (Noregur) 

Ólafur Örn 

Bjarnason 

Grindavík 132 12 27 151 (Svíþjóð og 

Noregur) 

Andri 

Marteinsson 

Víkingur 246 44 20 0 

Páll Viðar 

Gíslason 

Þór 142 91 0 0 

 

 Allir þjálfarar í efstu deild hafa leikið í efstu deild fyrir utan Kristján 

Guðmundsson. Rúmlega helmingur þjálfara í efstu deild hafa leikið A-landsleik 

og fimm hafa leikið erlendis sem atvinnumenn. Mikill meirihluti þjálfara í efstu 

deild býr því yfir verulegri leikreynslu. 
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Tafla 2. Leikreynsla þjálfara í 1. deild karla (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.; Víðir Sigurðsson, 2011). 

Þjálfari Félag Leikir 

í efstu 

deild 

Leikir 

í 1. 

deild 

A-

landsleikir 

Leikir í 

atvinnumennsku 

Magnús 

Gylfason 

Haukar 2 50 0 0 

Logi 

Ólafsson 

Selfoss 66 0 0 0 

Sigursteinn 

Gíslason 

Leiknir 233 17 22 0 

Ásmundur 

Arnarsson 

Fjölnir 122 63 0 0 

Þórður 

Þórðarson 

ÍA 159 0 1 13 (Svíþjóð) 

Guðlaugur 

Baldursson 

ÍR 2 74 0 0 

Páll 

Einarsson 

Þróttur 87 179 0 0 

Tómas Ingi 

Tómasson 

HK 148 45 2 41 (Noregur, 

Danmörk og 

England) 

Gunnlaugur 

Jónsson 

KA 193 9 12 10 (Skotland, 

Svíþjóð og 

Þýskaland) 

Sigurður 

Örn 

Helgason 

Grótta 1 0 0 0 

Ejub 

Purisevic 

Víkingur 

Ólafsvík 

144 41 0 0 

Guðjón 

Þórðarson 

BÍ/Bolungarvík 215 0 1 0 

 

 Allir þjálfarar í 1. deild hafa leikið í efstu og/eða 1. deild, þó verulegur 

munur sé á þeim leikreyndasta og hinum óleikreyndasta (tafla 2). Tæplega 

helmingur þjálfara í 1. deild hafa leikið A-landsleik og fjórir hafa leikið erlendis 

sem atvinnumenn. Þjálfarar í 1. deild eru því flestir með mikla leikreynslu. 

 

 Ætla má að félög í tveimur efstu deildunum hér á landi líti talsvert til 

leikmannaferils þjálfara þó ekki sé hægt að fullyrða neitt um slíkt enda gætu aðrar 

ástæður legið að baki. Það er einungis einn þjálfari í þessum tveimur deildum sem 

hefur enga leikreynslu á háu stigi og fáir geta flokkast reynslulitlir sem leikmenn. 
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1.2 Þjálfarar í heimsklassa sem léku ekki á háu stigi 

Ef litið er út fyrir landssteinanna og skoðuð leikreynsla þjálfara þá hafa nokkrir af 

farsælustu þjálfurunum, eða framkvæmdastjórum eins og þeir eru titlaðir erlendis 

en verða hér eftir titlaðir sem þjálfarar, aldrei leikið á háu stigi. Einnig eru dæmi 

um að frábærir leikmenn hafi ekki náð góðum árangri sem þjálfarar á háu stigi. 

Dæmi um góða þjálfara sem léku ekki á háu stigi eru Jose Mourinho, þjálfari Real 

Madrid á Spáni, Arsene Wenger, þjálfari Arsenal á Englandi og Rafael Benítez, 

fyrrum þjálfari Valencia á Spáni, Liverpool á Englandi og Inter á Ítalíu. 

Samanlagt hafa þessir þjálfarar stýrt liðum sínum til sigurs í ensku úrvalsdeildinni, 

ensku bikarkeppnunum, ítölsku deildinni, ítölsku bikarkeppninni, spænsku 

deildinni, spænsku bikarkeppninni, portúgölsku deildinni, portúgölsku 

bikarkeppninni, evrópukeppni félagsliða og síðast en ekki síst meistaradeild 

evrópu (Bridgewater, Kahn og Goodall, 2010). 

 Sven Göran Eriksson, fyrrum þjálfari Lazio á Ítalíu, Manchester City á 

Englandi og enska landsliðsins í knattspyrnu, náði heldur ekki langt sem 

leikmaður en hefur þjálfað í efstu deildum Englands og Ítalíu, sem og landslið á 

heims- og evrópumeistarakeppnum, stærstu keppnum heims í knattspyrnu. 

 Arrigo Sacchi, fyrrum þjálfari Parma og AC Milan á Ítalíu og ítalska 

landsliðsins í knattspyrnu, var spurður á blaðamannafundi þegar hann tók við 

þjálfarastarfi hjá AC Milan hvort hann kynni eitthvað að þjálfa. Hann hafi ekki 

verið góður leikmaður sjálfur og aldrei spilað í efstu deild. Sacchi hafði þó náð 

góðum árangri sem þjálfari Parma árið áður þar sem liðið sló m.a. AC Milan úr 

bikarkeppni. Svarið sem hann gaf var að hann vissi ekki að það þyrfti að hafa 

verið hestur svo maður gæti orðið knapi (A. Sacchi, munnleg heimild, 1987). 

Sacchi stýrði AC Milan til sigurs í ítölsku deildinni, ítölsku bikarkeppninni og í 

evrópukeppni félagsliða auk þess sem hann stýrði ítalska landsliðinu í knattspyrnu 

á HM 1994 en þar töpuðu Ítalir fyrir Brasilíu í vítaspyrnukeppni og unnu því til 

silfurverðlauna (Bridgewater o.fl., 2010). 

 Af þeim þjálfurum sem hafa náð langt án þess að hafa verið leikmenn á 

háu stigi er sérstaklega áhugavert að skoða sögu Jose Mourinho, þjálfara Real 

Madrid. Jose Mourinho lék sem varnarmaður í neðri deildum Portúgal en hætti 

einungis 24 ára vegna þess að hann sá fram á að hæfileikar sínir sem leikmaður 

væru ekki nægilega miklir en að leika í neðri deildum. Faðir Mourinho, Felix, er 

fyrrum leikmaður sjálfur og nú þjálfari en Mourinho hóf á unglingsaldri að 
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aðstoða föður sinn við þjálfunina með því að fylgjast með andstæðingunum og 

útbúa skýrslu um helstu kosti og galla andstæðinganna svo Felix gæti undirbúið 

lið sitt fyrir leikinn (Wahl, 2011).  

 Þegar Mourinho hætti sem leikmaður hóf hann störf sem túlkur fyrir Sir 

Bobby Robson, þáverandi þjálfara FC Porto í Portúgal, enda talaði Mourinho 

portúgölsku og ensku reiprennandi. Þegar Robson var svo ráðinn sem þjálfari 

Barcelona þremur árum síðar sannfærði hann Mourinho til að halda áfram starfi 

sínu sem sinn túlkur hjá spænska liðinu. Þegar Robson yfirgaf svo Barcelona árið 

1997 varð Mourinho eftir og varð aðstoðarþjálfari Louis Van Gaal, sem er þekktur 

fyrir að vera afar snjall í leikfræði og hafði náð frábærum árangri með Ajax í 

Hollandi (Wahl, 2011). 

 Van Gaal og Mourinho náðu góðum árangri saman og stýrðu Barcelona til 

sigurs í spænsku deildinni tvö ár í röð auk þess sem liðið sigraði European Cup 

Winners Cup, sem var evrópukeppni bikarmeistara en sú keppni hefur verið lögð 

af (Wahl, 2011). 

 Sem aðalþjálfari hefur Mourinho síðastliðin sjö ár stýrt FC Porto í 

Portúgal, Chelsea á Englandi og Inter á Ítalíu til sigurs í samtals 14 keppnum, þar 

á meðal 6 deildarmeistaratitlar og 2 meistaradeildartitlar, sem er talin virtasta 

félagsliðakeppni heims. Í janúar 2010 valdi FIFA hann sem þjálfara ársins (Wahl, 

2011).  

 Í dag er Mourinho þjálfari Real Madrid á Spáni sem er eitt af stærstu 

félögum heims. Liðið  hefur þegar unnið spænska konungsbikarinn undir stjórn 

Mourinho og hann hefur stýrt liði sínu í undanúrslit meistaradeildarinnar en Real 

Madrid hafði ekki komist lengra en í 16 liða úrslit síðan 2005 (Wahl, 2011). 

 Mourinho telur að til að ná árangri í þjálfun sé ekki nóg að hafa einungis 

skilning á leikfræði í knattspyrnu (Wahl, 2011). Hann segir mikilvægt að muna að 

leikmenn séu manneskjur, sumir hverjir fjölskyldumenn og mikilvægt sé að virða 

leikmenn sem manneskjur og það sé lykilatriði þegar byggja á upp liðsheild. 

Mourinho er þekktur fyrir að ná vel til leikmanna sinna og bindast þeim 

tilfinningalegum böndum. Mourinho er þekktur fyrir að fá leikmenn sem hann 

hefur áður haft undir sinni stjórn hjá öðru liði og má þar m.a. nefna Ricardo 

Carvalho sem hefur leikið undir stjórn Mourinho hjá þremur liðum. Þjálfarateymi 

Mourinho fylgir honum einnig ávallt þegar hann skiptir um lið (Wahl, 2011). 
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 Ljóst er að árangur Mourinho sem þjálfari er stórfenglegur og áhugavert er 

að skoða bakgrunn hans því hann hefur einungis reynslu sem leikmaður í neðri 

deildum. 

1.3 Leikmenn í heimsklassa sem náðu ekki árangri sem þjálfarar 

Dæmi um frábæra leikmenn sem ekki hafa náð góðum árangri sem þjálfarar eru 

Sir Bobby Charlton og Bobby Moore. 

 Sir Bobby Charlton vann marga titla sem leikmaður og var lykilmaður í 

landsliði Englands þegar þeir urðu heimsmeistarar árið 1966. Hann reyndi fyrir 

sér í þjálfun en náði litlum árangri og ákvað að þjálfun væri ekki fyrir sig 

(Bridgewater o.fl., 2010). 

 Bobby Moore er talinn einn besti varnarmaður sögunnar og var fyrirliði 

enska landsliðsins þegar það varð heimsmeistari árið 1966. Moore átti stuttann og 

árangurslítinn feril sem þjálfari eftir magnaðann leikmannsferil (Bridgewater o.fl., 

2010). 

 Sú skýring sem yfirleitt er gefin um þjálfara sem voru áður frábærir 

leikmenn en náðu ekki sömu velgengni sem þjálfarar er sú að ekki sé aðeins nóg 

að hafa þekkingu á íþróttinni, það þarf að geta komið henni frá sér (Bridgewater, 

Kahn og Goodall, 2010). Samskipti, skipulagning og stjórnun eru lykilþættir í 

þjálfun (Bridgewater o.fl., 2010). Það þarf ekki endilega að geta framkvæmt sömu 

hluti og leikmenn en það þarf að geta kennt það og komið hugmyndafræðinni frá 

sér. Þjálfarar þurfa að geta stjórnað liði sínu, hvatt leikmenn, skipulagt æfingar 

rétt, yfir heilt tímabil, frá mánuði til mánaðar, viku til viku og niður í hverja 

einustu æfingu (Bridgewater o.fl., 2010). 

1.4 Hvenær er vægi leikmannaferils hjá þjálfara mest? 

Rannsókn eftir Bridgewater, Kahn og Goodall (2010) sýndi fram á að þjálfarar 

sem léku á háu stigi náðu betri árangri með lið sem hafði leikmenn með 

takmarkaða færni innanborðs samanborið við þjálfara sem léku ekki á háu stigi. 

Leikmenn með takmarkaða færni þurfa að bæta færni sína og þjálfarar sem léku á 

háu stigi voru líklegri til að ná árangri með slíkan leikmannahóp samanborið við 

þjálfara sem léku á háu stigi. 

 Þegar leikmannahópurinn hafði framúrskarandi færni var sagan önnur. Þá 

skipti leikmannaferill minna máli en þjálfarareynsla á háu stigi hafði meira vægi. 
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Þá þurftu þjálfarar ekki að kenna leikmönnum færni heldur meira að stjórna hópi 

frábærra leikmanna og velja rétta liðið en ekki einungis bestu leikmennina (Crust 

og Lawrence, 2006).  

 Þetta er í samræmi við niðurstöður Mintzberg sem komst að þeirri 

niðurstöðu eftir að hafa fylgst með þó nokkrum stjórnendum að ákveðnir þættir 

væru mikilvægir hjá árangursríkum stjórnendum. Stjórnandinn, í þessu tilfelli 

þjálfarinn, þarf að þekkja undirmenn sína, í þessu tilfelli leikmenn liðsins, og 

þessa þekkingu notar þjálfarinn í ákvörðunartöku sinni, t.d. hvernig velja eigi 

sterkasta liðið (Crust og Lawrence, 2006). 

1.5 Þættir sem eru mikilvægir þjálfurum 

Viðskipti með knattspyrnuþjálfara í knattspyrnuheiminum er lýst í félagsfræðilegu 

samhengi sem sigri eða ósigri eða á annan hátt sem árangri eða árangursleysi. 

(Mitrotasios, Sotiropoulos, Zarotis, Varsamis og Katsag, 2004). Svo lengi sem 

þjálfari sýnir fram á árangur, t.a.m. með því að sigra leiki, verður á einn hátt hans 

eigin markmið og persónuleg ánægja uppfyllt. Á hinn mátann uppfyllir hann 

væntingar innan liðsins, t.a.m. leikmanna og stjórnar, en einnig þeirra sem standa 

fyrir utan liðið, t.a.m. fjölmiðla, styrktaraðila og áhorfenda. Á hinn bóginn eykst 

pressa á þjálfara sem ná ekki árangri. Staða hans í starfi er dregin í efa sem endar 

oft með uppsögn (Mitrotasios o.fl., 2004). Af þessu leiðir að til að halda lífi í 

þessu kerfi knattspyrnunnar verða þjálfarar að vera andinn í vél árangurs liðsins. 

Ottmar Hitzfield, fyrrverandi þjálfari FC Bayern, segir árangur vera það eina sem 

tryggir starfsöryggi þjálfara (Mitrotasios o.fl., 2004). 

 Til að hámarka árangur þurfa þjálfarar að vera skipulagðir og undirbúa sig 

vel, bæði fyrir æfingar og keppni (Mitrotasios o.fl., 2004). Þjálfarar þurfa stöðuga 

endurmenntun og mikilvægt er að vera vakandi fyrir stirðleika í samskiptum 

leikmanna (Mitrotasios o.fl., 2004). Mikilvægt er að þjálfarar búi yfir þekkingu 

hvernig best sé að leysa ágreining og ekki má vanmeta hæfileikann til að hvetja 

leikmenn (Mitrotasios o.fl., 2004). Í þessu ljósi ályktar Dr. Michalis Mitrotasios, 

dósent í knattspyrnufræðum við Kapodistrias háskólann í Aþenu, að þjálfarar 

verði að vera strangir og ráðríkir (Mitrotasios o.fl., 2004). Þjálfarar þurfa að búa 

yfir ákveðnum innri þáttum sem falla undir fagþekkingu og persónulega 

hæfileika. Þannig geta þjálfarar haft mikil áhrif áhrif á sinn árangur. Það eru þó 
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ytri þættir sem þjálfarar hafa lítil áhrif á en geta haft einhver áhrif, t.a.m. 

æfingaaðstaða, andstæðingar og heppni. 

  Eins og áður hefur komið fram virðist bakgrunnur sem leikmaður á háu 

stigi ekki einn og sér duga til að verða árangursíkur þjálfari. Í rannsókn eftir 

Bridgewater, Kahn og Goodall (2010) var m.a. fjallað um mikilvægi 

leikmannaferils hjá þjálfurum. Þar eru teknir saman þættir sem eru taldir 

mikilvægir þjálfurum. Meginábyrgð þjálfara er liðsval, leikstíll og að fá leikmenn 

til félagsins sem og að halda núverandi leikmönnum hjá félaginu (Bridgewater 

o.fl., 2010).  

 Meginverkefni þjálfara er að þróa og hanna þjálfunarstefnu félagsins, búa 

til og framfylgja agareglum, tryggja að leikmenn séu í góðu formi, vel undirbúnir 

og líði vel. Þá þarf að þróa hæfileika leikmanna, setja saman aðstoðarteymi og sjá 

um samskipti við stjórn og fjölmiðla (Bridgewater o.fl., 2010). 

 Önnur verkefni þjálfara eru að sjá um samningamál leikmanna, móta 

stefnu félagsins í leikmannaleit, móta stefnu í þjálfun yngri flokka, undirbúa lið 

sitt fyrir leik, sjá um samskipti við stuðningsmenn og taka þátt í að afla félaginu 

tekna frá styrktaraðilum (Bridgewater o.fl., 2010). 

 Dr. Michalis Mitrotasios,  dósent í knattspyrnufræðum við Kapodistrias 

háskólann í Aþenu gerði rannsókn sem studd var af Íþróttaháskólanum í Köln. Í 

rannsókninni voru 31 afreksþjálfari í tveimur efstu deildunum í Þýskalandi beðnir 

um að nefna 15 forsendur árangurs afreksþjálfara (Mitrotasios, Sotiropoulos, 

Zarotis, Varsamis og Katsag, 2004). Þjálfurum var skipt í tvo hópa, fyrri hópurinn 

samanstóð af 21 þjálfara sem skilgreindir voru sem minna reyndir en seinni 

hópurinn samanstóð af 10 þjálfurum sem skilgreindir voru sem meira reyndir. 

Þjálfarar höfðu að meðaltali 14,65 ára þjálfarareynslu og 14,1 ára 

leikmannareynslu. Alls höfðu 13 þjálfarar leikið með landsliði. Í rannsókninni var 

settur saman spurningavagn þar sem aldur, reynsla og menntun kom fram. Einnig 

voru lagðar fyrir spurningar sem leggja dóm á eigin árangur og mat á forsendum 

þess árangurs. Spurningum var gefið ákveðið vægi til að meta hversu sterkar 

forsendur eru fyrir árangri. 
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 Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að þjálfarar þakka mikið atriðum 

sem snúa að þeirra persónulegu eiginleikum og reynslu, t.a.m. getu til að fylgja 

verki alla leið, leiðtogahæfni, góður undirbúningur fyrir æfingar, reynsla sem 

þjálfari og leikmaður sem og sálfræðiþekking. 

 Hins vegar meta þeir lítils heppni, stuðning gegnum fjölmiðla og geta 

andstæðings. Lítill munur var á niðurstöðum eftir deildum. Forsendur árangurs 

sem þjálfarar nefndu voru eftirfarandi, í réttri röð þar sem 1. er sú forsenda sem 

oftast var nefnd meðal þjálfara: 

1. Geta til að fylgja verki alla leið 

2. Hæfileiki til að stýra liðsheild 

3. Góður undirbúningur æfinga 

4. Reynsla sem þjálfari 

5. Sálfræðiþekking 

6. Reynsla sem leikmaður 

7. Menntun sem þjálfari 

8. Stuðningur frá stjórn félags 

9. Góð fyrirmynd 

10. Leikhæfileikar eigin leikmanna 

11. Skilyrði til æfinga 

12. Heppni 

13. Æðri menntun / framhaldsmenntun 

14. Stuðningur fjölmiðla 

15. Leikhæfileikar andstæðinga 

 

 Þessir þættir tengjast margir hverjir samskipta-, stjórnunar- og 

leiðtogahæfileikum þjálfara auk þess sem skipulag og menntun eru mikilvægir 

þættir. Í raun eru ekki margir þættir nefndir þar sem þjálfarar þurfa reynslu sem 

leikmenn á háu stigi. Reynsla sem leikmaður er þó í 6. sæti sem gefur til kynna að 

leikmannaferill er talinn nokkuð mikilvægur en þó ekki mikilvægari en 

þjálfarareynsla, sem er í 4. sæti (Mitrotasios o.fl., 2004). 

 Samkvæmt rannsókn Bridgewater og félaga (2010) annars vegar og 

rannsókn Mitrotasios og félaga (2004) hins vegar er talið mikilvægt að þjálfari sé 

góður leiðtogi, góður stjórnandi, fær í samskiptum, skipulagður og menntaður. 
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Mikilvægt er fyrir þjálfara, hvort sem hann var leikmaður eður ei, að afla sér 

þekkingar á þessum sviðum (Bridgewater o.fl, 2010; Mitrotasios o.fl., 2004). 

1.5.1 Leiðtogahæfni 

Leiða má líkur til þess að þjálfarar sem búa yfir mikilli leiðtogahæfni séu góðir í 

að stýra liðsheild, en sá þáttur er í 2. sæti rannsóknar Mitrotasios (2004). Einnig 

verður að teljast líklegt að þjálfarar sem eru miklir leiðtogar séu líklegri en ella að 

geta fylgt verki eftir alla leið, en sá þáttur er í 1. sæti í rannsókn Mitrotasios 

(2004). 

 Leiðtogahæfni er mikilvægur þáttur hjá þjálfara og erfitt er að læra slíkt. 

Sumir fræðimenn vilja meina að ákveðin persónueinkenni leiðtoga séu meðfædd 

en ekki áunnin (Weinberg og Gould, 2007). Það er þó ljóst að persónuleiki getur 

þróast og mótast í gegnum árin og þarna gæti leikmannaferill mögulega komið 

sterkur inn enda verða sumir leikmenn miklir leiðtogar og sterkir persónuleikar á 

ferli sínum (Crust og Lawrence, 2006). 

 Barrow (1977) skilgreindi leiðtogahæfni sem hegðunarferlið þar sem 

maður hefur áhrif á einstaklinga og hópa til að ná ákveðnu markmiði. Leiðtoginn 

fær aðra til að vilja ná ákveðnu markmiði og ef þjálfari hefur mikla leiðtogahæfni 

á hann auðveldara með að koma hugsjón sinni til skila og sannfæra leikmenn um 

að hjálpast að við að ná þessu markmiði. Góður leiðtogi veit að góð samskipti á 

milli hans og hópsins sem hann vinnur með eru mikilvæg. Áhrifaríkur leiðtogi 

skilur mikilvægi hvatningar og vill ná sem mestum afköstum frá hópnum sem 

hann vinnur með, þ.e. hann nær því besta fram úr leikmönnum sínum.  

 Lykilatriði í árangursríkri þjálfun er að sannfæra leikmenn sína til þess að 

vinna fyrir liðið en ekki sjálfa sig (Crust og Lawrence, 2006). Skapa þarf liðsheild 

meðal leikmanna þar sem allir sameina krafta sína í þágu liðsins (Crust og 

Lawrence, 2006). Þarna reynir á sannfæringarkraft þjálfarans til þess að fá 

leikmenn til þess að vera ánægðir með hlutverk sitt og sýna auðmýkt. Þjálfari þarf 

að geta hvatt leikmenn og sannfært þá um að þeir séu í rétta liðinu, þó þeir séu 

hugsanlega ekki í byrjunarliði. Mikilvægt er fyrir þjálfara að fá alla leikmenn til 

að sammælast um að vinna saman sem heild að ákveðnu markmiði. Ef leikmenn 

stefna ekki í sömu átt þá er erfiðara að ná árangri (Crust og Lawrence, 2006; 

Barrow, 1977). 
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1.5.2 Samskipti 

Þjálfarar þurfa að geta haft góð og árangursrík samskipti við leikmenn sína 

(Weinberg og Gould, 2007). Þjálfarar eru í margvíslegum samskiptum við 

leikmenn sína á hverri einustu æfingu og í hverjum einasta leik. Mikilvægt er fyrir 

þjálfara að vera meðvitaðir um hvernig þeir vilja koma orðum sínum áleiðis til 

leikmanna og mikilvægt er að vita hvers konar samskipti eru árangursríkust (Jay, 

2009; Weinberg og Gould, 2007). 

 Þegar þjálfarar eiga samskipti við leikmenn er líklegt að reynsla sem 

leikmaður og reynsla sem þjálfari komi að góðum notum að því leyti að reyndir 

þjálfarar hafa mikla reynslu af slíkum samskiptum og hafa því lært af því. Reynsla 

sem leikmaður kemur einnig að notum þar sem þjálfarar eiga því auðveldara með 

að setja sig í spor leikmanna. Reynsla sem leikmaður er í 6. sæti rannsóknar 

Mitrotasios og félaga (2004) og reynsla sem þjálfari er í 4. sæti sömu rannsóknar. 

 Menntaðir þjálfarar hafa að öllum líkindum lært um kennslufræði en 

þjálfarar sem eru vel að sér í þeirri fræði eiga að kunna aðferðafræði til að kenna 

leikmönnum nýjar æfingar. Menntaðir þjálfarar eru einnig líklega vel að sér í 

þjálfræði og búa því yfir þekkingu á hvernig koma á leikmönnum í gott form sem 

og að undirbúa lið sitt fyrir leiki en þessir þættir eru meðal meginverkefna þjálfara 

samkvæmt Bridgewater og félaga (2010).   Menntun sem þjálfari er í 7. sæti 

rannsóknar Mitrotasios og félaga (2004). 

 Ein tegund samskipta sem þjálfarar eiga við leikmenn er útlistun og 

útskýring æfinga. Þegar þjálfarar útskýra æfingar fyrir leikmönnum sínum er góð 

regla að útskýra í stuttu og hnitmiðuðu máli í hverju æfingin felst, sýna svo 

æfinguna eða láta einhvern sýna hana og láta svo leikmenn prófa æfinguna. 

Þjálfarar geta svo stöðvað æfinguna og leiðrétt eða bætt við útskýringum (Jay, 

2009). Mikilvægt er að þjálfarar fari ekki í einhverja langloku því leikmenn eru þá 

líklegri til að missa einbeitingu og ef þjálfarar ætla að reyna að koma of mörgum 

punktum inn í einu þá er ólíklegt að leikmenn nái þeim öllum. Betra er að leggja 

áherslu á færri punkta í einu og bæta svo við þegar leikmenn hafa náð tökum á 

hinu (Jay, 2009). 

  Mikilvægt er að hafa jákvæð samskipti á æfingum. Leikmenn bregðast 

meira við jákvæðum samskiptum (Weinberg og Gould, 2007). Ef þjálfarar vilja að 

leikmaður bæti eitthvað er gott að benda honum á hvað hann þarf að lagfæra eða 

bæta og enda svo á jákvæðum nótum. Þjálfarar gætu t.d.bent leikmanni á að hann 
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eigi að vera afslappaðri á boltanum og skoða völlinn áður en hann gefur boltann 

en séu jafnframt ánægðir með hversu óhræddur hann er að bjóða sig og biðja um 

boltann í þröngu svæði. Þannig kemur þjálfari skilaboðum áleiðis til leikmanns 

um hvað hann vilji sjá betur gert en hrósar honum í leiðinni og því líklegra að 

leikmaðurinn sé ánægður og viljugri að bæta það sem þjálfarinn benti á (Jay, 

2009; Weinberg og Gould, 2007). 

 Þjálfarar sem hafa þekkingu í íþróttasálfræði kunna þá kúnst hvernig best 

er að byggja upp gott andrúmsloft og gera sér grein fyrir mikilvægi jákvæðra 

samskipta en sálfræðiþekking er í 5. sæti rannsóknar Mitrotasios og félaga (2004). 

 Ef þjálfarar vilja að leikmenn treysti þeim og virði skoðanir þeirra þurfa 

þeir að byggja upp gagnkvæmt traust á milli sín og leikmanna. Mikilvægt er að 

leikmaðurinn skynji að þjálfarinn beri virðingu fyrir honum og skoðunum hans og 

að hann hafi trú á honum sem leikmanni. Þetta næst með því að skapa jákvætt 

samstarf sem byggist á trausti og virðingu (Jones, Armour og Potrac, 2003). 

1.5.3 Endurgjöf 

Endurgjöf er þegar einstaklingur fær tilsögn eða athugasemd eftir hegðun eða 

frammistöðu (Weinberg og Gould, 2007). Þetta er gríðarlega mikill þáttur í starfi 

þjálfara enda eru leikmenn sífellt að æfa ákveðin atriði og fá endurgjöf frá 

þjálfara, og jafnvel samherjum ef um liðsíþrótt er að ræða. Þjálfarar beita 

endurgjöf á hverri einustu æfingu og í hverjum einasta leik og er hún margvísleg 

og misgagnleg. Mikilvægt er að þjálfarar viti hverju þeir vilja koma til skila til 

leikmanna og hvernig þeir koma því til skila. Endurgjöf getur nefnilega haft mikil 

áhrif á leikmenn, sérstaklega yngri leikmenn, og þjálfarar geta drepið áhugahvöt 

leikmanna með ítrekaðri neikvæðri endurgjöf (Weinberg og Gould, 2007). 

Fræðimenn virðast sammála um að besta endurgjöfin sé í jákvæðu formi og að 

hún auki innri áhugahvöt í stað þess að lofa verðlaunum eða öðru slíku sem efli 

ytri áhugahvöt eða umbun (Weinberg og Gould, 2007). Mikilvægt er fyrir þjálfara 

að hafa ákveðin atriði í huga varðandi endurgjöf. Mikilvægt er að vera meðvitaður 

um endurgjöf sína, vera einlægur, leiðbeinandi og hvetjandi (Weinberg og Gould, 

2007). 

 Þjálfari getur beitt tvenns konar endurgjöf. Annars vegar styrkingu, 

stundum kölluð jákvæða aðferðin, og hins vegar refsingu, stundum kölluð 

neikvæða aðferðin (Weinberg og Gould, 2007). Þá er notuð umbun eða refsing til 
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þess að auka eða minnka tíðni hegðunar (Weinberg og Gould, 2007). Með 

styrkingu er verið að umbuna ákveðna hegðun og þ.a.l. styrkja hegðunina eða 

frammistöðuna. Með refsingu er verið að refsa fyrir ákveðna hegðun og þ.a.l. 

reynt að fá leikmanninn til að endurtaka ekki hegðunina eða frammistöðuna. 

 Fræðimenn telja að best sé að blanda jákvæðu og neikvæðu aðferðinni 

saman, en notast þó mest megnis við jákvæðu aðferðina (Weinberg og Gould, 

2007). Það byggir upp traust og sjálfstraust og til langs tíma mun frammistaða 

aukast jafnt og þétt og varast lengi. Neikvæða aðferðin gæti vakið ótta hjá 

leikmönnum og þeir þora hreinlega ekki að standa sig illa. Það gæti aukið 

frammistöðu hratt og örugglega en er ekki talin varanleg og því síðri en jákvæða 

aðferðin (Weinberg og Gould, 2007). Refsing getur þó stundum verið rétt 

endurgjöf en hana skal nota sparlega og ráðleggja fræðimenn að styrkingar ættu 

að vera a.m.k. 80% jákvæðar (Weinberg og Gould, 2007). 

 Mælst er til þess að beita ekki refsingum í keppni og ekki opinberlega 

heldur bíða þar til keppni er lokið og ræða einslega við leikmanninn (Weinberg og 

Gould, 2007). Leikmenn sem sífellt lenda í refsingum missa sjálfstraust og verða 

hræddir við að gera mistök sem hefur slæm áhrif á frammistöðu. Þjálfarar sem 

ítrekað skamma leikmenn sína inn í búningsklefa eru með þeirri hegðun að breyta 

búningsklefanum í neikvætt og óþægilegt umhverfi í stað þess að búningsklefinn 

sé athvarf leikmanna þar sem þeir undirbúa sig og mikilvægt er að þeim líði vel í 

þeim undirbúningi (Weinberg og Gould, 2007). Það er talið árangursríkara að 

veita jákvæða endurgjöf fyrir góða frammistöðu óháð úrslitum frekar en að beita 

refsingum vegna úrslita óháð frammistöðu (Weinberg og Gould, 2007). 

 Þjálfarar sem hafa þekkingu í íþróttasálfræði kunna þá list að veita góða 

endurgjöf en sálfræðiþekking er eins og áður kom fram í 7. sæti rannsóknar 

Mitrotasios og félaga (2004). 

 Ljóst er að með réttri endurgjöf er hægt að bæta árangur íþróttamanna. 

Rannsókn sem gerð var á hjólreiðamönnnum (Bandura og Cervone, 1983) sýndi 

að þeir hjólreiðamenn sem fengu reglulega endurgjöf og settu sér þar að auki 

markmið bættu árangur sinn um 59% en þeir sem eingöngu settu sér markmið en 

fengu ekki endurgjöf bættu hana um 25%. Endurgjöf er því gríðarlega mikill 

þáttur í íþróttum. 
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1.5.4 Leikgreining 

Þjálfarar þurfa að geta leikgreint leiki liðsins sem þeir þjálfa (Jay, 2009). Þjálfarar 

þurfa að koma auga á styrkleika og veikleika eigin liðs, sem og hjá 

andstæðingunum og taka ákvarðanir í leikjum liðsins til að bregðast við 

aðstæðum. Stundum gengur ekki það skipulag sem lagt var upp með fyrir leik og 

þá þurfa þjálfarar að greina vandamálin og bregðast við þeim. Þjálfarar geta breytt 

leikskipulagi og áherslum í miðjum leik með því að koma skilaboðum áleiðis til 

leikmanna frá hliðarlínu en þjálfarar í knattspyrnu fá einnig 15 mínútur í leikhléi 

til að ræða við lið sitt um þær áherslubreytingar sem þeir vilji sjá hjá liðinu. 

Mikilvægt er að þjálfarar greini hvað átti sér stað í sóknaruppbyggingu þegar 

mark var skorað til að sjá hvað varð til þess að mark var skorað (Jay, 2009). 

 Gott er fyrir þjálfara að skrifa niður lykilatriði leiksins eða láta 

aðstoðarþjálfara sinna því. Rannsóknir hafa sýnt að þjálfarar muna minna en 40% 

af því sem gerðist áður en mark er skorað og minna en 20% atburða sem tengjast 

öðrum atburðum en skoruðu marki, t.d. misnotuð marktækifæri, lélegar sendingar 

sem kosta marktækifæri eða gefa marktækifæri (Jay, 2009). Rannsóknir sýna 

einnig að þjálfarar muna frekar eftir atvikum sem gerast hjá eigin liði en 

andstæðingunum (Jay, 2009). Mikilvægt er að þjálfarar hafi upplýsingar eftir leik 

um hvers vegna marktækifæri voru ekki nýtt en ekki bara eftir þeim tækifærum 

sem enduðu með marki. Einnig er mikilvægt að greina hvað varð til þess að 

andstæðingurinn skoraði mark sem og þegar andstæðingur fær marktækifæri sem 

ekki varð að marki. Þjálfarar þurfa að geta gefið leikmönnum endurgjöf eftir leiki 

til að leiðbeina leikmönnum sínum um hvað vel var gert og hvað betur má fara. 

Sem dæmi má nefna ef framherji skorar þrjú mörk í leik en misnotaði samt sem 

áður tvö góð marktækifæri vegna rangrar ákvörðunartöku þurfa þjálfarar ekki 

eingöngu að hrósa leikmanninum fyrir mörkin sem hann skoraði heldur einnig 

leiðbeina honum hvernig hann hefði mátt gera betur í þeim marktækifærum sem 

hann misnotaði (Jay, 2009). 

 Deila má um hvort þjálfarar sem léku á háu stigi hafi betri innsýn í leikinn 

en þjálfarar sem léku ekki á háu stigi en samkvæmt rannsókn Mitrotasios og 

félaga (2004) var þjálfarareynsla í 4. sæti en leikmannareynsla í 6. sæti. Rannsókn 

sem skoðaði áhrif leikmannareynslu annars vegar og þjálfarareynslu hins vegar á 

stöðuskynjun þjálfara sýndi að fylgni er á milli þjálfarareynslu og stöðuskynjunar 

en ekki á milli leikmannareynslu og stöðuskynjunar. Í sömu rannsókn var 
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ákvörðunartaka í ýmsum stöðum rannsökuð og þar mældist einungis lág fylgni á 

milli reynslu sem þjálfari og reynslu sem leikmaður og ákvörðunartöku (Schorer, 

Baker og Strauss, 2007). 

1.6 Þjálfaramenntun og kröfur þjálfarans 

Á árum áður virtist eina hæfniskrafan til þess að verða þjálfari að hafa reynslu 

sem leikmaður, lítið var um markvissa þjálfaramenntun (Crust og Lawrence, 

2006). Þetta hefur breyst mikið og auknar kröfur eru gerðar til þjálfara varðandi 

menntun og þurfa þeir að sækja sér ákveðna menntun til þess að hafa leyfi til að 

þjálfa á ákveðnu stigi. Fifa Pro License er æðsta þrep þjálfaramenntunar og gefur 

þjálfara atvinnuþjálfararéttindi (Crust og Lawrence, 2006). Nokkrir íslenskir 

þjálfarar hafa sótt sér þessa gráðu og var Sigurður Ragnar Eyjólfsson, þjálfari 

íslenska kvennalandsliðsins, sá fyrsti. Í kjölfarið fylgdu Teitur Þórðarson, þjálfari 

Vancouver Whitecaps, Guðjón Þórðarson, þjálfari BÍ/Bolungarvík, Willum Þór 

Þórsson, þjálfari Keflavíkur, og Þorvaldur Örlygsson, þjálfari Fram, en Heimir 

Hallgrímsson, þjálfari ÍBV, er nú að sækja sér þessi réttindi (Knattspyrnusamband 

Íslands, e.d.) 

 Ljóst er að auknar kröfur eru gerðar til þjálfara nú til dags og starf 

þjálfarans er umfangsmeira en áður (Crust og Lawrence, 2006). Á Íslandi er hægt 

að sækja þjálfaranámskeið hjá KSÍ. Eftir fyrstu fjögur námskeiðin er hægt að taka 

svokallað UEFA-B próf þar sem lágmarkseinkunn er 5,0 en 7,0 til að geta haldið 

áfram í þjálfaramenntun. Fimmta námskeiðið er helgarnámskeið eins og fyrstu 

fjögur en KSÍ VI er vikuferð til Englands og þarf að sækja sérstaklega um það og 

undanfarin ár hafa færri komist að en vildu. Því er valið inn á það námskeið. Að 

því loknu er KSÍ VII og þá geta þjálfarar þreytt UEFA-A próf. Fifa Pro License er 

svo eftirfari þess en KSÍ má mæla með tveimur þjálfurum á ári í það og enska 

knattspyrnusambandið ákveður svo hvort þeir komist inn (Knattspyrnusamband 

Íslands, e.d.). 

 Í UEFA-A þjálfaragráðunni er 6. stigið vikuferð til Englands og skila þarf 

inn umsókn á það og á þeirri umsókn er beðið um ítarlegar upplýsingar um 

leikmannaferil. Gefin eru stig á umsókninni fyrir menntun, leikmannaferil og 

þjálfaraferil (tafla 3a, 3b og 3c). Leikmenn sem hafa leikið A-landsleik eða hafa 

verið í atvinnumennsku komast sjálfkrafa inn á námskeiðið. Annars eru gefin 2 

stig fyrir hverja 10 leiki sem þjálfari á að baki sem leikmaður í efstu deild og 0,5 
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stig fyrir hverja 10 sem þjálfari á að baki sem leikmaður í neðri deildum, en KSÍ 

skilgreinir 1., 2. og 3. deild sem neðri deildir. Hafi þjálfari náð sem leikmaður að 

leika með U-17, U-19 eða U-21 landsliði fær hann 10 stig óháð leikjafjölda. 

Einnig eru gefin stig fyrir menntun, t.d. fást 10 stig fyrir Íþróttafræðimenntun, sem 

er þriggja ára BSc nám (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

Tafla 3a. Stigalisti vegna umsóknar á KSÍ VI, 2011 (Knattspyrnusamband Íslands, 2011). 

Núverandi starf í þjálfun:     

Starfandi landsliðsþjálfari Kemst inn   

Virkur kennari á KSÍ þjálfaranámskeiðum Kemst inn   

Þjálfari í mfl. í leyfiskerfi eða mfl. í Pepsideild 

kv. Kemst inn   

Yfirþjálfari í leyfiskerfi eða í Pepsideild kv. Kemst inn   

Aðstoðarlandsliðsþjálfari 12 stig   

Þjálfari í mfl utan leyfiskerfis og utan 

Pepsideildar kv. 10 stig   

Yfirþjálfari utan leyfiskerfis og utan Pepsideildar 

kv. 10 stig   

Þjálfari í 3.fl og 2.fl 10 stig   

Aðstoðarþjálfari mfl. í leyfiskerfi eða í Pepsideild 

kv. 10 stig   

Aðstoðarþjálfari mfl. utan leyfiskerfis og 

Pepsideildar kv. 8 stig   

Þjálfari í 4.fl og yngri 3 stig per flokk   

Aðstoðarþjálfari í 3.fl og 2.fl 2 stig   

Aðstoðarþjálfari í 4.fl og yngri 1 stig   

Fyrrverandi störf við þjálfun (þjálfunarferill):     

Landsliðsþjálfari 12 stig fyrir hvert ár   

Þjálfari í mfl. í leyfiskerfi eða í Pepsideild kv. 12 stig fyrir hvert ár   

Yfirþjálfari 8 stig fyrir hvert ár   

Aðstoðarlandsliðsþjálfari 8 stig fyrir hvert ár   

Þjálfari í mfl. utan leyfiskerfis og utan 

Pepsideildar kv. 7 stig fyrir hvert ár   

Þjálfari í 3.fl og 2.fl 6 stig fyrir hvert ár   

Aðstoðarþjálfari mfl. í leyfiskerfi eða í Pepsideild 

kv. 6 stig fyrir hvert ár   

Aðstoðarþjálfari mfl. utan leyfiskerfis og 

Pepsideildar kv. 5 stig fyrir hvert ár   

Þjálfari í 4.fl og yngri 3 stig fyrir hvert ár   

Yfirmaður knattspyrnuskóla 2 stig fyrir hvert ár 

Hámark 6 

stig 

Aðstoðarþjálfari í 3.fl og 2.fl 2 stig fyrir hvert ár 

Hámark 4 

stig 

Aðstoðarþjálfari í 4.fl og yngri 1 stig fyrir hvert ár 

Hámark 3 

stig 

Starfsmaður/þjálfari í knattspyrnuskóla 1 stig fyrir hvert ár 

Hámark 3 

stig 
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Tafla 4b. Stigalisti vegna umsóknar á KSÍ VI, 2011 (Knattspyrnusamband Íslands, 2011). 

Leikmannaferill: 

 

  

A-landsleikir Kemst inn   

Atvinnumennska efsta deild í Nor/Dan/Sví/ eða 

hærra stig Kemst inn   

Leikjafjöldi í efstu deild 2 stig per 10 leiki   

Hefur spilað fyrir yngra landslið (U-17, U-19, U-

21) 10 stig   

Leikir í neðri deildum 0.5 stig per 10 leiki   

 

Tafla 5c. Stigalisti vegna umsóknar á KSÍ VI, 2011 (Knattspyrnusamband Íslands, 2011). 

Menntun: 
  Íþróttafræðingur/Íþróttakennari 10 stig   

Önnur háskólamenntun sem nýtist í þjálfarastarfinu 5 stig   

Annað nám tengt íþróttum 3 stig   

Önnur sértæk þjálfun (fer eftir umfangi og á hve 

háu stigi og í hve mörg ár):     

Markmannsþjálfari 

Ekki metið hærra en 

aðstoðarþjálfari   

Einstaklingsþj./séræf./sérþj./afreksþj./styrktarþjálfun 

Ekki hærra en 3 stig 

á ári   

Annað:     

Hefur sótt um áður 

Nýtur forgangs ef 

þjálfarar eru jafnir   

Getur tekið þátt í verklegum tímum 

Ekki of margir 

meiddir   

 

1.6.1 Þjálfun: Ævilangt nám 

Oft er talað um að þjálfun sé ævilangt nám. Ekki sé hægt að kunna allt og alltaf 

hægt að bæta við sig þekkingu. Ljóst er að þjálfarar munu ekki sækja alla sína 

kunnáttu og þekkingu í gegnum leikmannaferil né á þjálfaranámskeiðum þó svo 

að slík námskeið séu afar gagnleg (Jones o.fl., 2003). 

 Jones, Armour og Potrac (2003) fylgdu eftir og tóku viðtöl við Steve 

Harrison sem þá var þjálfari Aston Villa. Harrison hefur þjálfað hjá mörgum 

félögum á háu stigi og var m.a. þjálfari hjá enska landsliðinu um tveggja ára 

skeið. Harrison hefur hæstu þjálfaragráðu sem enska knattspyrnusambandið býður 

upp á en segist þó hafa lært mest á því að vinna með og fylgjast með öðrum 

þjálfurum. Bæði þjálfurum sem hann virti og hafði mikið álit á sem og þjálfurum 
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sem hann virti ekki og hafði lítið álit á. Hann tók með sér þekkingu frá hverjum 

og einum þjálfara sem hann vann með, bæði hluti sem hann nýtti sér, en einnig 

hluti sem honum fannst rangir og passaði sig á að gera ekki sömu mistök. Hann 

hafði þó ávallt af leiðarljósi að reyna aldrei að vera einhver annar en hann sjálfur. 

Hann sankaði að sér ákveðinni hugmyndafræði og þekkingu en aðlagaði alltaf að 

sínum persónuleika og sinni hugmyndafræði. Hans helsta ráð til þjálfara er að 

vera aldrei vera of stoltir og vera óhræddir við að læra af hvor öðrum en fyrst og 

fremst að læra af mistökum sínum (Jones o.fl., 2003). 

 Harrison leggur mikla áherslu á að byggja upp gagnkvæmt traust á milli 

þjálfara og leikmanna. Hann telur jákvæð samskipti vera lykilatriði í þjálfun, sama 

á hvaða stigi er þjálfað á (Jones o.fl., 2003). Harrison var leikmaður áður en hann 

hóf þjálfaraferil sinn og honum finnst það hjálpa sér í samskiptum í leikmenn, þar 

sem hann á auðveldara með að setja sig í spor þeirra og veit hvernig leikmenn 

vilja að talað sé við þá (Jones o.fl., 2003). Harrison býr því yfir nokkrum þáttum í 

rannsókn Mitrotasios og félaga (2004). Hefur reynslu sem þjálfari, 4. sæti, reynslu 

sem leikmaður, 6. sæti, er menntaður sem þjálfari, 7. sæti, sem og að hann temur 

sér ávallt jákvæð samskipti og kemur fram af virðingu við leikmenn sína en 

íþróttasálfræðin fjallar mikið um samskipti og sálfræðiþekking er í 5. sæti í 

rannsókn Mitrotasios og félaga (2004). 
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2. Aðferð og gögn 

Í kafla þessum eru upplýsingar um þátttakendur rannsóknarinnar, mælitæki hennar 

og framkvæmd, sem og úrvinnsla og greining rannsóknarinnar. 

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið mitt með þessu BSc verkefni var að rannsaka mikilvægi leikmannaferils 

á þjálfara. Einnig vildi ég skoða hvaða þættir eru taldir mikilvægir þjálfurum sem 

vilja ná árangri í sínu starfi og hverjar forsendur árangurs séu. Ég lagði því upp 

með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hversu mikilvægur er leikmannaferill þjálfara, þ.e. að þjálfarar hafi leikið 

á háu stigi? Hvert er viðhorf leikmanna? Hvert er viðhorf þjálfara? 

 Hversu mikla eða litla trú hafa leikmenn á þjálfara hafi þeir vitað að hann 

hafi ekki leikið á háu stigi? Telja þjálfarar að leikmenn hafi mikla eða litla 

trú á þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi ekki leikið á háu stigi? 

 Hvaða þættir eru mikilvægastir í fari þjálfara? Hvaða þætti telja leikmenn 

mikilvægasta? Hvaða þætti telja þjálfarar mikilvægasta?   

2.2 Þátttakendur 

Leikmenn og þjálfarar í efstu og 1. deild karla. Einn þjálfari og eitt lið neitaði 

þátttöku. Af 24 þjálfurum samþykktu því 23 þjálfarar að taka þátt. Alls skoðuðu 

17 þjálfarar spurningalistann, 15 byrjuðu að svara honum og 12 luku við að svara 

honum. Niðurstöður eru því unnar frá svörum 12 þjálfara.  

Ef miðað er við að félög séu með 20 manna æfingahóp má leiða líkur til þess að 

um 430 leikmenn hafi fengið slóðina að spurningalistanum sendann. Alls skoðuðu 

150 leikmenn spurningalistann, 141 byrjaði að svara honum og 118 luku við að 

svara honum. Niðurstöður eru því unnar frá svörum 118 leikmanna. 

2.3 Mælitæki 

Útbúnir voru tveir spurningalistar í Question Pro, annar fyrir leikmenn og hinn 

fyrir þjálfara. Spurningalistinn fyrir leikmenn innihélt 12 spurningar. 

Spurningalistinn fyrir þjálfara innihélt 14 spurningar (sjá viðauka). 
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2.4 Framkvæmd 

Undirbúningur fyrir rannsókn hófst í nóvember 2010. Spurningalistar voru lagðir 

fyrir í mars 2011. Haft var samband við alla þjálfara í efstu og 1. deild karla 

símleiðis og þeir spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Þeir 

þjálfarar sem vildu taka þátt fengu tölvupóst sem innihélt slóðina á 

spurningalistann. Í flestum tilfellum var þjálfurum sent spurningalista fyrir 

leikmenn og þeir framsendu hann áfram til leikmanna. Í einstaka tilfellum fékk 

rannsakandi lista yfir tölvupóstföng leikmanna. Einn spurningalistinn var fyrir 

þjálfara en hinn fyrir leikmenn. Tveir þjálfarar vildu að rannsakandi leggði 

spurningarnar fyrir í eigin persónu og í þeim tilfellum mætti rannsakandi á æfingu 

hjá félaginu og lagði fyrir spurningalistana. 

2.5 Úrvinnsla og greining 

Unnið var úr spurningalistunum í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics 19 þar 

sem unnið var úr niðurstöðum. Myndir og töflur voru svo unnar í Excel. Svör 

leikmanna um leikjafjölda voru flokkuð í fjóra flokka: engin reynsla, lítil reynsla, 

meðal reynsla og mikil reynsla. Leikmenn sem ekki höfðu leikið í deildinni voru 

flokkaðir sem engin reynsla. Leikmenn sem höfðu leikið 1-40 leiki voru flokkaðir 

undir lítil reynsla. Leikmenn sem höfðu leikið 41-80 leiki voru flokkaðir undir 

meðal reynsla og leikmenn sem höfðu leikið 81 leik eða meira voru flokkaðir 

undir mikil reynsla. 
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3. Niðurstöður 

Í kafla þessum eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram á myndrænan hátt. 

 

 

Mynd 1. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt farsælan leikmannaferil, - 
greint eftir reynslu leikmanna í efstu deild. 

Ef viðhorf leikmanna er skoðað (mynd 1) þá má sjá að meirihluti leikmanna með 

enga, meðal og litla reynslu úr efstu deild þykir mjög eða frekar mikilvægt að 

þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil. Flestir leikmanna með enga og litla 

reynslu úr efstu deild finnst hvorki miklu né litlu máli skipta að þjálfari hafi átt 

farsælan leikmannaferil. Meðal þessara fjögurra hópa völdu leikmenn með mikla 

reynslu úr efstu deild svarmöguleikann leikmannaferill þjálfara skiptir mig engu 

máli oftast, en leikmenn með enga reynslu úr efstu deild völdu þann 

svarmöguleika sjaldnast. 
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Mynd 2. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt farsælan leikmannaferil, - 
greint eftir reynslu leikmanna í 1. deild. 

Þegar álit leikmanna í 1. deild er skoðað (mynd 2) þá kemur í ljós að leikmenn 

með enga, litla og meðal reynslu úr 1. deild finnst flestum mjög eða frekar 

mikilvægt að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil, en þó ekki jafn afgerandi 

meirihluti meðal leikmanna með litla og meðal reynslu. Leikmönnum með mikla 

reynslu úr 1. deild finnst það hvorki skipta miklu né litlu máli að þjálfari hafi átt 

farsælan leikmannaferil. Leikmenn með enga reynslu úr 1. deild virðist því finnast 

mestu máli skipta að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil en leikmönnum með 

mikla reynslu úr 1. deild virðist finnast minnstu máli skipta að þjálfari hafi átti 

farsælan leikmannaferil. 
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Mynd 3. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt farsælan leikmannaferil, - 
greint eftir því hvort leikmaður hafi leikið sem atvinnumaður. 

Þegar borið er saman viðhorf leikmanna sem hafa leikið sem atvinnumenn og 

leikmanna sem hafa ekki leikið sem atvinnumenn (mynd 3) má sjá að bæði 

leikmenn sem hafa leikið sem atvinnumenn og þeir sem hafa ekki leikið sem 

atvinnumenn finnst mjög eða frekar mikilvægt að þjálfari hafi átt farsælan 

leikmannaferil. Fjórðungur leikmanna sem leikið hafa sem atvinnumenn finnst 

leikmannaferill þjálfara engu máli skipta, en sá svarmöguleiki var sjaldnast valið 

meðal leikmanna sem hafa ekki leikið sem atvinnumenn. Leikmönnum sem hafa 

ekki leikið sem atvinnumenn virðist því finnast skipta meira máli að þjálfari hafi 

átt farsælan leikmannaferil en leikmönnum sem hafa leikið sem atvinnumenn. 
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Mynd 4. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt farsælan leikmannaferil, - 
greint eftir því hvort leikmaður hafi leikið A-landsleik. 

Samanburður á viðhorfi leikmanna sem hafa leikið A-landsleik og þeirra 

leikmanna sem hafa ekki leikið A-landsleik (mynd 4) sýnir að bæði þeim sem 

hafa  leikið A-landsleik og þeim sem hafa ekki leikið A-landsleik þykir mjög eða 

frekar mikilvægt að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil. Svarmöguleikinn 

leikmannaferill þjálfara skiptir mig engu máli var valinn oftar meðal leikmanna 

sem hafa leikið A-landsleik en meðal leikmanna sem hafa ekki leikið A-landsleik. 

Leikmönnum sem hafa ekki leikið A-landsleik virðist því finnast skipta meira 

máli að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil en leikmönnum sem hafa leikið A-

landsleik. 
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Mynd 5. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt farsælan leikmannaferil, - 
greint eftir því hvort leikmaður leiki í efstu eða 1. deild. 

Þegar svör leikmanna eru borin saman eftir því hvaða deild þeir leika í (mynd 5) 

má sjá að leikmönnum í efstu deild þykir leikmannaferill þjálfara skipta mjög eða 

frekar miklu máli. Flestir leikmanna í 1. deild finnst hvorki miklu né litlu máli 

skipta hvort þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil. Svarmöguleikinn 

leikmannaferill þjálfara skiptir mig engu máli var þó valinn oftar meðal leikmanna 

í efstu deild en meðal leikmanna í 1. deild. Leikmönnum í efstu deild virðast því 

finnast skipta meira máli að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil en 

leikmönnum í 1. deild. 
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Mynd 6. Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi ekki verið góður leikmaður 
á sínum keppnisferli, - greint eftir reynslu leikmanna í efstu deild. 

Þegar viðhorf leikmanna er skoðað miðað við leikreynslu þeirra úr efstu deild 

(mynd 6) má sjá að leikmenn í efstu deild hafa hvorki mikla né litla trú á þjálfara 

hafi þeir vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli og er 

það eins á öllum reynslustigum. Leikmenn með meðal reynslu úr efstu deild svara 

þó jafn oft hvorki mikla né litla og frekar / mjög litla trú. Svarmöguleikinn frekar / 

mjög litla trú var oftast valinn meðal leikmanna með mikla reynslu úr efstu deild 

en sjaldnast meðal leikmanna með meðal reynslu úr efstu deild. 
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Mynd 7. Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi ekki verið góður leikmaður 
á sínum keppnisferli, - greint eftir reynslu leikmanna í 1. deild. 

Þegar viðhorf leikmanna er skoðað miðað við leikreynslu þeirra úr 1. deild (mynd 

7) má sjá að leikmenn í 1. deild hafa hvorki mikla né litla trú á þjálfara hafi þeir 

vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. Leikmenn 

með enga reynslu úr 1. deild velja þó svarmöguleikann frekar / mjög litla jafn oft 

og svarmöguleikann hvorki mikla né litla trú. Leikmenn með litla reynslu úr 1. 

deild völdu svarmöguleikann mjög / frekar mikla trú oftast, en leikmenn með enga 

reynslu úr 1. deild völdu þann svarmöguleika sjaldnast. Leikmenn með enga 

reynslu úr 1. deild virðast því hafa minnsta trú á þjálfara hafi þeir vitað að hann 

hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli, en leikmenn með mikla 

reynslu úr efstu deild virðast hafa mestu trú á þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi 

ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 
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Mynd 8. Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi ekki verið góður leikmaður 
á sínum keppnisferli, - greint eftir því hvort leikmaður hafið leikið sem atvinnumaður. 

Þegar borin er saman trú leikmanna á þjálfara sem ekki var góður leikmaður eftir 

því hvort þeir hafi leikið sem atvinnumenn eða ekki (mynd 8) má sjá að leikmenn 

sem hafa leikið sem atvinnumenn sem og þeir leikmenn sem hafa ekki leikið sem 

atvinnumenn hafa hvorki mikla né litla trú á þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi 

ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. Svarmöguleikinn mjög / frekar 

mikla trú var valinn oftar meðal leikmanna sem leikið hafa sem atvinnumenn  þó 

munurinn sé lítill miðað við leikmenn sem hafa ekki leikið sem atvinnumenn. 

Leikmenn sem hafa leikið sem atvinnumenn virðast því hafa meiri trú á þjálfara 

hafi þeir vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 
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Mynd 9. Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi ekki verið góður leikmaður 
á sínum keppnisferli, - greint eftir því hvort leikmaður hafið leikið A-landsleik. 

Ef viðhorf leikmanna er skoðað eftir því hvort þeir hafi leikið A-landsleik eða 

ekki (mynd 9) má sjá að leikmenn sem hafa leikið A-landsleik sem og þeir 

leikmenn sem hafa ekki leikið A-landsleik hafa hvorki mikla né litla trú á þjálfara 

hafi þeir vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 

Svarið mjög / frekar mikla trú var valið oftar meðal leikmanna sem hafa ekki 

leikið A-landsleik. 
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Mynd 10. Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi ekki verið góður 
leikmaður á sínum keppnisferli, - greint eftir því hvort leikmaður leiki í efstu eða 1. deild. 

Þegar svör leikmanna eru borin saman eftir því hvort þeir leika í efstu eða 1. deild 

(mynd 10) má sjá að leikmönnum í bæði efstu og 1. deild hafa hvorki mikla né 

litla trú á þjálfara hafi þeir vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum 

keppnisferli. Svarmöguleikinn mjög / frekar mikla trú var valinn oftar meðal 

leikmanna í 1. deild. Leikmenn í 1. deild virðast því hafa meiri trú á þjálfara hafi 

þeir vitað að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 
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Mynd 11. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil, -greint 
eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í efstu deild eða ekki.  

Þegar viðhorf þjálfara er skoðað eftir því hvort þeir hafi leikið í efstu deild (mynd 

11) má sjá að þjálfurum sem hafa ekki leikið í efstu deild þykir frekar eða mjög 

litlu máli skipta hvort þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil. Þjálfurum sem hafa 

leikið í efstu deild þykir hins vegar flestum mjög eða frekar mikilvægt að hafa átt 

farsælan leikmannaferil en rúmlega þriðjungur telur það hvorki skipta miklu né 

litlu máli. 
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Mynd 12. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil, -greint 
eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í 1. deild eða ekki.  

Rúmlega helmingur þjálfara sem hafa leikið í 1. deild þykir mjög eða frekar 

mikilvægt að hafa átt farsælan leikmannaferil en tæplega helmingur þjálfara sem 

leikið hafa í 1. deild þykir það hvorki skipta miklu né litlu máli. Helmingur 

þjálfara sem hafa ekki leikið í 1. deild þykir mjög eða frekar mikilvægt að hafa átt 

farsælan leikmannaferil en helmingur þjálfara þykir það skipta frekar eða mjög 

litlu máli (mynd 12). 
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Mynd 13. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil, -greint 
eftir því hvort þjálfarar hafi leikið  A-landsleik eða ekki. 

Öllum þjálfurum sem hafa leikið A-landsleik þykir mjög eða frekar mikilvægt að 

þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil. Helmingur þjálfara sem hafa ekki leikið 

A-landsleik þykir hvorki miklu né litlu máli skipta hvort þjálfari hafi átt farsælan 

leikmannaferil en fleiri þjálfurum þótti þó skipta mjög eða frekar miklu máli að 

hafa átt farsælan leikmannaferil en frekar eða mjög litlu máli (mynd 13).  

 Sömu niðustöður má finna þegar viðhorf þjálfara er skoðað eftir því hvort 

þeir léku sem atvinnumenn (mynd 14). 

 

 

Mynd 14. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfari hafi átt farsælan leikmannaferil, -greint 
eftir því hvort þjálfarar hafi leikið sem atvinnumenn eða ekki. 
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Mynd 15. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að það skipti leikmenn að þjálfari þeirra hafi verið góður 
leikmaður á sínum keppnisferli, -greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í efstu deild eða ekki. 

Meirihluti þjálfara sem leikið hafa í efstu deild telja að það skipti leikmenn mjög 

eða frekar miklu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður leikmaður á sínum 

keppnisferli. Sá þjálfari sem hafði ekki leikið í efstu deild taldi að það skipti 

leikmenn hvorki miklu né litlu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður leikmaður á 

sínum keppnisferli (mynd 15). 
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Mynd 16. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að það skipti leikmenn að þjálfari þeirra hafi verið góður 
leikmaður á sínum keppnisferli, -greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í 1. deild eða ekki. 

Meirihluti þjálfara sem leikið hafa í 1. deild telja að það skipti leikmenn mjög eða 

frekar miklu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður leikmaður á sínum 

keppnisferli. Helmingur þjálfara sem ekki hafa leikið í 1. deild telja að það skipti 

leikmenn mjög eða frekar miklu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður leikmaður 

á sínum keppnisferli en helmingur þjálfara telur það hvorki skipta leikmenn miklu 

né litlu máli (mynd 16). 
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Mynd 17. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að það skipti leikmenn að þjálfari þeirra hafi verið góður 
leikmaður á sínum keppnisferli, -greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið A-landsleik eða ekki. 

Meirihluti þjálfara sem leikið hafa A-landsleik telja að það skipti leikmenn mjög 

eða frekar miklu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður leikmaður á sínum 

keppnisferli. Helmingur þjálfara sem hafa ekki leikið A-landsleik telja að það 

skipti leikmenn mjög eða frekar miklu máli að þjálfari þeirra hafi verið góður 

leikmaður á sínum keppnisferli en helmingur þjálfara telur það hvorki skipta 

leikmenn miklu né litlu máli (mynd 17). 

 Sömu niðurstöður fengust þegar skoðað var viðhorf þjálfara eftir því hvort 

þeir léku sem atvinnumenn (mynd 18). 

 

 

Mynd 18. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að það skipti leikmenn að þjálfari þeirra hafi verið góður 
leikmaður á sínum keppnisferli, -greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið sem atvinnumenn eða ekki.  
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Mynd 19. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að aðstoðarþjálfari þinn hafi átt farsælan 
leikmannaferil, - greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í efstu deild eða ekki. 

Meirihluti þjálfara í efstu deild þykir mjög eða frekar miklu máli skipta að 

aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil. Sá þjálfari sem hafði ekki 

leikið í efstu deild þótti hvorki miklu né litlu máli skipta hvort aðstoðarþjálfari 

þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil (mynd 19). 
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Mynd 20. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að aðstoðarþjálfari þinn hafi átt farsælan 
leikmannaferil, - greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið í 1. deild eða ekki. 

Helmingur þjálfara sem hafa leikið í 1. deild þykir mjög eða frekar mikilvægt að 

aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil en þar stutt á eftir koma 

þjálfarar sem þykir hvorki miklu né litlu máli skipta að aðstoðarþjálfari þeirra hafi 

átt farsælan leikmannaferil. Helmingur þjálfara sem hafa ekki leikið í 1. deild 

þykir mjög eða frekar mikilvægt að aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan 

leikmannaferil en hinum helmingnum þykir hvorki miklu né litlu máli skipta hvort 

aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil (mynd 20). 
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Mynd 21. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að aðstoðarþjálfari þinn hafi átt farsælan 
leikmannaferil, - greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið A-landsleik eða ekki. 

Mikill meirihluti þjálfara sem hafa leikið A-landsleik þykir mjög eða frekar 

mikilvægt að aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil. Helmingur 

þjálfara sem hafa ekki leikið A-landsleik þykir hvorki miklu né litlu máli skipta 

hvort aðstoðarþjálfari þeirra hafi átt farsælan leikmannaferil. 

 Sömu niðurstöður fengust þegar viðhorf þjálfara var skoðað eftir því hvort 

þeir léku sem atvinnumenn (mynd 22). 

 

 

Mynd 22. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að aðstoðarþjálfari þinn hafi átt farsælan 
leikmannaferil, - greint eftir því hvort þjálfarar hafi leikið sem atvinnumaður eða ekki. 
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Mynd 23. Nefndu fjögur atriði sem þú sækist mest eftir í fari þjálfara, - fjórir algengustu þættirnir sem 
nefndir voru. 

Þau fjögur atriði sem leikmenn sækjast mest eftir í fari þjálfara síns eru agi, 

samskipti, skipulag og þekking á knattspyrnu (mynd 23). Agi var valinn 51 sinni, 

samskipti 53 sinnum, skipulag 35 sinnum og þekking 38 sinnum. 

 Þjálfarar nefndu sömu fjögur atriðin þegar þeir voru beðnir um að nefna 

þau fjögur atriði sem þeir telja að séu mikilvægust hjá þjálfara (mynd 24). 

Þekking var oftast nefnt, alls 8 sinnum, skipulag 6 sinnum, samskipti 4 sinnum og 

agi 3 sinnum. 

 

 

Mynd 24. Nefndu fjögur atriði í fari þjálfara sem þú telur að séu mikilvægust, - fjórir algengustu þættirnir 
sem nefndir voru. 
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Mynd 25. Nefndu fjögur atriði sem þú sækist mest eftir í fari aðstoðarþjálfara, - fjórir algengustu þættirnir 
sem nefndir voru. 

Þau fjögur atriði sem þjálfarar sækjast mest eftir í fari aðstoðarþjálfara síns eru 

metnaður, samskipti, skipulag og þekking á knattspyrnu (mynd 25). Samskipti var 

oftast nefnt, alls 8 sinnum, þekking 7 sinnum, skipulag 5 sinnum og metnaður 3 

sinnum.  
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4. Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknar túlkaðar og vangaveltur höfundar settar 

fram. 

4.1 Notagildi rannsóknar 

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma til með að sýna fram á viðhorf leikmanna 

til leikreynslu þjálfara. Munu leikmenn í efstu deildum karla treysta og bera 

virðingu fyrir þjálfara sem sjálfur var aldrei nógu góður til að leika á því stigi? 

Einnig munu niðurstöður varpa ljósi á skoðun fremstu þjálfara landsins um hvort 

þeir telji nauðsynlegt að hafa náð langt sem leikmaður til þess að geta náð langt 

sem þjálfari og hvort þeir geri sömu kröfur til aðstoðarþjálfara sinna. Leikmenn 

og þjálfarar nefna einnig fjóra mikilvægustu þætti að þeirra eigin mati sem þjálfari 

þarf að vera vel að sér í til að ná hámarksárangri. 

 Niðurstöðurnar koma því til með að gefa þeim sem hafa áhuga á því að 

verða knattspyrnuþjálfarar í fremstu röð en náðu ekki langt sem leikmenn einhver 

svör við spurningum um viðhorf þeirra sem lifa og þrífast í fremstu röð íslenskrar 

knattspyrnu. Niðurstöður rannsóknarinnar koma því vonandi til með að varpa ljósi 

á vægi þess að hafa náð langt sem leikmaður til þess að geta náð langt sem þjálfari 

og fræðast um viðhorf bæði leikmanna og þjálfara í efstu og 1. deild karla. 

Rannsóknin mun því varpa ljósi á mikilvægi leikmannaferils á þjálfaraferil og 

hvaða þættir eru mikilvægastir fyrir þjálfara sem vill ná árangri á háu stigi.  

 Margir yngri flokka þjálfarar sem og þeir sem hafa áhuga á að þjálfa og 

höfðu ekki hæfileika til að leika á háu stigi hafa hugsanlega áhuga á að þjálfa í 

meistaraflokki og velta fyrir sér hvort þeir geti orðið þjálfarar í efri deildum. 

Hvort þeir geti orðið góðir þjálfarar þrátt fyrir að hafa ekki verið nógu góðir 

leikmenn, og hvort þeir hreinlega fái einhvern tímann tækifæri til þess. Það eru 

dæmi um þjálfara sem léku ekki á háu stigi, bæði hérlendis og erlendis, en hafa þó 

náð góðum árangri sem þjálfarar á háu stigi, en þeir eru í minnihluta. 
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4.2 Leikmenn  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að leikmönnum í efstu og 1. deild karla 

þykir mikilvægt að þjálfarar hafi átt farsælan leikmannaferil, leikið á háu stigi. 

Leikmönnum í efstu deild þykir þó leikmannaferill þjálfara mikilvægari en 

leikmönnum í 1. deild. Reynslulitlum leikmönnum virðist þó þykja 

leikmannaferill þjálfara mikilvægari en reynslumiklum leikmönnum. Það eru því 

nokkuð svipaðar niðurstöður á milli deilda en þó virðist leikmannaferill þjálfara 

skipta leikmenn í 1. deild minna máli, sérstaklega leikmenn með mikla reynslu úr 

1. deild. 

 Þegar viðhorf leikmanna er skoðað eftir því hvort þeir hafi leikið í 

atvinnumannadeild má sjá að leikmannaferill þjálfara virðist skipta leikmenn sem 

hafa leikið í atvinnumannadeild minna máli en þá leikmenn sem ekki hafa leikið í 

atvinnumannadeild. Sömu niðurstöður má sjá þegar viðhorf leikmanna er skoðað 

eftir því hvort þeir hafa leikið A-landsleik. Leikmannaferill þjálfara virðist því 

skipta leikmenn sem hafa ekki leikið A-landsleik meira máli en leikmenn sem 

hafa leikið A-landsleik. Leikmenn almennt hafa hvorki mikla né litla trú á þjálfara 

viti þeir að hann hafi ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli. 

 Áhugavert er að reynslumeiri leikmönnum virðist finnast leikmannaferill 

þjálfara skipta minna máli. Mögulega vilja reynsluminni leikmenn að þjálfarar séu 

þekkt nafn og það hughreysti þá að vita að þeir hafi verið góðir leikmenn og líti 

þess vegna jafnvel upp til þeirra. Reynslumeiri leikmenn leita þá hugsanlega eftir 

öðrum þáttum en að þjálfarar hafi verið góðir leikmenn. Einnig er áhugavert að 

einungis einn leikmaður nefndi þáttinn að þjálfari hafi verið góður leikmaður á 

meðal fjögurra mikilvægustu atriða í fari þjálfara. Þau fjögur atriði sem oftast 

voru nefnd meðal leikmanna voru agi, 51 sinnum, samskipti, 53 sinnum, skipulag 

35 sinnum og þekking, 38 sinnum. Leikmenn vilja því greinilega að þjálfarar haldi 

uppi góðum aga, séu góðir í samskiptum, séu vel skipulagðir og hafi góða 

þekkingu á íþróttinni. Þetta er í samræmi við rannsókn Mitrotasios og félaga 

(2004). 

 Óvíst er hvort þjálfarar öðlist færni í þessum þáttum í gegnum 

leikmannaferil sinn en ég get þó fullyrt að í gegnum nám mitt hef ég lært að halda 

uppi aga og skil mikilvægi þess að vera skipulagður, m.a. eftir 

kennslufræðinámskeiðin sem ég hef sótt. Eftir íþróttasálfræðinámskeiðið skil ég 
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mikilvægi góðra og jákvæðra samskipta sem og hvernig best má veita endurgjöf 

til leikmanna. 

 Hvað varðar þekkingu hjálpar leikmannaferill eflaust mikið, sérstaklega ef 

þjálfarar léku á háu stigi, jafnvel sem atvinnumenn og/eða landsliðsmenn. Ég 

persónulega hef þó öðlast meiri skilning á leikfræði í gegnum þjálfaraferil minn, 

þó stuttur sé, en í gegnum leikmannaferil minn, en þó ber að hafa í huga að ég lék 

aldrei á háu stigi og hef því ekki innsýn sem slíkur leikmaður. Ég hef öðlaðist 

mína þekkingu frá öðrum þjálfurum, Lárusi Grétarssyni, sem ég er 

aðstoðarþjálfari hjá, sem og öðrum þjálfurum hjá Fjölni og mörgum þjálfurum 

sem ég hef kynnst á þjálfaranámskeiðum KSÍ en ég var svo heppinn að sækja 

námskeið á sama tíma og margir frábærir leikmenn og efnilegir þjálfarar. Í 

gegnum nám mitt hef ég öðlast þekkingu í líffærafræði, knattspyrnu, lífeðlisfræði, 

næringarfræði, þjálffræði, hreyfingafræði, aðferðafræði en þar lærði ég m.a. um 

rannsóknir og mælingar, stjórnun í íþróttum, afreksþjálfun, meðhöndlun 

íþróttameiðsla auk þess sem ég nýtti námskeiðið sérhæfð íþróttaþjálfun í að 

fylgjast með sigursælum þjálfurum sem og að ég eyddi viku í Englandi og kynnti 

mér þjálfunaraðferðir atvinnufélaga. Síðast en ekki síst hef ég öðlast þekkingu á 

þeim þáttum sem taldir eru mikilvægir þjálfurum við gerð þessa lokaverkefnis. Ég 

leyfi mér að efast um hægt sé að afla sér þekkingar á öllum þessum sviðum í 

gegnum leikmannaferil á háu stigi þó vissulega geti slíkur leikmannaferill nýst 

þjálfurum mikið. Sem dæmi má nefna ummæli Eiðs Smára Guðjohnsen í viðtali 

við Vísi um þjálfara sinn hjá Fulham, Mark Hughes, en bæði Eiður Smári og 

Hughes léku með Barcelona á sínum tíma:  

 

Ég er viss um að það er ýmislegt sem knattspyrnustjórarnir taka með sér frá leikmannaferlinum 

þegar þeir gerast þjálfarar. Æfingarnar hjá Fulham endurspegla það, sagði Eiður Smári í samtali 

við enska fjölmiðla. Æfingarnar eru svipaðar eins og hjá Barcelona en hjá Fulham spilum við 

góðan fótbolta. Við gefum boltann mikið og reynum að nýta styrkleika okkar, sem er að halda 

boltanum við jörðina (Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 19. febrúar, 2011). 

4.3 Þjálfarar 

Einungis einn þjálfari í efstu og 1. deild hefur ekki leikið í þeim deildum en það er 

Kristján Guðmundsson. Kristján hefur þó náð góðum árangri sem þjálfari og hafa 

lið undir hans stjórn unnið til sigurs í Visa-Bikarnum, nú Valitor-Bikarnum, 

Lengjubikarnum, Reykjavíkurmótinu og árið 2008 var Keflavík hársbreidd frá 

Íslandsmeistaratitli undir hans stjórn (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 
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 Niðurstöður rannsóknar sýna fram á að viðhorf þjálfara gagnvart 

leikmannaferils þjálfara virðist fara eftir því hvort þjálfarar hafi sjálfir átt 

leikmannaferil á háu stigi. Þjálfarar sem hafa leikið á háu stigi telja því mikilvægi 

leikmannaferils meira en sá sem ekki á að baki leikmannaferil á háu stigi að baki. 

 Þjálfarar sem hafa leikið í atvinnumannadeild töldu allir að leikmannaferill 

þjálfara skipti mjög eða frekar miklu máli. Þjálfarar sem ekki hafa leikið í 

atvinnumannadeild töldu flestir að leikmannaferill skipti hvorku miklu né litlu 

máli. Þjálfurum sem hafa leikið í atvinnumannadeild þykir því leikmannaferillinn 

mikilvægari en þjálfurum sem ekki hafa leikið í atvinnumannadeild en 

nákvæmlega sömu niðurstöður mátti sjá þegar skoðað var hvort þjálfarar höfðu 

leikið A-landsleik eða ekki. 

 Af þessum niðurstæðum að dæma virðist þjálfurum sem hafa leikið á háu 

stigi mikilvægara að hafa átt farsælan leikmannaferil. Ástæðan er mögulega sú að 

þeir hafa innsýn í þann þátt sem hinir þjálfararnir hafa ekki. Skoðun þjálfara 

virðist því endurspegla leikmannaferil þeirra. 

 Svipaðar niðurstöður mátti sjá þegar þjálfarar voru spurðir hversu mikið 

þeir töldu að leikmannaferill þjálfara skipti leikmenn. Þjálfarar sem höfðu leikið á 

háu stigi töldu leikmannaferil þjálfara skipta leikmenn meira máli en þá þjálfara 

sem höfðu ekki leikið á háu stigi. Svipaðar niðurstöður voru hjá þjálfurum sem 

höfðu leikið sem atvinnumenn og leikið A-landsleik annars vegar og þeim sem 

það ekki gerðu hins vegar. Svör þeirra taka mið af reynslu þeirra. 

 Þau fjögur atriði sem þjálfarar telja mikilvægust hjá þjálfurum eru agi, 

samskipti, skipulag og þekking, sömu fjögur atriði og leikmenn nefndu. Þessir 

fjórir þættir virðast því mjög mikilvægir þjálfurum þar sem bæði þjálfarar og 

leikmenn nefna sömu fjóra þættina. Þau fjögur atriði sem þjálfarar telja 

mikilvægust hjá aðstoðarþjálfurum eru metnaður, samskipti, skipulag og þekking 

en þetta eru sömu atriði og áður hafa verið nefnd fyrir utan metnað sem kemur í 

stað aga. Þetta undirstrikar mikilvægi þessara þátta sem margir tengjast forsendum 

árangurs sem þjálfarar nefndu í rannsókn Mitrotasios og félaga (2004). 

Leikmannaferill þjálfara virðist því ekki vera sá þáttur sem leikmenn né þjálfarar 

telja mikilvægasta hjá þjálfurum sem og að fimm forsendur árangurs samkvæmt 

rannsókn Mitrotasios og félaga (2004) eru taldar mikilvægari en reynsla sem 

leikmaður.  
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 Hvers vegna eru þá ekki fleiri þjálfarar í efstu og 1. deild sem eru án 

leikreynslu í þeim deildum? Ekki er það áhugaleysi þar sem knattspyrna er af 

mörgum talin ein vinsælasta íþrótt heims. Rannsóknir sýna að búi þjálfarar yfir 

öðrum þáttum en leikmannaferli á háu stigi geta þeir vel orðið hæfir þjálfarar á 

háu stigi. 

 Þeir þjálfarar sem hafa leikið á háu stigi, hvort sem það er efsta eða 1. 

deild, atvinnumannadeild eða A-landsleikir, finnst mikilvægara að 

aðstoðarþjálfarar hafi átt farsælan leikmannaferil en þeim þjálfurum sem ekki léku 

á áðurnefndum stigum.  

4.4 Vangaveltur höfundar 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu mér ekki á óvart hvað varðar þjálfara. Ég 

hefði þó viljað hærra svarhlutfall og þ.a.l. áreiðanlegri niðurstöður því einungis 12 

þjálfarar svöruðu spurningalistanum. Það svarhlutfall, 50% er þó talið gott en þar 

sem þjálfarar voru mun færri en leikmenn hefði ég viljað fá svör frá öllum 

þjálfurum. Mín helsta eftirsjá í framkvæmd rannsóknarinnar var að láta ekki 

þjálfara svara spurningalistanum í gegnum síma þar sem þeir samþykktu allir 

nema einn að taka þátt þegar ég hafði samband við þá símleiðis. Mér þótti hins 

vegar áhugavert að sjá að reynslumeiri leikmönnum þykir leikmannaferill þjálfara 

skipta minna máli en reynsluminni leikmönnum. Ályktun mín er sú að 

reynslumeiri leikmenn hugsi minna út í slíkt heldur leiti frekar eftir þáttum eins og 

að þjálfari haldi uppi aga, sé skipulagður og góður í samskiptum, en af 

niðurstæðum að dæma þykir mjög mikilvægt að þjálfarar haldi góðum aga í 

leikmannahópi sínum, eigi góð samskipti við leikmenn og séu með skipulagðar og 

góðar æfingar. 

 Þeir þættir sem eru taldir mikilvægir hjá þjálfurum meðal fræðimanna eru 

margir hverjir þeir sömu og þjálfarar og leikmenn nefna. Að mínu mati er þekking 

sá þáttur sem helst má öðlast í gegnum leikmannaferil. Þjálfarar með 

leikmannaferil á háu stigi að baki hafa mögulega meiri innsýn en þjálfarar sem 

ekki hafa leikmannaferil að baki. Þeir þjálfarar þurfa því að sækja sína þekkingu í 

gegnum þjálfaraferil sinn en þjálfarareynsla var einmitt tveimur sætum ofar en 

leikmannareynsla í rannsókn Mitrotasios og félaga (2004). Einnig öðlast þjálfarar 

þekkingu í gegnum þjálfaramenntun sem og aðra menntun, t.d. íþróttasálfræði 

og/eða íþróttafræði. 
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 Þjálfarar með leikmannaferil á háu stigi að baki virðast þó hafa forskot í 

þjálfaramenntun KSÍ. Það vekur athygli mína að þegar sótt er um á KSÍ VI 

þjálfaranámskeiðið má sjá að þriggja ára háskólanám í Íþróttafræði, sem gefur 

BSc gráðu, gefur jafnmörg stig og einn U-17, U-19 eða U-21 landsleikur, en 10 

stig fást hafi þjálfari leikið með einhverru þessara yngri landsliða. Í raun er nóg að 

hafa skráðann á sig landsleik og því gæti þjálfari fengið 10 stig fyrir að koma inn 

á sem varamaður í eina mínútu. Þetta finnst mér virkilega ósanngjarnt og í raun 

finnst mér lítið gert úr mínu námi. Þjálfarar sem hafa leikið A-landsleik eða sem 

atvinnumenn komast sjálfkrafa inn. Skilaboðin hér eru að fyrrverandi, og 

hugsanlega núverandi, landsliðs- og atvinnumenn njóta forgangs í 

þjálfaramenntun hér á landi. Þetta er sérstaklega áhugavert séu niðurstöður 

Mitrotasios og félaga (2004) hafðar í huga en þar var þjálfarareynsla í 4. sæti en 

leikmannareynsla í 6. sæti. Fræðslustjóri KSÍ, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, hefur 

upplýst að stigalistinn verði endurskoðaður fyrir næsta námskeið. 

 Eftir gerð þessa lokaverkefnis hef ég komist að þeirri niðurstöðu að það sé 

frekar mikilvægt að hafa átt farsælan leikmannaferil vilji maður verða þjálfari á 

háu stigi hér á landi. Það er þó ekki ómögulegt fyrir þjálfara sem eiga ekki 

leikmannaferil á háu stigi að baki að verða þjálfarar á háu stigi, en það virðist 

erfiðara, sérstaklega að fá tækifæri. Dæmi eru þó um þjálfara sem hafa náð langt 

sem þjálfarar án þess að hafa skapað sér nafn sem leikmaður. Þjálfarareynsla 

vegur þyngra en leikmannareynsla, samkvæmt rannsókn Mitrotasios og félaga 

(2004), og þeir þjálfarar sem hætta snemma sem leikmenn geta byrjað fyrr að 

þjálfa og þannig byrjað að afla sér reynslu sem þjálfarar fyrr. Það kemur mér því 

svolítið á óvart að það séu ekki fleiri þjálfarar hér á landi sem eiga ekki 

leikmannaferil á háu stigi að baki. Það virðist miklu skipta hér á landi að þjálfarar 

séu þekkt nafn og hafi áorkað einhverju sem leikmenn. Sem dæmi má nefna að 

þegar leikmenn leggja skóna á hilluna eru þeir jafnvel ráðnir sem þjálfarar þrátt 

fyrir að hafa ekki neina menntun að baki, farsæll leikmannaferill virðist vera nógu 

sterk ástæða fyrir ráðningunni. Áhugavert væri að skoða ráðningarferli félaga í 

efstu og 1. deild nánar og væri fróðlegt að taka viðtöl við þá sem sjá um þær 

ráðningar. Hverju leita stjórnarmenn félaga eftir hjá þjálfara? Mér eru minnistæð 

orð eins þjálfara sem ég sat fyrirlestur hjá þegar hann lýsti því ferli þegar hann var 

ráðinn. Stjórnarmenn vissu ekkert hverju þeir væru að leita að. Þeir vissu einungis 

að þjálfarinn var án félags og spurðu hann í raun bara hvað hann vildi í laun. 
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Eru þeir aðilar sem sjá um ráðningar þjálfara í efri deildum starfi sínu vaxnir? 

Félög ala upp leikmenn í gegnum yngri flokka starf sitt í þeirri von að þeir verði 

leikmenn meistaraflokks. Hvers vegna ala félög ekki upp þjálfara eins og 

leikmenn? Þegar þjálfarar hafa margra ára reynslu sem yngri flokka þjálfarar og 

hafa sótt sér menntun og þekkingu, væri þá ekki verðugt að íhuga þá sem góðan 

kost í starf þjálfara meistarflokks? 

 Jose Mourinho er án efa besta dæmið um að leikmannaferill er ekki 

nauðsynlegur undanfari þess að verða sigursæll þjálfari. Vinnusemi hans og 

dugnaður hefur skilað honum langt auk þess sem hann var óhræddur við að læra 

af öðrum og afla sér þekkingar. 

 Mourinho þakkar gríðarlegri vinnusemi sinni sem og náðargáfu í 

samskiptum, skipulagningu og þeim aga sem hann heldur uppi fyrir árangur sinn. 

Hann var einnig mjög heppinn að fá að starfa með góðum þjálfurum og hefur lært 

af lærifeðrum sínum, sérstaklega Sir Bobby Robson og Louis Van Gaal sem 

kenndu Mourinho til að mynda margt um leikfræði enda er Portúgalinn talinn afar 

fróður þegar kemur að því lesa leikinn og bregðast við (Wahl, 2011). Þjálfarar 

sem fá tækifæri til þess að vinna með öðrum þjálfurum sem þeir telja sig geta lært 

af ættu tvímælalaust að stökkva á tækifærið. Burtséð frá leikmannaferli getur 

áhugi, metnaður og vinnusemi skilað þjálfara langt í starfi. 

 Þarf maður að hafa verið hestur áður en maður verður knapi? Nei, en 

maður þarf að leggja enn harðar að sér. Þjálfarar þurfa að afla sér menntunar og 

þekkingar, bæði í gegnum nám og frá öðrum þjálfurum. Þjálfarar sem búa yfir 

þekkingu og hæfni á þeim þáttum sem fræðimenn telja mikilvæga hjá þjálfurum 

geta að mínu mati vel orðið farsælir í sínu starfi, burtséð frá leikmannaferli.  
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Viðaukar 

Spurningalisti fyrir leikmenn 

Kæri þátttakandi. 

 

Vinsamlegast gefðu þér nokkrar mínútur til þess að svara eftirfarandi spurningum. 

Svörin verða notuð í BSc ritgerð mína í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Viðfangsefnið er að rannsaka viðhorf leikmanna til leikmannsferils þjálfara. 

Viðfangsefni þetta hefur, svo ég viti, ekki verið rannsakað hér á landi áður og því 

skiptir þátttaka þín miklu máli. Svörin verða ekki rakin til einstaklings né félags. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Úlfur Arnar Jökulsson,  

ulfuraj08@ru.is,  

sími: 868-9378. 
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Spurningar fyrir leikmenn: 

(Ath. Áður en úrvalsdeild var stofnuð hét A-deild 1.deild. Í dag er 1. deild 

hins vegar B-deild. Vinsamlegast flokkið alla leiki í efstu deild og gömlu 

1.deildinni sem þá var A-deild sem efstu deild. Gamla 2. deildin telst því 1. 

deild í svörum þínum enda var hún B-deild á þeim tíma.) 

 

1) Í hvaða deild leikur þú? 

(  ) Efstu deild 

(  ) 1. deild 

 

2) Hefur þú leikið í efstu deild? 

(  ) Já 

(  ) Nei 

 

3) Ef já, hversu marga leiki hefur þú leikið í efstu deild? 

(  ) Hef ekki leikið í efstu deild 

(  ) 1-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

4) Hefur þú leikið í 1. deild? 

(  ) Já 

(  ) Nei 
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5) Ef já, hversu marga leiki hefur þú leikið í 1. deild? 

(  ) Hef ekki leikið í 1. deild 

(  ) 1-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

6) Hefur þú leikið sem atvinnumaður (í atvinnumannadeild)? 

(  ) Já 

(  ) Nei 

 

7) Ef já, hversu mörg ár lékstu sem atvinnumaður? 

(  ) Hef ekki leikið sem atvinnumaður 

(  ) 1-2 ár 

(  ) 3-5 ár 

(  ) 6-9 ár 

(  ) 10+ ár 

 

8) Hefur þú leikið A-landsleik? 

(  ) Já 

(  ) Nei 
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9) Ef já, hversu marga A-landsleiki hefur þú leikið? 

(  ) Hef ekki leikið A-landsleik 

(  ) 1-10 leiki 

(  ) 11-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

10) Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarinn þinn hafi átt 

farsælan leikmannaferil ?(hefur mikla reynslu úr efstu deildum og/eða 

atvinnumennska og/eða landsliðsmaður) 

(  ) Mjög miklu 

(  ) Frekar miklu 

(  ) Hvorki miklu né litlu 

(  ) Frekar litlu 

(  ) Mjög litlu 

(  ) Leikmannaferill þjálfara skiptir mig engu máli 

 

11) Hversu mikla eða litla trú hefðir þú á þjálfara ef þú vissir að hann hafi 

ekki verið góður leikmaður á sínum keppnisferli? 

(  ) Mjög mikla, leikmannaferill skiptir ekki máli 

(  ) Frekar mikla, leikmannaferill skiptir ekki svo miklu máli 

(  ) Hvorki mikla né litla 

(  ) Frekar litla, betra að vita til þess að hann hafi verið góður leikmaður 

(  ) Mjög litla, mikilvægt að hafa verið góður leikmaður 

 

12) Nefndu fjögur (4) atriði sem þú sækist mest eftir í fari þjálfara (Nefndu 

það sem þér finnst mikilvægast fyrst og svo koll af kolli: 

1:___________________________________________________________ 

2:___________________________________________________________ 

3:___________________________________________________________ 

4:___________________________________________________________ 
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Spurningalisti fyrir þjálfara 

Kæri þátttakandi.  

 

Vinsamlegast gefðu þér nokkrar mínútur til þess að svara eftirfarandi spurningum. 

Svörin verða notuð í BSc ritgerð mína í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Viðfangsefnið er að rannsaka viðhorf þjálfara á hversu mikilvægur leikmannsferill 

er fyrir þjálfara. Viðfangsefni þetta hefur, svo ég viti, ekki verið rannsakað hér á 

landi áður og því skiptir þátttaka þín miklu máli. Svörin verða ekki rakin til 

einstaklings né félags. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Úlfur Arnar Jökulsson, 

 ulfuraj08@ru.is,  

sími: 868-9378 

 

  

mailto:ulfuraj08@ru.is
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Spurningar fyrir þjálfara: 

(Ath. Áður en úrvalsdeild var stofnuð hét A-deild 1.deild. Í dag er 1. deild 

hins vegar B-deild. Vinsamlegast flokkið alla leiki í efstu deild og gömlu 

1.deildinni sem þá var A-deild sem efsta deild. Gamla 2. deildin telst því 1. 

deild í svörum þínum enda var hún B-deild á þeim tíma.) 

 

1) Í hvaða deild þjálfar þú? 

(  ) Efstu deild 

(  ) 1. deild 

 

2) Hefur þú leikið í efstu deild? 

(  ) Já 

(  ) Nei 

 

3) Ef já, hversu marga leiki hefur þú leikið í efstu deild? 

(  ) Hef ekki leikið í efstu deild 

(  ) 1-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

4) Hefur þú leikið í 1. deild? 

(  ) Já 

(  ) Nei 
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5) Ef já, hversu marga leiki hefur þú leikið í 1. deild? 

(  ) Hef ekki leikið í 1. deild 

(  ) 1-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

6) Hefur þú leikið sem atvinnumaður (í atvinnumannadeild)? 

(  ) Já 

(  ) Nei 

 

7) Ef já, hversu mörg ár lékstu sem atvinnumaður? 

(  ) Hef ekki leikið sem atvinnumaður 

(  ) 1-2 ár 

(  ) 3-5 ár 

(  ) 6-9 ár 

(  ) 10+ ár 

 

8) Hefur þú leikið A-landsleik? 

(  ) Já 

(  ) Nei 
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9) Ef já, hversu marga A-landsleiki hefur þú leikið? 

(  ) Hef ekki leikið A-landsleik 

(  ) 1-10 leiki 

(  ) 11-20 leiki 

(  ) 21-40 leiki 

(  ) 41-60 leiki 

(  ) 61-80 leiki 

(  ) 81-100 leiki 

(  ) 100+ leiki 

 

10) Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfari hafi átt farsælan 

leikmannaferil? (hefur mikla reynslu úr efstu deildum og/eða 

atvinnumennska og/eða landsliðsmaður). 

(  ) Mjög miklu 

(  ) Frekar miklu 

(  ) Hvorki miklu né litlu 

(  ) Frekar litlu 

(  ) Mjög litlu 

(  ) Leikmannaferill þjálfara skiptir mig engu máli 

 

11) Hversu miklu eða litlu máli telur þú að það skipti leikmenn að þjálfari 

þeirra hafi verið góður á sínum keppnisferli 

(  ) Mjög miklu, mikilvægt að hafa verið góður leikmaður 

(  ) Frekar miklu, betra að vita til þess að hann hafi verið góður leikmaður 

(  ) Hvorki miklu né litlu 

(  ) Frekar litlu, leikmannaferill skiptir ekki svo miklu máli 

(  ) Mjög litlu, leikmannaferill skiptir ekki máli 
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12) Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að aðstoðarþjálfari þinn hafi 

átt farsælan leikmannaferil? (hefur mikla reynslu úr efstu deildum og/eða 

atvinnumennska og/eða landsliðsmaður). 

(  ) Mjög miklu 

(  ) Frekar miklu 

(  ) Hvorki miklu né litlu 

(  ) Frekar litlu 

(  ) Mjög litlu 

(  ) Leikmannaferill aðstoðarþjálfara skiptir mig engu máli 

 

13) Nefndu fjögur (4) atriði í fari þjálfara sem þú telur að séu mikilvægust. 

(Nefndu það sem þér finnst mikilvægast fyrst og svo koll af kolli: 

1:___________________________________________________________ 

2:___________________________________________________________ 

3:___________________________________________________________ 

4:___________________________________________________________ 

 

14) Nefndu fjögur (4) atriði í fari aðstoðarþjálfara sem sækist þú mest eftir 

hjá honum. (Nefndu það sem þér finnst mikilvægast fyrst og svo koll af kolli: 

1:___________________________________________________________ 

2:___________________________________________________________ 

3:___________________________________________________________ 

4:___________________________________________________________ 

 


