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1. Inngangur 

 

Bandaríkjamenn hafa löngum staðið fremst í körfuknattleiksiðkun í heiminum 

og verið yfirburðarþjóð eftir að atvinnumönnum var leyft að keppa á alþjóðavettvangi. 

Með Michael Jordan í fararbroddi voru þeir ósigrandi í upphafi 10. áratugarins og árið 

1992 voru þeir kallaðir “Dream Team” vegna þess hversu góðir þeir voru og hversu 

skemmtilegt var að horfa á þá á velli. Bandaríkjamenn hafa lengi viljað meina að 

National Basketball Association (NBA) deildin sé sú allra sterkasta en nú hin síðari ár 

hafa verið vangaveltur um hversu satt það er þar sem liðin í NBA eru farin að tapa 

fyrir liðum frá öðrum löndum. Þróunin síðustu ár hefur einnig verið þannig að aðrar 

þjóðir eru að taka fram úr landsliði Bandaríkjamanna. Þá er erlendum leikmönnum að 

fjölga í NBA deildinni og eru þeir margir hverjir með bestu leikmönnunum þar, sem 

dæmi má nefna Dirk Nowitzki, Manu Ginobili og Tony Parker. Á alþjóðavettvangi 

hafa líka þjóðir risið upp og unnið Bandaríkjamenn í landsleikjum sem dæmi má 

nefna að Spánverjar unnu síðasta heimsmeistaramót og var það í úrslitaleik á móti 

Argentínumönnum.  

Íslendingar hafa átt tvo leikmenn í NBA og þar af lék aðeins annar þeirra í 

deildinni. Þessir leikmenn eru Pétur Guðmundsson sem er frægur fyrir að hafa leikið 

með Los Angeles Lakers og Jón Arnór Stefánsson sem var valinn í lið Dallas 

Mavericks en hann fékk aldrei tækifæri til að spila með aðalliðinu þrátt fyrir mikla 

hæfileika en hann leikur nú á Ítalíu sem er ein sterkasta deild Evrópu. Þessi þróun er 

að mörgu hægt að þakka að menn eru farnir að mennta sig betur í þjálfun 

körfuknattleiks og í mörgum löndum í Evrópu er komin ákveðin menntunarstefna 

fyrir þjálfara. Á þessu sviði höfum við Íslendingar dregist aftur úr og ekki tekið þetta 

skref upp á við sem mörg lönd í Evrópu eru að taka. Ef skoðuð er þróunin í 

knattspyrnunni á Íslandi sést að á síðustu árum hefur atvinnumönnum héðan fjölgað 

mikið og sem dæmi má nefna að Eiður Smári Guðjohnsen er í einu besta félagsliði í 

heimi. Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) er einmitt það sérsamband hér heima sem 

hefur bestu menntunarstefnunina fyrir þjálfarana sína og kröfur um að þjálfarar í efstu 

deildum séu með gráður í knattspyrnuþjálfun. Spurning er hvort KKÍ sé á leiðinni að 

þróa með sér svipaða stefnu og KSÍ hefur gert hér á Íslandi?     
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 Í þessari ritgerð er ætlunin að taka fyrir menntun körfuknattleiksþjálfara í 

efstu deildum á Íslandi. Tilgáturnar eru að staða menntunar á meðal 

körfuknattleiksþjálfara sé lítil, einnig að það sé ekki nógu vel staðið á bak við 

menntun þjálfara á vegum KKÍ þar sem að þeir hafa ekki markað sér neina skýra 

stefnu í menntunarmálum. Einnig er ætlunin að bera menntun og laun þjálfara í efstu 

deildum karla og kvenna í körfuknattleik saman við sömu niðurstöður í efstu 

deildunum í handknattleik þar sem staðan virðist vera mjög svipuð. 

Með niðurstöðunum er svo ætlunin að finna leið til úrlausnar ef tilgáturnar 

reynast réttar þannig að íslenskur körfuknattleikur geti tekið sömu framförum og 

mörg lönd í Evrópu og er undirstaða þess að þjálfarar séu í stöðugri menntun og 

fræðslu um bestu þjálfunaraðferðir hverju sinni. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um sögu körfuknattleiksins, þ.e. upphaf hans og 

hvernig hann þróaðist. Svo segir frá því hvenær leikurinn kom hingað til Íslands og 

aðeins þróunina í upphafi hans hérlendis, frá fyrstu mótunum og hvenær 

Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) var stofnað. Þá er fjallað um þjálfarann, þ.e. 

hlutverk hans og skyldur. Síðan er fjallað um menntun þjálfara í íþróttum og nauðsyn 

þess að menn mennti sig og einnig sagt lítillega frá því hvernig er staðið að  

menntunarmálum körfuknattleiksþjálfara í nokkrum löndum. Að lokum er svo sagt frá 

menntunarstefnu Íþróttasambands Íslands og þremur sérsamböndum undir því. 

 

2.1. Sagan 

Upphaf körfuknattleiksins má rekja til Bandaríkjanna. Maður að nafni James A. 

Naismith fann upp þennan gjöfula leik. Naismith var fæddur 6. nóvember 1861 í 

Almonte í Ontario-fylki í Kanada. Hann flutti reyndar snemma til Bandaríkjanna þar 

sem hann vann lengst af við íþróttakennslu, hann varð síðar bandarískur ríkisborgari. 

Naismith fór ungur að læra guðfræði við McGill háskólann í Montreal og þar fékk 

hann að kynnast hinum ýmsu íþróttum. Þar kviknaði áhugi hans á íþróttunum og fór 

hann að æfa og keppa í nokkrum greinum. Naismith lauk þaðan prófi 1883. Árið 1890 

fór hann svo í skóla KFUM í Springfield, litlum bæ í Massachusetts-ríki á Nýja 

Englandi. (Skapti Hallgrímsson. 2001:16). 

 Það var strax á fyrsta ári hans sem kennari við skólann í Springfield sem 

forstöðumaður íþróttakennslu við skólann kom að máli við Naismith og fleiri 

starfsmenn skólans um að finna upp á einhverjum nýjum leik þar sem sumir 

nemendur skólans voru orðnir þreyttir á þeirri leikfimi sem þar fór fram. Menn höfðu  

reynt ýmislegt en enginn fundið leik sem hentaði fyrir nemendurna en þá kom 

forstöðumaðurinn aftur til Naismith og bað hann að leggja höfuðið vel í bleyti til að 

finna upp á einhverju til að hleypa lífi í íþróttakennsluna. Það var þá sem Naismith fór 

fyrst að einbeita sér að því að finna upp á nýjum leik. Hann byrjaði á því að láta einn 

bekkinn, sem var erfiðastur í skólanum og hentaði vel fyrir þessa tilraunastarfsemi, 

reyna ýmis afbrigði af eltingaleik en enginn þeirra gekk. Þá reyndi hann að laga bæði 

fótboltann og hornaboltann að íþróttasalnum en það gekk heldur ekki og var það að 

miklu leyti vegna smæðar salarins. Þá áttaði hann sig á því að hann þyrfti að koma  
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með leik sem væri mjög frábrugðinn því sem hann hafði áður reynt. Leikurinn þurfti 

að vera krefjandi án þess þó að vera of flókinn því að nemendurnir þyrftu að ráða við 

leikinn svo þeim þætti hann spennandi. Leikurinn þyrfti að henta fyrir stóran hóp 

þannig að sem flestir gætu tekið þátt og hraður til að virkja sem flesta á meðan 

leiknum stæði en þó ekki jafn grófur og í ameríska fótboltanum vegna meiðslahættu 

þar sem salurinn var svo lítill. Þá taldi Naismith að mikilvægt væri að hafa keppni í 

leiknum því að nemendurnir voru orðnir langþreyttir á fimleikaæfingunum sem höfðu 

enga keppni. Eftir mikla umhugsun komst Naismith að niðurstöðu að hafa einhvers 

konar mark í leiknum sem nemendurnir þyrftu að skora í með einhverjum hlut sem 

þeir myndu kasta að markinu. Honum fannst bolti hentugastur til þess sem væri léttur 

og auðveldur viðfangs en ekki það stór að mögulegt væri að hylja hann. Naismith 

varð strax þeirrar skoðunar að lyfta markinu til þess að vörnin myndi ekki standa öll 

fyrir framan markið og hindra andstæðinginn í að skora. Hann vildi hafa leikinn 

þannig uppbyggðan að leikmenn þyrftu frekar að notast við leikni heldur en að þeir 

myndu notast einungis við krafta. Með því að hafa markið hátt þá þyrftu menn að 

kasta boltanum í boga og við það þarf færni. Naismith var þó það hógvær að hann 

taldi sig ekki hafa fundið upp nýjan leik heldur hefði hann grafist fyrir um í sögunni 

og endurvakið notkun hringsins eins og indíánarnir í Mið-Ameríku notuðu í leik 

sínum ,,pok-ta-tok”. (Skapti Hallgrímsson. 2001:16-17). 

Naismith ákvað að taka eiginleikana úr hinum ýmsu boltagreinum utanhúss en 

kom þó með þá nýjung að ekki mætti hlaupa með boltann heldur þyrftu menn að 

senda boltann á milli með sendingum innan liðsins. Snertingar voru bannaðar en þó 

var það ekki stranglega bannað heldur var þetta til þess að koma í veg fyrir meiðsli. 

Eftir að hafa hugsað um reglurnar og þennan leik fór hann út í það að huga að hvaða 

áhöld hann þyrfti svo mögulegt væri að iðka íþróttina. Í fyrstu hugsaði hann um að 

nota egglaga boltann sem notaður er í ameríska fótboltanum en komst svo að þeirri 

niðurstöðu að nota hnöttóttan bolta eins og er notaður í venjulegri knattspyrnu. 

Aðalástæðan fyrir þessu vali var sú að með notkun egglaga boltans gætu menn falið 

boltann undir hendinni en það var bannað í reglunum hjá Naismith. Þá voru það 

mörkin sem hann þurfti að finna og vegna notkun hringsins ákvað hann að sniðugt 

væri að nota tvær 18 tommu öskjur og bað hann húsvörðinn að redda sér þeim. 

Húsvörðurinn hins vegar taldi heppilegra að nota ávaxtakörfur úr tré og úr varð  

að hann kom með tvær ferskjukörfur sem hann hafði fengið að láni í mötuneyti 

skólans. Í skólanum voru svalir í íþróttahúsinu í þriggja metra hæð og voru þær allan 
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hringinn. Hann hengdi svo körfurnar upp sína í hvorum ena salarins. Hæð karfanna 

réðst því af svölunum og voru þær í 3,05 m hæð og er sú hæð enn notuð í dag. Að 

lokum ákvað hann svo að í byrjun leiksins yrði boltanum kastað upp á miðju vallarins 

og einn úr hvoru liði myndi reyna að ná honum. (Skapti Hallgrímsson. 2001:17).  

Síðan hefur leikurinn þróast mjög mikið en reglurnar sem Naismith setti eru enn 

nokkrar af undirstöðureglum leiksins. Leikurinn hefur ferðast um allan heim og er 

mjög breytilegt hvernig menn spila hann þó að reglurnar eru nú þær sömu á flestum 

stöðum. Þrátt fyrir að vera nokkuð ung íþrótt hefur körfuknattleikur náð góðri fótfestu 

og er mjög vinsæl íþrótt um allan heim. Alþjóða Körfuknattleikssambandið (FIBA) 

skiptir heiminum í 5 svæði og í sambandinu eru 213 aðildarlönd. Í byrjun árs 2007 

voru 450 milljónir manna sem spiluðu körfuknattleik á byrjenda- og keppnisstigi og 

hefur fjöldi skráðra iðkenda aukist gríðarlega frá árinu 1992. FIBA gerði rannsókn 

árið 1997, sem framkvæmd var með 35000 þúsund viðtölum, sýndi að 11% af 

heimsbyggðinni spilar körfuknattleik. Það spila fleiri orðið körfuknattleik en 

knattspyrnu í Asíu og Ástralíu og telja þeir að  körfuknattleikur sé jafnvel á leið að 

taka framúr knattspyrnu á heimsvísu. Árið 2006 gerði FIBA áhangendakönnun 

körfuknattleiks á Bretlandi, Spáni, í Þýskalandi og Frakklandi og reyndust það vera 33 

milljónir manna og flestir voru karlmenn á aldrinum 15-24 ára. Þessar tölur sýna að 

körfuknattleikur er í stöðugri sókn og ekki sést fyrir endann á vinsældum hans. 

(FIBA. 2007). 

 

2.2. Ísland 

Körfuknattleikur kom ekki hingað til lands fyrr en eftir seinni heimstyrjöldina. Hann 

var aðallega stundaður á þremur stöðum til að byrja með og voru þeir staðir 

Laugarvatn, Reykjavík og Keflavíkurflugvöllur. Talið er að leikurinn hafi komið 

hingað frá Bandaríkjunum og var það þá bæði Bandaríkjamenn sem voru hér á landi á 

Keflavíkurflugvelli og eins var það í gegnum menn sem fóru utan að menntast, eins 

og Braga Magnússon. Bragi fæddist 1. febrúar 1922 á Akureyri. Hann hlaut ungur 

styrk frá Íþróttanefnd ríkissins til þess að fara til Bandaríkjanna til að læra nýjungar af 

íþróttasviðinu. Bragi var í námi í Minnesota og þar lærði hann og kynntist  

körfuknattleik. Hann var þar við nám til ársins 1946 en þá um haustið var hann ráðinn 

sem íþróttakennari á Laugarvatni. Bragi byrjaði að kenna körfuknattleik um leið og 

hann kom á Laugarvatn og er talinn vera sá fyrsti sem kennt hefur körfuknattleik hér á 
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landi. Einnig gaf hann út tvö rit sem fjalla um körfuknattleik og heita þau 

Grundvallaratriði körfuknattleiks sem hann gaf út 1947 og Leikur fyrir körfuknattleik 

sem hann gaf út 1951. Bragi var aðeins einn vetur á Laugarvatni og fluttu svo aftur til 

Bandaríkjanna.  (Skapti Hallgrímsson. 2001:32-33). 

 Hermennirnir sem komu hingað til lands komu ekki bara með leikinn með sér 

heldur komu þeir líka með fyrstu löglegu aðstæðurnar, þeir byggðu íþróttahús sem 

gæti hentað undir körfuknattleik og komu með körfubolta og önnur tæki sem voru 

nauðsynleg til þess að hægt væri að leggja stund á íþróttina. Það voru svo piltar úr 

Menntaskólanum í Reykjavík sem kynntust hermönnunum og lærðu körfuknattleik og 

fóru með hann með sér til náms við Háskóla Íslands. Þar hittu þeir svo fyrir stráka 

sem höfðu verið í skóla á Laugarvatni. Úr var að þessir piltar fóru að æfa skipulega og 

æfðu á vegum Íþróttafélags Stúdenta (ÍS). Þessir piltar voru þeir fyrstu til að æfa 

körfuknattleik á Íslandi og byrjuðu þeir að æfa árið 1956. (Skapti Hallgrímsson.  

2001:33). 

Fyrsta Íslandsmótið í körfuknattleik var haldið vorið 1952 í Hálogalandi í 

Reykjavík og stóð það yfir frá 21. apríl til 3. maí. Fimm lið tóku þátt í þessu fyrsta 

móti og voru þau lið ÍKF, ÍR, ÍS, Ármann og Gosi en þess má geta að Gosi keppti sem 

gestalið á þessu móti þar sem þeir höfðu ekki fengið samþykki frá ÍSÍ. Í raun eru það 

margir sem halda því fram að fyrsta mótið hafi farið fram ári á undan en þá bauð 

fyrirtækið Lockheed nokkrum félögum og áhugamönnum á mót á Keflavíkurflugvelli. 

Lockheed gaf meira að segja verðlaunabikar til ÍSÍ vegna mótsins en þar sem  þeir og 

nokkrir þátttakendur voru ekki meðlimir ÍSÍ var ekki samþykkt að kalla þetta 

Íslandsmót. Á fyrsta Íslandsmótinu var svo keppt um þennan sama bikar. Á 

Íslandsmótinu kepptu liðin samkvæmt sömu reglum og þeir höfðu kynnst hjá 

Bandaríkjamönnum á Keflavíkurflugvelli. (Skapti Hallgrímsson. 2001:50) 

Fyrsta Íslandsmótið í kvennaflokki fór fram 1953 en þar voru bara tvö lið og 

fór einungis fram einn leikur á milli Ármanns og ÍR. Þær spiluðu eftir öðrum reglum 

en karlarnir sem gerði leikinn hægan og voru reglur eins og við þekkjum í 

minniboltanum í dag þar sem þær máttu ekki fara yfir miðlínu í vörninni en þá var 

dæmd villa. Einnig var leiktíminn styttri og ætluðu þeir jafnvel að stytta völlinn hjá 

þeim en það varð ekkert úr því. (Skapti Hallgrímsson. 2001:52) 

ÍSÍ sá um öll mót og þau mál sem við komu körfuknattleik þangað til að 

Köruknattleiksráð Reykjavíkur (KKRR) var stofnað 1957. KKRR sá um öll málefni 

sem snertu körfuknattleikinn alveg þangað til 1961. Þeir sáu um framkvæmd 
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Íslandsmótanna og málefni dómara auk þess sem þeir skipulögðu 

aldursflokkaskiptingu í körfuknattleik. Einnig sáu þeir um að skipuleggja fyrstu 

landsliðsferðina sem var farin árið 1959. Auk þess að leika sinn fyrsta landsleik þá 

gerðist Ísland aðili í alþjóða körfuknattleikssambandinu (FIBA). Það var svo árið 

1960 sem áhugi á að stofna sérsamband innan ÍSÍ varð mikill og menn óskuðu eftir 

inngöngu þar í maí árið 1960. Tillagan var felld en var svo tekin aftur upp í nóvember 

á sama ári. Stofnfundur sambandsins var svo boðaður með bréfi í janúar 1961 og 

stofnfundur KKÍ var svo 29. janúar 1961. Hefur KKÍ staðið að öllum þáttum 

körfuknattleiks síðan. (Skapti Hallgrímsson. 2001:70). 

Í dag er körfuknattleikur með vinsælustu íþróttum sem stundaðar eru á Íslandi 

þrátt fyrir ungan aldur. Árið 2004 var körfuknattleikur fimmta vinsælasta íþróttin 

hérlendis en hann stunduðu 5718 iðkendur. (Andri Stefánsson. 2006:9). Í dag er keppt 

í þremur deildum karla í meistaraflokki á Íslandsmóti og í tveimur deildum kvenna í 

meistaraflokki. Þá eru félög um allt land sem tefla fram liðum í yngri flokkum.  

 

2.3. Þjálfarinn 

Það er margt sem menn þurfa að hafa til þess að verða góðir þjálfarar og að mörgu að 

huga. Þetta starf er mjög krefjandi og alltaf eitthvað nýtt sem kemur upp á.  Þó er 

mismunandi eftir því hvaða verkefni þjálfarinn hefur tekið að sér hversu mikið hann 

þarf að leggja í það. En þó er mikilvægt, sama hvaða hóp menn hafa tekið að sér að 

þeir byrji á því að setjast niður og setja sér markmið um hvað þeir ætla sér að ná fram 

með þjálfun sinni. Það er mjög breytilegt eftir því á hvaða stigi viðkomandi er æfa og 

eftir greinum. Þegar við skoðum þá þjálfara sem fara að þjálfa körfubolta vilja margir 

þeirra meina það að markmið þeirra með þjálfuninni sé að hvetja leikmenn sína til 

þess að vinna leiki. Þetta markmið getur verið hættulegt ef menn fara eftir því í einu 

og öllu og gera hvað sem er til þess að ná þessu markmiði sínu. Þrátt fyrir að þetta 

markmið er jafn gott og gilt og önnur markmið ætti þjálfarinn ekki leggja heilsu 

leikmanna sinna í hættu, hvorki líkamlega né andlega. (Cooper og Siedentop. 1975:3-

4). Þá eru margir eiginleikar sem menn þurfa að hafa til að geta verið góðir þjálfarar. 

Þeir þurfa að vera vanafastir, eftirtektarsamir, með gott leikskipulag, vera skapandi, 

tilfinninganæmir og fórnfúsir. (Gjerset. 1993:77). Það er nú hægt að bæta við fleiri 

mikilvægum hlutverkum sem þeir hafa að gegna og stór þáttur í starfi þjálfara er að 

vera fyrirmynd. Þeir eru það bæði fyrir þá iðkendur sem þeir eru með og þá 
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áhorfendur sem koma og fylgjast með. Þjálfarar verða að haga sér sem slíkir og átta 

sig á hlutverki sínu. Það er ekki góð fyrirmynd af þjálfara í körfubolta að standa á 

hliðarlínunni og öskra á dómarann eða gera lítið úr andstæðingunum. (Cooper. 

1975:5) 

Mikil vinna fer í það hjá þjálfaranum að kynnast hverjum og einum einstakling en það 

er þó mikilvægt til að hann geti hjálpað sem flestum og allir geti dafnað sem best. 

“Góður þjálfari tekur sér tíma til að tala við, greina iðkendurna og leiðbeina þeim. 

Þjálfarinn þekkir lítillega bakgrunn einstaklinganna, veit smávegis um fjölskyldu 

þeirra, eitthvað um skóla- eða atvinnumál þeirra, um vinahópinn sem þeir umgangast 

og hvað þeir gera í frítíma sínum fyrir utan íþróttina sem þeir stunda.” (Gjerset. 

1993:79).  

 Það er misjafnt hvernig menn fara að þjálfun sinni og eru aðferðir manna 

eflaust jafn margar og þeir eru margir. Gjerset (1993) flokkaði samt þjálfara eftir 

týpum: 

 “-Einráðinn, þann sem veit allt best og vill að allt sé gert nákvæmlega eftir hans 

höfði.  

-Lýðræðislega þjálfarann, sá sem hlustar á iðkendurna og þeirra skoðanir og lætur 

meirihlutann ráða.  

-Sá kærulausi, sem lætur iðkendurna ráða hvað á að gera í öllum tilvikum sem koma 

upp.  

-Sá sem lætur aðstæður ráða, þjálfarinn sem lætur þær aðstæður sem koma upp hverju 

sinni ráða hvernig á að aðhæfast hvort sem það er iðkandinn, þjálfarinn eða 

klúbburinn sem tekur ákvörðunina.” (bls. 9). 

 

2.4. Menntun 

Þegar maður tekur að sér að þjálfa íþrótt er mikilvægt að menn viti hvað þeir eru að 

fara að gera og hafi grunnþekkingu á hlutunum. Í íþróttum er að mörgu að huga og 

margir þættir sem þjálfarinn þarf að hafa góð tök á. Gjerset (1993) nefnir nokkra hluti 

sem er mikilvægt að þjálfarinn þekki: “Góður þjálfari þarf að hafa grunnþekkingu á 

íþróttagreininni sinni, íþróttum almennt, líffærafræði, lífeðlisfræði, lífefnafræði, 

hreyfingarfræði, sálfræði, lyfjafræði, félagsfræði, uppeldisfræði og fleira.” (bls. 81). 

Nauðsynlegt er að menn afli sér einhverrar menntunar til að geta uppfyllt þessar 

kröfur. Þá eru íþróttir að þróast og margar þeirra breytast frá einu tímabili til annars 
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og menn þurfa að vera undirbúnir undir það. Íslenskir íþróttamenn eru að verða betri 

og betri með hverju árinu og til þess að halda áfram í rétta átt er mikilvægt að 

þjálfarar mennti sig þannig að þeir njóti virðingar fyrir þau störf sem þeir vinna. Þá er 

mikilvægt að menn njóti svipaðrar viðurkenningar og menn fá þegar þeir mennta sig 

fyrir önnur störf. Það er mikilvægt að kröfur standi ljóst fyrir sem gerðar eru til manna 

sem ætla að afla sér menntunar. (ÍSÍ. 2007: ,,Þjálfaramenntun”). 

 

  2.4.1. Menntun körfuknattleiksþjálfara erlendis 

Mörg lönd í Evrópu hafa brugðist við þessari breytingu sem er að verða á íþróttunum 

og hafa sett kröfur á að þjálfarar hafi vissa menntun til að geta þjálfað og er það oft 

skipt upp í stig þannig að þegar menn hafa lokið fyrsta stiginu þá mega þeir þjálfa 

íþróttina á lægsta stigi. Önnur lönd hafa mörg myndað stefnu sem þjálfarar eiga að 

fara eftir og er þannig til stuðnings þegar þjálfarar ætla að fara að skipuleggja sig. Í 

Kanada hafa menn til að mynda búið til svona þríhyrning sem þjálfarar í 

körfuknattleik geta stuðst við. Á þessum þríhyrning er þeir þættir flokkaðir niður sem 

best er að taka á hverju stigi. Fyrir yngstu iðkendurna, 5-9 ára, mæla þeir til dæmis 

með að tekið verði fyrir grunnhreyfingar og ákvarðantöku en ekki þjálfað mikið í 

leikkerfum og annarri taktík. Næsti aldurshópur, 10-11 ára, byrjar á að kynnast spili 5 

á 5 en leikmenn eru ekki negldir niður í ákveðnar stöður heldur er mælt með því að 

þeir prófi sem flestar stöður. Eftir það fara iðkendurnir svo að fara meira í þætti 

körfuknattleiksins og það þegar komið er á toppinn þá eru menn farnir að æfa til þess 

að vinna. (Mackay. 2006:13).  

Þá hafa lönd í Evrópu, sem hafa náð langt inni á vellinum, myndað nákvæmt 

fyrirkomulag fyrir menntun sem þjálfarar þurfa að hafa til að mega þjálfa. Á Spáni 

hafa menn myndað nýja stefnu þar sem starf körfuknattleiksþjálfarans í 

atvinnumannadeildunum hefur mikið breyst á síðustu 10 árum. Stefnan þeirra er 

ennþá í mótun en þeir eru með þrískipta menntunarstefnu svo þjálfarar geti alltaf 

tileinkað sér það nýjasta sem er að gerast í leiknum. Þegar menn hafa klárað fyrsta 

þrepið eiga þeir að vera tilbúnir í að kenna yngstu iðkendunum og fá tilskilin réttindi 

til þess. Menn geta svo bætt við sig næsta stigi og þá hafa menn réttindi til þess að 

þjálfa alveg upp að efsta stiginu. Þegar menn hafa svo lokið þriðja þrepinu hafa menn 

hlotið gráðu til að þjálfa körfuknattleik á hæsta stigi á alþjóðlegum vettvangi. (Leon. 

2006:30). Í Lettlandi hefur líka verið stefna í nokkur ár þar sem svokallað A, B, C 
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kerfi er eins og í fleiri löndum en til þess að geta haft A og B leyfi í 

körfuknattleiksþjálfun þurfa menn að hafa háskólagráðu í íþróttafræðum. Auk þess 

þurfa þeir sem vilja fá A leyfi að vera búnir að vera starfandi þjálfarar í að minnsta 

kosti fimm ár og tekið 100 klukkustundir af námskeiðum. Menn þurfa svo að 

endurnýja leyfin sín á 5 ára fresti en þá þurfa þeir að taka próf og auk þess sitja 60 

klukkustundir á námskeiðum. (Gravitis. 2004:37).  Í Tékklandi eru menn jafnvel 

komnir skrefinu lengra heldur en í Lettlandi. Þeir telja að liðin þeirra standi sig svona 

vel sé vegna þess að þjálfararnir þar í landi séu með svo háa gráðu í menntun og menn 

mjög tilbúnir í miðla þeirri reynslu sinni. Tékkarnir hafa þetta A,B,C kerfi en eru 

búnir að þróa það lengra. Til að geta fengið C gráðu þurfa menn að vera orðnir 18 ára, 

þurfa að sitja námskeið og ná skriflegu prófi. Námskeiðin eru fjögurra daga námskeið 

og fyrirlestrar sem eru haldnir af A-þjálfurum með mikilli reynslu. Menn með þessa 

gráðu mega þjálfa iðkendur í körfuknattleik á yngstu stigunum og starfa sem 

aðstoðarþjálfarar í öllum deildum. Til þess að mega halda áfram og taka B-hlutann 

þurfa menn að hafa náð C-prófinu og þurfa að hafa þjálfað í að minnsta kosti 2 ár. Til 

að menn haldi B-skirteininu þurfa menn að taka prófið aftur eftir 5 ár. Þeir sem hafa 

þessa gráðu mega þjálfa börn og alveg upp í fullorðins flokkana. A-stigið er svo 

tveggja ára nám sem menn þurfa að ganga í gegnum en áður en þeir fá að fara í það 

þurfa þeir að hafa klárað B-stigið og einnig að hafa þjálfað í fjögur ár  sem 

aðalþjálfari í mótum í Tékklandi. Sem A-þjálfari má maður þjálfa öll landslið Tékka 

og lið í efstu deildum í Evrópu. (Janik og Petivlas. 2005:35-36). Þjóðverjarnir eru með 

svipaðar reglur en þó aðeins meiri kröfur. Fyrir C-námskeiðið þurfa menn að vera 

meðlimir í einhverju félagi í Þýskalandi, þeir þurfa að vera 16 ára, hafa lokið fyrstu 

hjálpar námskeiði og þá þurfa þeir að kunna leikinn og getað spilað hann. Til þess að 

ná B-námskeiði þurfa þjálfarar að sýna 10%  af 90 mínútna æfingu fyrir að minnsta 

kosti tveim þjálfurum landsliða eða liða í efstu deild sem eru með A-réttindi. Til þess 

að fá A-réttindi þarf þjálfarinn að hafa gildandi B-réttindi, einnig þarf þjálfarinn að 

sanna að hann hafi verið að þjálfa á háu stigi að minnsta kosti í tvö ár. Þeir sem 

sækjast eftir A-réttendum þurfa að standast námskeið og þjálfunarprógröm í grunn- og 

framhaldsþjálfun. Þeir þurfa einnig að sýna 10% af 90 mínútna æfingu fyrir að 

minnsta kosti tveim þjálfurum sem hafa A-réttindi og eru að þjálfa landslið eða lið í 

efstu deild. Þegar þjálfarar eru komnir með A-réttindi eru þeir sjálkrafa orðnir virkir 

þátttakendur í að mennta aðra þjálfara og stuðla því að menntun komandi þjálfara. 

(Bösing. 2005:36).  
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2.5. Sérsamböndin 

2.5.1. ÍSÍ 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur mótað hjá sér stefnu í 

menntunarmálum fyrir þá sem stunda þjálfun í íþróttum og er hér ekki að verið að tala 

um sérhæfða menntun íþróttagreina heldur í íþróttum almennt. Þeir settu þessa stefnu 

í framkvæmd 1999 og skiptist menntunarkerfið upp í fimm þrep og þar eru kröfur um 

menntun fyrir ákveðna hópa. Fyrstu þrjú þrepin eru kennd hjá ÍSÍ en 4. og 5. þrep er 

menntun á háskólastigi og eru ekki innan íþróttahreyfingarinnar. Hvert þrep af þessum 

þremur sem ÍSÍ sér um er 120 kennslustundir að lengd en er skipt niður í einingar. 

Stefnuyfirlýsing um þjálfaramenntun: 

1.        Íþróttasamband Íslands og sambandsaðilar þess stefna að því: 

a) að allir þjálfarar sem starfa fyrir íþróttahreyfinguna á Íslandi hafi 

fullnægjandi og viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa sem þeir vinna. 

b) að tryggja réttindi allra þjálfara með fullnægjandi og viðeigandi menntun til 

að starfa við þjálfun á vegum íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

c) að við samninga um starfskjör þeirra þjálfara sem starfa fyrir 

íþróttahreyfinguna á Íslandi verði tekið tillit til menntunar þeirra, reynslu og 

annars sem aukið getur hæfni þeirra sem þjálfara. 

d) að vinna að því að mikilvægi þjálfarastarfsins og nauðsyn á góðri 

þjálfaramenntun öðlist aukna viðurkenningu, bæði innan 

íþróttahreyfingarinnar og meðal almennings. 

 

2.       Til að ná þessum takmörkum stefna ÍSÍ og sambandsaðilar þess að því: 

a) að koma á fót áfangaskiptu fræðslukerfi sem veiti möguleika á að afla sér 

  fullnægjandi og viðeigandi menntunar til þjálfarastarfa fyrir alla aldurshópa og 

á öllum afreksstigum. Áfangaskipting fræðslukerfisins skal vera samræmd 

fyrir allar íþróttagreinar og námsefni og kennsla í sameiginlegum 

námsgreinum samnýtt milli íþróttagreina eins og kostur er. 

b) að skilgreina hvers konar þjálfaramenntun sé fullnægjandi og viðeigandi til 

að stunda þjálfarastörf fyrir hvern aldurshóp, hvert afreksstig og hverja 

íþróttagrein. Skilgreiningar á hæfniskröfum til þjálfara skulu miðast við 

áfangaskiptingu fræðslukerfisins og skal sambærileg menntun sem aflað er 

annars staðar metin með samanburði við það. 
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c) að ÍSÍ beri ábyrgð á faglegu innihaldi í öllum almennum þáttum 

þjálfaramenntunarinnar, sem sameiginlegir eru öllum íþróttagreinum, en 

sérsamböndin hvert um sig beri ábyrgð á faglegu innihaldi í þeim þáttum 

þjálfaramenntunarinnar sem eru sértækir fyrir viðkomandi íþróttagrein. 

d) að innan fræðslukerfis íþróttahreyfingarinnar verði unnt að afla sér 

menntunar í efsta áfanga til þjálfarastarfa fyrir hvern tiltekinn markhóp 

(aldurshóp eða afreksstig). (ÍSÍ. 2007: ,,Þjálfaramenntun”). 

Þrepaskiptingin sem ÍSÍ hefur sett er mjög vel skipulögð og tekur til margra þátta. 

Hvert þrep er niðurnjörvað og útlistað þannig að allir geti séð hvað þar fer fram og 

hvert markmiðið með því er. Kerfið er unnið í samræmi við kröfur sem Network of 

Sport Scieneces in Higher Education ( ENSSHE) hafa. (ÍSÍ. 2007: 

,,Þjálfaramenntun”). 

Þjálfari 1: 

Að loknu þessu stigi á þjálfarinn að geta skipulagt og stjórnað æfingatíma hjá börnum 

og unglingum á byrjendastigi. Til þess þarf hann að hafa grundvallarþekkingu á 

líkamlegum og andlegum þroska barna og unglinga. Hann þarf að þekkja starfsemi 

líkamans auk helstu aðferða við kennslu. Þjálfarinn á að kunna helstu grunnatriði í 

tækni, leikfræði og reglum í séríþróttagrein.  

(ÍSÍ. 2007: ,,Þjálfari 1”). 

Þjálfari 2: 

Að loknu þessu stigi á þjálfarinn að geta þjálfað unglinga og fullorðna sem hafa 

árangur í keppni að markmiði. Til þess þarf hann að hafa haldgóða þekkingu á 

starfsemi líkamans og skipulagi þjálfunar til lengri og skemmri tíma. Hann þarf að 

hafa undirstöðuþekkingu á hreyfingarfræði og kunna grunnatriði í sálarfræði íþrótta. 

Þjálfarinn þarf að hafa fengið þjálfun í að tjá sig og koma fram fyrir framan hóp af 

fólki. Þjálfarinn þarf að hafa góða þekkingu á tækni, leikfræði og reglum í 

séríþróttagrein. Auk þess þarf hann að kunna skil á helstu þjálfaðferðum viðkomandi 

greinar. 

(ÍSÍ. 2007: ,,Þjálfari 2“) 
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Þjálfari 3:  

Að loknu þessu stigi á þjálfarinn að geta tekið að sér að skipuleggja og útfæra þjálfun 

hjá félagi eða deild. Hann á að geta tekið að sér þjálfun yngri landsliða og kennt á 

námskeiðum hjá sérsamböndum og ÍSÍ. 

ÍSÍ. 2007: ,,Þjálfari 3“). 

 

2.5.2. KKÍ 

Það er engin stefna til í þjálfaramenntun körfuknattleiksþjálfara á Íslandi og þarf því 

miklar úrbætur á. Það eina sem KKÍ styðst við í sínum málum er stefnan sem ÍSÍ 

hefur og vantar því alveg einhverja sérhæfða menntun hér á landi fyrir 

körfuknattleiksþjálfara. Með auknum erlendum þjálfurum til landsins kemur aukin 

þekking og væri því ráð að nýta þekkingu þeirra að utan til þess að mynda einhvers 

konar stefnu hérlendis fyrir þjálfara. Þá hefur KSÍ einnig unnið mikið starf í 

stefnumótun sinni fyrir knattspyrnuþjálfara og mætti eflaust styðjast við það þegar ný 

menntunarstefna er mótuð í körfuknattleik. Sú stefnuþjálfun er alþjóðleg og svipar 

mikið til þeirrar stefna sem til eru í körfuknattleik í Evrópu í Þýskalandi, Tékklandi, 

Lettlandi, á Spáni og eflaust víðar. KKÍ hefur reyndar stundum námskeið sem 

þjálfarar geta sótt en fá engin stig fyrir heldur eru menn þar bara að auka við fróðleik 

sinn og þurfa ekki að skila neinum verkefnum. Sum félög á Íslandi og jafnvel nokkrir 

einstaklingar hafa í gegnum tíðina flutt inn fyrirlesara til að halda námskeið eða 

fyrirlestra fyrir körfuknattleiksþjálfara að sögn Odds Jóhannssonar íþróttafulltrúa hjá 

KKÍ. (munnleg heimild, 20. apríl 2007).  

 

2.5.3. HSÍ 

Í handknattleik fara þeir hjá Handknattleikssambandinu (HSÍ) eftir þjálfunarmenntun 

ÍSÍ en einnig hafa þeir ákveðna stefnu í því hvernig eigi að byggja upp þjálfun yngri 

flokka. Þeir halda námskeið tvisvar sinnum á ári. Þeir þjálfarar sem ekki hafa 

nægilega góða menntun geta fengið undanþágu til að þjálfa en þá verða þeir að vera 

búnir að sækja sér einhverja menntun. Þeir hjá HSÍ flokka námskeiðin niður eins og 

hjá ÍSÍ í flokk 1,2 og 3 en brjóta þau niður til þess að menn taki bæði almenna 

þjálfunarmenntun hjá ÍSÍ og og svo aðra menntun þar sem þeir sérhæfa sig í 

handknattleik. Þau námskeið sem eru kennd hérlendis eru eftirfarandi:  
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Þjálfarastig:                                                                          Réttindi: 

1. A     Almennur hluti 20 kennslustundir      Aðstoðarmaður eða leiðbeinandi  

hjá yngstu flokkum. 

Sérgreinahluti   20 kennslustundir. 

1.B.    Almennur hluti 20 kennslustundir.        Þjálfari hjá 12 ára og yngri undir 

umsjón yfirþjálfara. 

Sérgreina hluti 20 kennslustundir. 

1.C      Almennur hluti 20 kennslustundir.        Þjálfari hjá 12 ára og yngri. 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir.          Skriflegt próf. 

2.A     Almennur hluti 20 kennslustundir.      Þjálfari 14. ára og yngri.   

Sérgreinahluti 20 kennslustundir. 

2.B     Sérgreinahluti 40 kennslustundir.          Þjálfari 16 ára og yngri. 

2.C      Almennur hluti 20 kennslustundir.        Þjálfari elstu unglinga og 

        fullorðina.  

Sérgreinahluti 20 kennslustundir.          Verkefni, próf og 

 mætingarskylda. 

3.ABC Almennur hluti 40 kennslust.                 Afreksþjálfun.  Yfirþjálfari 

        félags.  

Sérgreinahluti 80 kennslustundir. 

(HSÍ. 2007: ,,Lög HSÍ”).    

Þá hafa þeir nákvæmt viðmiðunarrit sem þjálfarar geta stuðst við og þar skipta þeir 

þjálfuninni upp í fimm þrep. Í þrepi 1 sem er fyrir yngstu flokkana er kennsla 

grunnþátta handknattleiksins. Í þrepi 2 sem er fyrir aðeins eldri er farið í grunnþjálfun. 

Þrepin þar fyrir ofan er þegar menn fara að nálgast meistaraflokk og er þá einblínt á 

að hafa uppbyggingarþjálfun. Í 5. og síðasta flokknum er svo keppnisþjálfun þar sem 

menn eru farnir að æfa íþróttina sem afreksíþrótt. Með þessu þrepakerfi vill 

handknattleikssambandið leggja áherslu á að þjálfa vel undirstöðuatriði íþróttarinnar 

því að þeir leikmenn sem eru með góð tök á grunnþáttunum eru ólíklegri til þess að 

hætta. (Óskar Ármannsson. E.d.: 6) 

Þó að þetta sé ekki nein sérstök menntunarstefna er HSÍ hér komið með góðan 

grunn til að byggja ofan á og má því telja að það sé komið skrefi á undan 

körfuknattleikssambandinu í þeim efnum. Þetta svipar einnig til þeirra hluta sem 

menn eru farnir að gera í körfuknattleiknum í Kanada.  
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2.5.4. KSÍ 

KSÍ er það sérsamband sem er best statt þegar við skoðum menntunarstefnu 

sérsambandanna og jafnvel ítarlegra heldur en kerfið sem ÍSÍ hefur. Til þess að mega 

þjálfa þurfa menn að hafa lokið vissu stigi í kerfinu. Menn byrja á því að ná sér í 

lægsta stigið, KSÍ I, og mega þá þjálfa á lægsta þrepi og svo vinna menn sig bara upp 

eftir því hvaða stigi þeir hafa náð í þjálfunarkerfinu. Eftir hvert stig fá menn svo vissa 

gráðu. Menn þurfa að fara eftir kerfinu stig af stigi, byrja á KSÍ I, KSÍ II og svo 

framvegis. Til þess að ná UEFA B þjálfaragráðunni þurfa menn að hafa klárað 

námskeið KSÍ I-IV sem eru 124 tímar og skiptast stigin í helgarnámskeið og verklega 

þjálfun. Þá fá menn réttindi til að þjálfa börn og unglinga upp að 18 ára aldri. Með 

þessari gráðu eru menn einnig komnir með gæðavottun innan allra félaga UEFA um 

alla Evrópu. Menn þurfa að ná lágmarkseinkunn 70 stig af 100  í UEFA B prófinu  og 

þjálfa í eitt ár. Þegar menn hafa uppfyllt þessi skilyrði mega þeir svo fara á næsta þrep 

sem er KSÍ V. Námskeiðin þrjú sem flokkast undir UEFA A eru 120 tímar og flokkast 

stigin í námskeið og verklega þætti. Hluti námskeiðsins er haldinn erlendis. Þegar 

menn hafa tekið KSÍ námskeiðin V-VII þá taka menn skriflegt próf um það hvort að 

þeir fái UEFA A þjálfaragráðuna. Þegar menn hafa klárað UEFA A hafa menn réttindi 

til þess að þjálfa í öllum flokkum á Íslandi. Svo er knattspyrnusambandið að þróa með 

sér næstu gráðu fyrir ofan sem verður svo UEFA Pro sem er hæsta gráðan sem hægt 

er að fá innan UEFA kerfisins en sem stendur er einungis hægt að ná í hana erlendis. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við þessa rannsókn. Í 

byrjun er fjallað um þær rannsóknarspurningar og tilgátur sem settar voru fram í 

upphafi. Þá er sagt frá rannsóknaraðferðinni sem var notast við. Síðan segir frá 

úrtakinu og þeim þátttakendum sem voru svo vinsamlegir að taka þátt í þessari 

rannsókn. Það er sagt frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd, spurningalistinn 

sem var notaður er útskýrður í fáum orðum og að lokum er fjallað um hvernig 

úrvinnsla gagnanna fór fram. 

 

3.1. Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningarnar sem var stuðst við voru tvær. Hvernig er staða menntunar 

hjá körfuknattleiksþjálfurum á Íslandi og hvernig er að henni staðið? Eru laun 

körfuknattleiksþjálfara í samræmi við laun handknattleiksþjálfara? Þessum 

spurningum verður vonandi svarað því þær lýsa miklu um það hvað á að nást með 

þessu verkefni. Settar voru fram nokkrar tilgátur sem ætlaðar voru til að varpa ljósi á 

þau vandamál sem þetta verkefni nær vonandi að setja fram í dagsljósið. Þar sem ekki 

var hægt að ná yfir þessa þætti með fáum tilgátum var ákveðið að hafa þær nokkrar. 

Svo kemur í ljós hvort að þær standist eða hvort að þær falli.  

Tilgáturnar voru á þessa leið: 

Við teljum körfuknattleiksþjálfara lítið menntaða og það sé illa staðið að menntun 

þeirra.  

Við teljum laun körfuknattleiksþjálfara hærri en laun handknattleiksþjálfara. 

Við teljum laun körfuknattleiksþjálfara í úrvalsdeild karla séu hærri en laun þjálfara í 

úrvalsdeild kvenna. 

Við teljum að laun þjálfara í 1. karla séu svipuð og laun þjálfara í úrvalsdeild kvenna. 

Við teljum úrvalsdeildarþjálfara karla vera með fleiri þjálfunarstig í íþróttum en 1. 

deildarþjálfarar. 
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3.2. Rannsóknaraðferð 

Við þessa rannsókn er notuð megindleg rannsóknaraðferð og notaðir voru 

spurningalistar. Megindleg aðferð er álitlegust við svona rannsóknir vegna þess að þar 

sem hér er unnið með töluleg gögn og með henni er hægt að mæla hluti og finna 

meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi og hvernig hóparnir tengjast sín á milli. Með 

megindlegri aðferð er unnið að því að styðja eða hrekja þær tilgátur sem settar hafa 

verið. (Sigurlína Davíðsdóttir. 2003: 222).  

 

3.3. Þátttakendur 

Þátttakendurnir voru 19, 8 í úrvalsdeild karla, 6 í 1. deild karla og 5 í úrvalsdeild 

kvenna, sem voru starfandi síðari hluta tímabilsins 2006-2007. Ákveðið var að taka 

þessar þrjár deildir og bera þær saman en í heildina eru 26 þjálfarar að þjálfa í þeim. 

Sjö þjálfarar sáu sér ekki fært að svara og því var 73% svörun.  

 

3.4. Framkvæmd 

Spurningalistarnir voru sendir með tölvupósti á alla 26 þjálfarana með góðri aðstoð 

frá KKÍ. Þeir höfðu mánuð til að svara listanum og senda hann til baka en það var 

hringt í þá sem ekki höfðu svarað að þeim tíma loknum. Eftir um fimm vikna tíma 

með spurningalistana voru þessir 19 spurningalistar komnir í hús þ.e. þessi 73%. 

 

3.5. Spurningalistinn 

Spurningalistinn sem þátttakendur fengu sendan samanstóð af 30 spurningum en á 

sumum stöðum voru b liðir ef þeir svöruðu einhverju vissu. Í heildina svöruðu því 

sumir 36 spurningum. Spurningarnar byrjuðu vítt þar sem fengnar voru 

grunnupplýsingar um þátttakendur en svo þrengdist sviðið sem þær náðu til og voru 

þá ætlaðar þeim hlutum sem sneri beint að starfi þeirra sem þjálfarar í körfuknattleik.  

Flestar spurningarnar voru lokaðar en af öllum spurningunum 36 voru 13 þeirra 

opnar. Hægt er að nálgast spurningalistann í viðaukanum. 
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3.6. Úrvinnsla gagna 

Öll gögnin voru færð inn í SPSS forritið en það er forrit sem er sérhæft í úrvinnslu 

gagna í megindlegum rannsóknum. Þar fundum við svo tengsl milli ýmissa þátta og 

settum þá í töflur og myndir. Niðurstöðurnar eru síðan útskýrðar með lýsandi tölfræði 

en með henni er hægt að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og hægt að sjá mun á 

milli einstaklinga og hópa. Þegar miðað er við tölfræðilegan mun milli hópa er notast 

við 95% öryggismörk. (Amalía Björnsdóttir. 2003:117). 
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4. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um þær niðurstöður sem komu í ljós þegar unnið var úr gögnunum. 

Fyrst er fjallað um þjálfarana sem tóku þátt og reynslu þeirra í þjálfun. Þá er sagt frá 

hvaða menntun þjálfararnir hafa. Síðan er sagt frá æfingamagninu sem þjálfararnir 

hafa á viku og svo hvað þeir leggja í undirbúning í vinnunni sinni. Að lokum er fjallað 

um laun þjálfaranna og starfshlutfallið sem þeir vinna með þjálfuninni.   

 

4.1. Þjálfararnir og reynsla þeirra 

Þjálfararnir sem tóku þátt voru úr úrvalsdeild karla og kvenna og 1. deild karla sem 

voru við störf síðari hluta tímabilsins 2006-2007. Þetta eru í heildina 26 þjálfarar en 

það voru 19 sem svöruðu og gerir það svarhlutfallið 73%. Best var þátttakan meðal 

þjálfara í úrvalsdeild kvenna og voru rúmlega 83% þjálfara þar sem svöruðu, í 1. deild 

karla svöruðu 75% þjálfara en í úrvalsdeild karla voru það rétt undir 67% þjálfara sem 

svöruðu.  

Aldur og reynsla, munur milli deilda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1: Aldur og reynsla þjálfara, munur milli deilda 

 

   

Aldur 

þjálfara í 

árum 

Lengd 

körfuknattleiksþjálfun-

ar í árum 

Lengd þjálfunar í 

meistaraflokki í 

körfuknattleik í árum 

Úrvalsdeild kvenna Meðaltal 32,4 12,4 5,2 

  Fjöldi 5 5 5 

  Lægst 28 9 1,0 

  Hæst 42 17 14,0 

1.deild karla Meðaltal 33,3 9,8 5,4 

  Fjöldi 6 6 6 

  Lægst 30 4 0,5 

  Hæst 35 15 10,0 

Úrvalsdeild karla Meðaltal 38,1 12,9 9,1 

  Fjöldi 8 8 8 

  Lægst 30 6 2,0 

  Hæst 48 23 22,0 

Samanlagt Meðaltal 35,1 11,8 6,9 

  Fjöldi 19 19 19 

  Lægst 28 4 0,5 

  Hæst 48 23 22,0 
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Tafla 1 sýnir aldur þjálfaranna sem og reynslu þeirra við þjálfun. Allir þjálfararnir í 

efstu deildunum á Íslandi eru karlar og eru þeir á bilinu 28 til 48 ára og eru þjálfarar í 

úrvalsdeild karla elstir en meðalaldur þeirra er 38 ár á meðan það er mjög lítill munur 

á aldri þjálfara í 1. deild karla og úrvalsdeild kvenna. Þjálfarar í 1. deild karla eru með 

meðalaldurinn 33 ár á meðan meðalaldurinn hjá þjálfurum í kvennadeildinni er 32 ár. 

Meðalaldur allra þjálfaranna er svo 35 ár.  Yngsti þjálfarinn er fæddur 1979 og er 

hann að þjálfa í úrvalsdeild kvenna en elsti þjálfarinn er 20 árum eldri, fæddur 1959 

og er hann að þjálfa í úrvalsdeild karla. Með reynsluna sjáum við að þjálfarar í 

úrvalsdeild karla hafa þjálfað lengst eða næstum 13 ár að meðaltali, næst koma 

þjálfarar í úrvalsdeild kvenna með um það bil 12 og hálft ár að meðaltali en þar hefur 

enginn þjálfari þjálfað körfuknattleik undir 9 árum. Með minnstu reynsluna eru 

þjálfarar í 1. deild karla með rúmlega 10 ár. Munurinn á reynslu þjálfaranna er samt 

sem áður ekki tölfræðilega marktækur. Samanlagt yfir heildina hafa þjálfararnir 

þjálfað í 11 ár og 9 mánuði að meðaltali. Ekki er heldur tölfræðilega marktækur 

munur á reynslu þjálfaranna við þjálfun meistaraflokks, þar hafa 

úrvalsdeildarþjálfararnir aftur þjálfað lengst eða rúmlega 9 ár, þjálfararnir í 1. deild 

karla hafa þjálfað um 5 og hálft ár og þjálfararnir í úrvalsdeild kvenna hafa þjálfað 

rúmlega 5 ár. Einnig sjáum við að enginn þjálfari í úrvalsdeild karla hefur þjálfað 

meistaraflokk skemur en 2 ár. 
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4.2. Menntun 

Allir þátttakendur voru spurðir að því hvert hæsta menntunarstig væri sem þeir hefðu 

lokið og var þá verið að líta á almenna menntun en ekki íþróttatengda. Síðan voru 

þessir þættir bornir saman við sömu þætti hjá mönnum í öðrum deildum. 

meistaragráðaháskólagráðastúdentsprófgrunnskólapróf

%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

25,0%

33,3%33,3%33,3%

20,0%20,0%

60,0%

Úrvalsdeild karla
1.deild karla
Úrvalsdeild kvenna

Í hvaða deild þjálfar þú?

Menntun þjálfara

 

Mynd 1: Munur á almennri menntun þjálfara á efstu tveimur deildum 

karla og efstu deild kvenna. 

 

Allir þjálfarar í 1. deild karla hafa lokið stúdentsprófi og 4 þeirra eru háskólagengnir 

og þar af tveir með meistaragráðu. Þeir eru með meiri almenna menntun en 

þjálfararnir í úrvalsdeildunum. Á meðan sjáum við að 3 þjálfarar í úrvalsdeild kvenna 

hafa einungis lokið grunnskólaprófi og enginn hefur lokið meistargráðu. Menntunin 

hjá þjálfurum í úrvalsdeild karla er mjög misjöfn en flestir hafa lokið stúdentsprófi 

eða 6 þjálfarar en tveir hafa bara lokið grunnskólaprófi. 
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Sérhæfð menntun körfuknattleiksþjálfara var einnig skoðuð og svo borið saman við 

það eftir hvaða kyn þeir þjálfa og í hvaða deild þeiri þjálfa. 

annaðengameistaragráðu í 
íþróttafræðum

íþróttafræðingur 
(3ár)

íþróttakennari 
(2ár)
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%
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%
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%

16,7
%

16,7
%
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%

50,0
%

Úrvalsdeild karla
1.deild karla
Úrvalsdeild kvenna

Í hvaða deild þjálfar þú?

Sérhæfð menntun þjálfara

 

 Mynd 2: Munur á sérhæfðri menntun tengdri íþróttum á efstu tveimur  

 deildum karla og efstu deild kvenna. 

 

Mjög lítlill hluti þjálfara í körfuknattleik hafa einhverja sérhæfða menntun tengda 

íþróttum. Einungis 4 af þeim 18 sem svöruðu eru ekki með neina sérhæfða menntun 

eða 22% þjálfaranna. Af þeim 14 sem ekki hafa neina sérhæfða íþróttamenntun eru 6 

með aðra menntun tengda íþróttum en hinir 8 hafa enga menntun. Einungis var það 

einn þjálfari sem hefur meistaragráðu í íþróttafræðum og þjálfar hann í 1. deild karla 

einnig er annar þjálfari í 1. deild menntaður íþróttakennari. Þá hafa tveir þjálfarar í 

úrvalsdeild karla lokið einhverri menntun í íþróttafræðum.  
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Þjálfunarstig sem þjálfarar hafa tekið almennt, flokkað eftir deildum. 

stigi í 
körfu/almennri 

þjálfun

stigi í 
körfu/almennri 
þjálfun/í öðrum 

greinum

stigi í öðrum 
greinum

stigi í almennri 
þjálfun íþrótta

stigi í 
körfuboltaþjálfun
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Úrvalsdeild karla
1.deild karla
Úrvalsdeild kvenna

Hvaða deild þjálfar þú?

Þjálfunarstig sem þjálfarar hafa tekið

 

 Mynd 3: Þjálfunarstig sem þjálfarar hafa lokið og munur milli deilda. 

 

Það voru 6 af 19 þjálfurum sem svöruðu ekki þessari spurningu, líklega vegna þess að 

enginn svarmöguleiki var fyrir ekkert stig í þjálfun. Þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafa 

þó verið duglegir að ná sér í stig tengda íþróttum og hafa þeir allir lokið stigi í 

körfuknattleiksþjálfun auk þess að hafa stig í þjálfun annarra greina. Stór hluti þjálfara 

í úrvalsdeild karla hefur einnig lokið stigi í þjálfun körfuknattleiks eða 5 af 6 þeirra 

sem svöruðu og einn hefur lokið stigi í öðrum greinum. 50% þjálfara í fyrstu deildinni 

hafa lokið stigi í þjálfun körfuknattleiks og hin 50% hafa lokið stigi í almennri þjálfun 

íþrótta.  
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Þjálfarar voru beðnir að telja þau námskeið eða fyrirlestra sem þeir hafa tekið sem 

ekki gefa stig, flokkað eftir kyni og í hvaða deild þeir þjálfa. 

7 eða fleiri5-6 námskeið3-4 námskeið1-2 námskeiðEkkert
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Önnur námskeið eða fyrirlestrar sem gefa ekki stig

 

 Mynd 4: Námskeið eða fyrirlestrar sem þjálfarar hafa sótt en gefa ekki  

 stig. Munur milli deilda og hvaða kyn er þjálfað. 

 

Flestir þjálfararnir hafa verið duglegir að sækja námskeið en þó eru 4 þjálfarar af 19 

sem einungis hafa sótt 2 námskeið eða færra. 4 þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafa 

lokið 7 eða fleiri námskeiðum, einn þeirra hefur setið 3-4 námskeið og hafa þeir verið 

duglegastir að sækja í þau. 5 þjálfarar í úrvalsdeild karla hafa lokið við 5 eða fleiri 

námskeið, 2 hafa lokið 3-4 og einn hefur lokið 1-2 námskeiðum. Einungis í fyrstu 

deild karla er þjálfari sem hefur ekki farið á neitt námskeið en tveir hafa lokið 1-2 

námskeiðum og helmingur þeirra hafa svo farið á 5 námskeið eða fleiri. 
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Þjálfaramenntun og námskeið sem þjálfarar hafa sótt erlendis var líka skoðað. Þá var 

niðurstaðan flokkuð eftir kyni og í hvaða deild þjálfað er í. 

5 eða fleiri3-4 námskeið1-2 námskeiðEkkert
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 Mynd 5: Þjálfaramenntun og námskeið sem þjálfarar hafa sótt erlendis  

 og munur milli deilda. 

 

7 þjálfarar af 19 hafa farið þrisvar eða oftar utan til að sækja menntun eða námskeið 

en 8 hafa aldrei farið út. 12 þjálfarar af 19 hafa bara farið tvisvar eða sjaldnar erlendis 

til þess að sækja sér þjálfaramenntun. Stór hluti þjálfara í 1. deild og úrvalsdeild karla 

hafa ekki sótt sér menntun út fyrir landsteinana eða helmingur  þjálfara í hvorri deild. 

Nokkrir þjálfarar hafa þó farið mikið út að sækja sér menntun eða 37,5% þjálfara í 

báðum deildum. Þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafa verið tölfræðilega duglegastir að 

fara út að sækja sér menntun. Aðeins einn þjálfari í úrvalsdeild kvenna hefur ekki 

farið út til að sækja sér menntun og hafa 2 þjálfaranna farið 3 sinnum eða oftar.  
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Menn voru spurðir að því hvenær þeir fóru síðast á námskeið til að auka við þekkingu 

sína. Þeir voru svo flokkaðir niður eftir hvaða kyn er þjálfað og í hvaða deild. 
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 Mynd 6: Hvenær menn sóttu síðast námskeið og flokkað eftir því í hvaða  

 deild er þjálfað.  

 

Mikill meirihluti þjálfara hefur farið á námskeið síðustu 3 árin eða 13 af þeim 18 

þjálfurum sem svöruðu. Þó eru sumir sem hafa ekki verið eins duglegir og 4 hafa ekki 

farið á námskeið síðustu 5 árin og þar af einn sem hefur ekki farið í 14 ár.  
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Þjálfararnir voru spurðir að því hvernig þeim fyndist staðið að menntun fyrir þjálfara 

á Íslandi. 

Hvernig finnst þér KKÍ standa sig varðandi námkeiðs og þjálfunarmenntun 
fyrir körfuknattleiksþjálfara?
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 Mynd 7: Afstaða þjálfara til þjálfaramenntunar körfuknattleiksmanna á  

 Íslandi. 

 

Flestum eða 52,6% þjálfara finnst staðið sæmilega að þessum málum á Íslandi en 

26,3% þeirra finnst staðið illa eða mjög illa að þessum málum. Það eru svo 21,1% 

þjálfara sem finnst vel eða mjög vel staðið að þessum málum hérlendis. Sést hér að 

sumir væru til í að sjá einhverja bót í þeim málum hérlendis. 
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4.3. Æfingamagn og undirbúniningur 

 

Æfingamagn á keppnis- og undirbúningstímabilinu, flokkað eftir hvaða kyn er þjálfað 

og í hvaða deild. 

úrvalsdeild1.deildkvenna

M
e
ð
a
lt
a
l

6

5

4

3

2

1

0

5,2

5,05,0

5,5

4,8

5,2

Æfingar á keppnistímabili

Æfingar á 
undirbúningstímabili

Munur á milli deilda á æfingum á undirbúningstímabili og keppnistímabili

 

Mynd 8: Æfingafjöldi liðanna á viku á undirbúningstímabilinu borið 

saman við keppnistímabilið og milli deilda. 

 

Flest liðin æfa 4-6 sinnum í viku á báðum tímabilunum. Ef við skoðum muninn milli 

deildanna þá sjáum við að liðin í 1. deild eru einu liðin sem fjölga æfingunum að 

meðaltali yfir keppnistímabilið. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á deildunum 

hvað þau æfa oft í viku. 
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Æfingamagn liðanna í klukkustundum á viku og munur á milli deilda og á tímabilum 

var skoðuð. 

úrvalsdeild1.deildkvenna
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Mynd 9: Æfingafjöldi liða í klukkustundum á viku og munur milli deilda 

og tímabila. 

 

Á mynd 9 sést að liðin æfa mjög svipað og er lítill munur milli deilda hvort sem 

skoðað er undirbúningstímabil eða keppnistímabil. Þá sést einnig að í öllum deildum 

er álagið minnkað nokkuð á keppnistímabilinu.  
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Hér er athugað hvað þjálfarar nota mikinn tíma til undibúnings að meðaltali á viku, 

flokkað eftir hvað kyn og í hvaða deild menn þjálfa. 

 

21-25 klst16-20 klst11-15 klst6-10 klst1-5 klst

%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

25,0
%

37,5
%

12,5
%

25,0
%

16,7
%

33,3
%

50,0
%

40,0
%

60,0
%

Úrvalsdeild karla
1.deild karla
Úrvalsdeild kvenna

Í hvaða deild þjálfar þú?Undirbúningstími á viku vegna æfinga og leikja

 

Mynd 10: Sýnir hversu mikinn tíma þjálfararnir taka sér til að undirbúa 

liðið fyrir æfingar og leiki og munur tekinn á milli deilda. 

 

Þjálfarar í úrvalsdeild karla eyða mestum tíma að meðaltali í undirbúning á viku fyrir 

æfingar og leiki og eyðir enginn þeirra undir 6-10 klukkustundum. Þjálfarar í 

úrvalsdeild kvenna eru mjög misjafnir og eyða annað hvort 16-20 klukkustundum á 

viku í undirbúning eða 1-5 klukkustundum en ekkert þar á milli. Enginn þjálfari í 1. 

deild karla eyðir hins vegar yfir 15 klukkustundum á viku í undirbúning.  

 

 

*Það er tölfræðilega marktækur munur á 

úrvalsdeild karla og 1.deild karla  

(p= 0,01).  

 

Tafla 2: Sýnir meðaltalsstíma undirbúnings þjálfara eftir deildum  

Deildir Tími í undirbúning 

Úrvalsdeild karla 16,3 klst.* 

 1. deild karla 6,3 klst. 

Úrvalsdeild kvenna 9,0 klst.* 
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Að neðan sýnir mynd 15 hversu marga mánuði þjálfarinn þjálfar yfir árið og svo er 

mismunurinn tekinn milli deildanna. 
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Mynd 11: Hér sést hversu marga mánuði þjálfararnir þjálfa yfir árið og 

munur milli deildanna. 

 

Enginn þjálfari í úrvalsdeild kvenna þjálfar undir 9 mánuðum, hins vegar er vinsælast 

að þjálfa í 10 mánuði á ári en það gera 2 lið í úrvalsdeild kvenna og 4 í úrvalsdeild 

karla. 2 úrvalsdeildarþjálfarar karla þjálfa allt árið um kring og einn 

úrvalsdeildarþjálfari kvenna. Hins vegar er helmingur 1. deildarþjálfara sem þjálfa 7-8 

mánuði á ári. 
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Á þessari mynd sést hvar þjálfararnir fara helst til að sækja sér efni til að notast við 

þjálfun sína. 
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Mynd 12: Hér sést hvar menn fara helst að ná sér í efni tengdu 

körfuknattleik. 

 

Allir þjálfararnir finna sér efni til að styðjast við þjálfun. Meira en helmingur 

þjálfaranna nær sér í efni á netinu og í bókum eða 52,6%. Einnig kemur það fram að 

allir þjálfararnir nema einn náðu sér í efni á netinu og þá oft styðjast þeir við eitthvað 

fleira líka. 
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4.4. Laun köruknattleiksþjálfara og starfshlutfall 

Þrír þjálfarar af þessum 19 þjálfa í fullu starfi og 2 í viðbót vinna ekki 100% stöðu 

með. Einn svaraði ekki en hinir 13 eru allir í fullri vinnu með þjálfuninni. 

Á mynd 17 sést munur á því hvað menn eru að fá í laun og munurinn á launum eftir 

deildunum sem þeir þjálfa í að meðaltali. 
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 Mynd 13: Hér sést meðaltal launa þjálfaranna og munur milli deildanna. 

 

Við fengum svör frá 5 af 6 þjálfurum í úrvalsdeild kvenna, 4 þeirra sögðu frá 

laununum og reiknuðum við meðaltalið út frá þeim. Þeir höfðu 132.000 að meðaltali á 

mánuði fyrir skatt. Við fengum svör frá 6 af 8 þjálfurum í fyrstu deild karla, 5 þeirra 

sögðu frá laununum og reiknuðum við meðaltalið út frá þeim. Þeir hafa 158.000 að 

meðaltali á mánuði fyrir skatta. Við fengum svör frá 8 af 12 þjálfurum í úrvalsdeild 

karla, 4 þeirra sögðu frá launum og reiknuðum við meðaltalið út frá þeim. Þeir hafa 

138.000 að meðaltali á mánuði fyrir skatta. 
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Hér sjáum við hvernig dreifingin er á launum körfuknattleiksþjálfurum og munur 

milli deilda og því hvaða kyn þeir þjálfa. 
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Mynd 14: Dreifingin hjá hverri deild fyrir sig yfir mánaðarlaun fyrir 

skatta. 

 

2 þjálfarar í fyrstu deild karla er með yfir 201 þúsund krónur og er það betra en gerist 

í hinum deildunum. Annars er dreifingin hjá þeim mjög jöfn yfir 51-150 þúsund 

krónur. Helmingur þjálfara í úrvalsdeild karla er með 126-150 þúsund krónur og hinn 

helmingurinn dreifist jafnt sitthvoru megin við, þ.e. einn með 151-175 þúsund krónur 

og einn með 101-125 þúsund krónur. Helmingur þjálfara í úrvalsdeild kvenna er með 

76-100 þúsund krónur en einn með 226-250 þúsund. 
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5. Umræður 

Í rannsókninni sem gerð var fyrir þetta verkefni var könnuð staða menntunar meðal 

íslenskra körfuknattleiksþjálfara sem þjálfa á efstu stigunum hérlendis. Hér verður 

fjallað um þær niðurstöður sem komu í ljós þegar búið var að vinna úr rannsókninni 

og er það miðað við þá 19 sem svöruðu. Einnig verða niðurstöður á sumum sviðum 

bornar saman við handknattleikinn hérlendis en keimlík rannsókn var gerð á þessu 

efni árið 2006. Einnig verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem 

settar voru fram í upphafi þessa verkefnis. Hvernig er staða menntunar hjá 

körfuknattleiksþjálfurum á Íslandi og hvernig er að henni staðið? Eru laun 

körfuknattleiksþjálfara í samræmi við laun handknattleiksþjálfara? Svörin við þessum 

spurningum lýsa því sem markmiðið með þessu verkefni er.  

 

5.1.  Staða menntunar 

 Almenn menntun þjálfara á Íslandi er mjög misjöfn en það sem kemur kannski 

mest á óvart er að rúmlega 26% þeirra þjálfara sem svöruðu höfðu einungis lokið 

grunnskólaprófi og þar af voru 3 þjálfarar í úrvalsdeild kvenna og 2 í úrvalsdeild 

karla. Í heildina eru þjálfarar í 1. deild karla með bestu menntunina en allir þar höfðu 

lokið stúdentsprófi og 4 af 6 höfðu lokið háskólagráðu eða meistaragráðu. Þjálfarar í 

úrvalsdeild karla standa þeim næst og hafa 75% þeirra lokið stúdentsprófi eða meira. 

En í úrvalsdeild kvenna höfðu einungis 40% þjálfarar lokið stúdentsprófi og enginn 

þeirra hafði tekið meistaragráðu. Þegar sama menntun er skoðuð hjá þjálfurum í efstu 

deild karla í handknattleik sést að hlutfallslega fleiri þjálfarar í efstu deild karla hafa 

háskólagráðu eða 40% á móti 33%. Í efstu deild kvenna í handknattleik hafa 33% 

þeirra þjálfara lokið háskólagráðu á meðan einungis 20% þjálfara í úrvalsdeild kvenna 

hafa háskólagráðu. (Freyja Másdóttir og Haraldur Þorvarðarson. 2006:22). Þegar litið 

er til sérhæfðar menntunar þjálfaranna sem tengist íþróttum frekar þá hefur helmingur 

þjálfara í úrvalsdeild kvenna ekki neina íþróttamenntun og hinn helmingurinn hefur 

aðra menntun en sérhæfða íþróttamenntun. Aftur koma þjálfarar í 1. deild karla best út 

og hafa 33,4% þeirra einhverja sérhæfða íþróttamenntun og 33,3% hafa aðra menntun. 

Í úrvalsdeild karla hefur helmingurinn af þeim sem svöruðu enga sérhæfða 

íþróttamenntun en 25% hafa aðra menntun en sérhæfða íþróttamenntun og restin hafa 

lokið námi sem íþróttakennari eða sem íþróttafræðingur. Þau þjálfunarstig sem 

skoðuð voru urðu ekki marktæk þar sem það gleymdist að setja einn valmöguleika á 
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spurningalistann sem hefði átt að vera fyrir þá sem hafa ekki lokið neinu stigi, vegna 

þessara mistaka teljum við að svarhlutfallið hafi verið eins lágt og það var en það voru 

einungis 13 af 19 sem svöruðu þessari spurningu. Af þessum 13 voru 10 þjálfarar í 

heildina með þjálfunarstig. Allir þjálfarar í úrvalsdeild kvenna höfðu tekið stig í 

þjálfun körfuknattleiks og í almennri þjálfun íþrótta. 5 af 6 sem svöruðu úr úrvalsdeild 

karla höfðu lokið stigi í körfuknattleiksþjálfun og einn hafði lokið stigi í þjálfun 

annarra greina. 2 af þeim 4 sem svöruðu úr 1. deildinni höfðu lokið stigi í 

körfuknattleiksþjálfun og hinir 2 höfðu lokið stigi í almennri þjálfun íþrótta. Menn 

höfðu almennt flestir farið á námskeið eða fyrirlestra sem gefa ekki stig. Þjálfarar í 

úrvalsdeild kvenna komu mjög vel út hér og hafa 4 af 5 þjálfurum farið á 7 námskeið 

eða fleiri til að mennta sig betur í íþróttinni og fimmti þjálfarinn hefur farið á 3-4 

námskeið. Helmingur þjálfaranna í úrvalsdeildinni hafa farið á 7 námskeið eða fleiri 

og einungis einn þeirra hefur bara farið á 1-2 námskeið en hinir hafa farið á 3-6 

námskeið. Þjálfarar í 1. deild karla koma verst út hér en helmingurinn hefur farið á 5 

eða fleiri en hinn helmingurinn hefur bara farið á 2 námskeið eða færri. 69% af 

úrvalsdeildarþjálfurum karla og kvenna í körfuknattleik hafa farið á 5 námskeið eða 

fleiri á meðan 50% þjálfara í efstu deildum karla og kvenna í handknattleik hafa farið 

á 5 námskeið eða fleiri. Allir þjálfarar karla og kvenna í úrvalsdeild í köruknattleik 

hafa farið á námskeið en 23% þjálfara í efstu deildunum í handknattleik hafa ekki 

farið. ( Freyja Másdóttir og Haraldur Þorvarðarson. 2006:26).  26% allra þjálfaranna í 

1. deild karla, úrvalsdeild karla og kvenna hafa farið á 5 námskeið eða fleiri erlendis. 

Helmingur þjálfara í 1. deild karla hefur ekki farið á neitt námskeið erlendis. 

Langflestir þjálfarar hafa farið á námskeið síðustu þrjú ár og allir þjálfararnir í 

úrvalsdeild kvenna. 25% þjálfara í úrvalsdeild karla hafa ekki farið á námskeið 

síðustu fimm árin og 40% þjálfara í 1. deild karla. Flestir af þjálfurum í deildunum 

þremur í körfuknattleik finnst sæmilega staðið að menntunarmálum fyrir 

körfuknattleiksmál á Íslandi eða um 52,6% þeirra. 20,6% þjálfaranna finnst vel eða 

mjög vel staðið að þessum málum á meðan 25,3% þjálfaranna finnt illa eða mjög illa 

staðið að þessum málum. Af þessu má lesa að menn væru til í að sjá breytingar á 

þessu hérlendis og þeir sem voru ósáttir nefndu það að þeir vildu fleiri námskeið og 

hafa styttra á milli þeirra og jafnvel voru menn á því að það þyrftu að byrja alveg frá 

grunni þar sem lítið sem ekkert væri gert hérna í þessum málum. Þá vildi menn fá 

kröfur á að menn séu menntaðir til að mega þjálfa á efsta stigi.  
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5.2.  Reynsla þjálfara 

 Þegar reynsla þjálfaranna er skoðuð og hvað þeir hafa þjálfað körfuknattleik 

þá sést að það er ekki tölfræðilega marktækur munur á milli þjálfara eftir því í hvaða 

deild þeir þjálfa (p=0,50). Þjálfararnir í úrvalsdeild karla hafa þjálfað í 12,3 ár en 

þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafa þjálfað í 12 ár slétt. 1. deildar þjálfararnir hafa 

minnstu reynsluna og hafa þeir þjálfað að meðaltali í 9,7 ár. Hlutfallslega hafa þó 

flestir þjálfarar í úrvalsdeild kvenna þjálfað í yfir 11 ár eða 60% þeirra, í báðum 

karladeildunum hefur helmingur þjálfaranna þjálfað yfir 11 ár. Þegar reynslan í 

þjálfun meistaraflokks er skoðuð er mesta reynslan aftur úrvalsdeild karla og munar 

þá talsvert á þeim og þjálfurunum í hinum deildunum tveimur. Þjálfararnir í 

úrvalsdeild karla hafa þjálfað meistaraflokk að meðaltali 9,3 ár á meðan þálfarar í 1. 

deild karla hafað þjálfað að meðaltali 5,5 ár og þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafað 

þjálfað að meðaltali í 5 ár. 80% þjálfarar í úrvalsdeild kvenna hafa þjálfað 

meistaraflokk í 1-5 ár og helmingur þjálfaranna í deildunum tveimur hjá körlunum. 

Hinn helmingurinn af þjálfurum í úrvalsdeild karla dreifast svo jafnt á bilinu 6-25 ár, 

hin 50% hjá þjálfurum í 1. deild karla eru svo búnir að þjálfa 6-10 ár og 20% af 

þjálfurum í úrvalsdeild kvenna hafa þjálfað meistaraflokk í 11-15 ár. Átta þjálfarar af 

þessum 19 hafa þjálfað aðrar íþróttagreinar og flestir höfðu gert það í 2 ár en enginn 

lengur en 3 ár. 

 

5.3.  Æfingamagn og skipulag þjálfara 

 Ekki er tölfræðilega marktækur munur á fjölda æfinga milli deilda þegar 

æfingar á undirbúningstímabilinu eru skoðaðar (p=0,55). Æfingamagnið sem 

þjálfararnir hafa er mest hjá úrvalsdeild karla þegar litið er á fjölda æfinga að 

meðaltali á viku en þeir þjálfa 5,5 sinnum, í úrvalsdeild kvenna hafa þeir æfingar að 

meðaltali 4,4 sinnum en 4,2 sinnum í 1. deildinni.   Þegar borinn er saman 

æfingafjöldinn á viku milli körfuknattleiksins og handknattleiksins sjáum við að á 

báðum stöðum eru margir sem hafa æfingar 6 sinnum í viku á undirbúningstímabilinu, 

50% þjálfara í körfuknattleik og 46% þjálfara í handknattleik. Hins vegar er mun 

misjafnara hvað hinir þjálfararnir hafa æfingarnar oft á viku í handknattleik en þeir 

dreifast mikið og alveg frá 4 sinnum upp í fleiri en 8 æfingar á meðan hinn 

helmingurinn hjá körfuknattleiksþjálfurunum hafa allir æfingarnar 5 sinnum í viku. 

(Freyja Másdóttir og Haraldur Þorvarðarson. 2006:29). Hjá þjálfurum í 
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kvennadeildinni kemur í ljós að þjálfarar í handknattleik hafa æfingar oftar í viku, 

33% þeirra hafa æfingar 6 sinnum í viku og önnur 33% hafa æfingar 5 sinnum í viku 

en í körfuknattleiknum hafa 40% þeirra æfingar 4 sinnum í viku.  Forvitnilegt er að 

sjá þegar æfingarnar á keppnistímabilinu eru skoðaðar að bæði þjálfarar í úrvalsdeild 

kvenna og í 1. deild karla auka við æfingafjöldann á keppnistímabilinu. Þjálfarar í 1. 

deild karla auka æfingarnar úr 4,2 í 5,5 að meðaltali á viku, þjálfarar í úrvalsdeild 

kvenna auka æfingarnar úr 4,4 í 5 að meðaltali en úrvalsdeildarþjálfarar fækka þeim 

örlítið úr 5,5 í 5,3 á viku. Ástæðan fyrir þessu gæti verið sú að í 1. deildinni í vetur 

spiluðu liðin ekki nema 14 leiki fyrir utan úrslitakeppnina yfir veturinn og oft langt á 

milli leikja. Liðin í úrvalsdeild karla spiluðu 22 leiki og í úrvalsdeild kvenna spiluðu 

þær 20 leiki. Þjálfarar í handknattleik kvenna og í körfuknattleik karla í efstu deild 

þjálfa mjög svipaðan fjölda á viku þar sem í báðum tilfellum eru flestir með æfingar 5 

sinnum í viku, 67% þjálfara í handknattleik og 60% þjálfara í körfuknattleik. Í karla 

þá eru það 75% þjálfara í körfuknattleik sem hafa æfingar 5 sinnum eða oftar í viku á 

móti 93% þjálfara í handknattleik hafa æfingar 5 sinnum eða oftar. (Freyja Másdóttir 

og Haraldur Þorvarðarson. 2006:31). Mjög lítill munur er á því hvað liðin æfa lengi í 

klukkustundum á viku á undirbúningstímabilinueftir deildum. Úrvalsdeildarþjálfarar 

karla þjálfa lengst eða 10,5 klukkustundir að meðaltali, úrvalsdeildarþjálfarar kvenna 

þjálfa 10 klukkustundir og 1. deildarþjálfarar þjálfa 9 klukkustundir á viku. Það sem 

kemur mest á óvart er að 20% liða í úrvalsdeild kvenna og 20% liða í 1. deild karla 

æfa einungis 1-5 klukkustundir á viku á undirbúningstímabilinu. Öll liðin minnka svo 

æfingaálagið í klukkustundum á viku þegar þau fara inn í keppnistímabilið. 

Úrvalsdeild karla fara úr 10,5 klukkustundum á viku að meðaltali í 8,7, úrvalsdeild 

kvenna fara úr 10 klukkustundum í 9,3 og 1. deildarliðin fara úr 9 klukkustundum í 8. 

Sést þar að þjálfarar í úrvalsdeild kvenna þjálfa mest á viku þegar litið er á 

klukkustundafjöldann. Í heildina æfa liðin í körfuknattleik mjög svipað í 

klukkkustundum hvort sem um er að ræða undirbúningstímabilið eða 

keppnistímabilið. Ekki munar nema 1,5 klukkustund á viku milli deildanna sem æfa 

mest og þeirra sem æfa minnst á undirbúningstímabilinu og svo 1,3 klukkustundir á 

viku á milli þeirra sem æfa mest og minnst á keppnistímabilinu. Undirbúningurinn 

sem menn leggja til fyrir æfingar og leiki er mjög misjafn og þar er tölfræðilega 

marktækur munur milli úrvalsdeildar karla og 1. deildar karla (p=0,01) en ekki kemur 

hann fram á öðrum stöðum. Úrvalsdeildarþjálfarar leggja mestan undirbúning í sinni 

vinnu eða 16,3 klukkustundir að meðaltali á viku á meðan þjálfarar í 
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úrvalsdeildarþjálfarar kvenna leggja 9 klukkustundir á viku og 1. deildarþjálfarar nota 

6,3 klukkustundir í sinn undirbúning. Í úrvalsdeild kvenna skiptist það svolítið í tvo 

hópa hvað þeir skipuleggja sig mikið, 60% þeirra nota 1-5 klukkustundir á viku og 

40% þeirra skipuleggja sig 16-20 klukkustundir á viku. 83,3% þjálfara í 1. deild 

skipuleggja sig í 10 klukkustundir eða styttra á viku. Dreifingin hjá 

úrvalsdeildarþjálfurum er mjög jöfn en allir skipuleggja sig í 6 klukkustundir eða 

lengur á viku. Úrvalsdeildarþjálfarar kvenna þjálfa lengst á ári eða 10,4 mánuði á ári 

að meðaltali en úrvalsdeildarþjálfarar karla koma þeim næstir með 10,1 mánuð á ári 

og 1. deildarþjálfarar þjálfa 9,2 mánuði á ári. 75% þjálfara í úrvalsdeild karla þjálfa 10 

mánuði eða fleiri á ári, 40% þjálfara í úrvalsdeild kvenna þjálfa 10 mánuði eða lengur 

og 33,3% þjálfara í 1. deild karla. Allir 19 þjálfararnir notast við einhver efni sem þeir 

afla sér sjálfir til þess að styðjast við í þjálfun sinni. 94,7% þeirra fara á netið til þess 

að sækja sér efni, flestir þeirra styðjast við eitthvað annað líka og meirihlutinn af þeim 

nota bækur og netið í sameiningu eða 79%. 

 

5.4.  Starfshlutfall og laun þjálfara 

 Þrír þjálfarar hafa þjálfun sem fullt starf, tveir vinna ekki fulla vinnu með 

þjálfun, þá var það einn sem svaraði ekki en hinir þrettán eru í 100% starfi samhliða 

þjálfuninni. Meðallaun sem þjálfararnir hafa fyrir vinnu sína í þjálfun er misjöfn en 

þess má geta að einungis svöruðu 13 þessari spurningu. Meðallaunin miðað við þetta 

voru hæst hjá þjálfurum í 1. deild karla en þeir höfðu 158.000 krónur á mánuði að 

meðaltali, úrvalsdeildarþjálfarar karla komu næstir þeim með 138.000 krónur og svo 

úrvalsdeildarþjálfarar kvenna með 132.000 krónur á mánuði. Úrvalsdeildarþjálfarar 

kvenna eru í 50% tilvika með yfir 101.000 krónur á mánuði í körfuknattleik á móti 

57% hjá þjálfurum í efstu deild kvenna í handknattleik. Allir þjálfarar í úrvalsdeild 

karla eru með á bilinu 101-175.000 krónur á mánuði á móti 55% hjá 

handknattleiksþjálfurum í efstu deild karla. 22% handknattleiksþjálfara eru með meira 

en 175.000 og 22% þeirra með lægra en 101.000. (Freyja Másdóttir og Haraldur 

Þorvarðarson. 2006:34). Þess ber líka að geta að sjö einstaklingur fengu önnur fríðindi 

ásamt laununum.  Einnig kom það fram að átta einstaklingar eru ósáttir með þau laun 

sem þeir eru að fá fyrir vinnu sína sem þjálfarar og finnast þau ekki vera í samræmi 

við þá vinnu sem þeir leggja í það. 
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5.5.  Tilgátur 

Sú tilgáta sem við settum fram að að þjálfarar séu lítið menntaðir og að það sé 

illa staðið að menntun þeirra stenst nokkuð þar sem 26% þjálfara eru einungis með 

grunnskólapróf og þá eru mjög fáir sem hafa sérhæfða íþróttamenntun. Þeim finnst þó 

að miklu leyti sæmilega staðið að menntun þjálfara á Íslandi en nokkrir voru þó á því 

máli að ekki væri nægilega mikið gert. Hins vegar fá þjálfararnir hrós þar sem flestir 

þeirra eru mjög duglegir að leita sér að menntun sjálfir í formi námskeiða og 

fyrirlestra bæði hér heima og erlendis. Þá finna þeir sér allir efni til að styðjast við í 

sinni þjálfun enda er mikið efni til um körfuknattleik sérstaklega í bókum og á netinu.   

Tilgátan um að úrvalsdeildarþjálfarar karla séu með fleiri þjálfunarastig í íþróttum en 

þjálfarar í 1. deild karla stenst að vissu marki þó verður að segjast að hlutfallslega 

hafa þjálfarar í báðum deildum jafn mörg þjálfunarstig en þjálfarar í úrvalsdeild karla 

hafa lokið töluvert fleiri stigum í þjálfun körfuknattleiks. 

 Þegar ætlunin var að bera saman laun þjálfara í úrvalsdeildum karla og kvenna 

í körfuknattleik og handknattleik fundust ekki meðaltalstölur yfir laun 

handknattleiksþjálfara og því er erfitt að áætla nákvæmlega hverjir eru með hærri 

laun. Hins vegar ef skoðað er hversu margir hafa laun yfir 126 þúsund á mánuði sést 

að 75% þjálfara í úrvalsdeild karla í körfuknattleik hafa þessa upphæð eða hærri á 

mánuði á móti 56% hjá handknattleiksþjálfurum. Þegar þjálfarar kvenna er skoðaðir 

sést að 43% þjálfara í úrvalsdeild kvenna í handknattleik hafa 126 þúsund eða meira á 

mánuði á móti 25% þjálfara í körfuknattleik.  

 Það stóðst að úrvalsdeildarþjálfarar karla séu að meðaltali með hærri laun en 

úrvalsdeildarþjálfarar kvenna. Hins vegar kemur það mikið á óvart að 1. 

deildarþjálfarar eru með hæstu launin og það töluvert hærri en þjálfarar í 

úrvalsdeildum karla og kvenna. Þó er munurinn á launum þjálfara eftir deildum ekki 

tölfræðilega marktækur (p=0,90). Þar af leiðandi stóðst sú tilgáta ekki að laun þjálfara 

í 1. deild karla væru svipuð launum þjálfara í úrvalsdeild kvenna. 
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5.6.  Lausn til úrbóta 

 Sem lausn á því vandamáli sem virðist vera að það vanti stefnumótun í 

menntun hjá körfuknattleiksþjálfurum væri sniðugt að líta til annarra landa sem 

fyrirmyndir að slíkri stefnu því mörg þeirra hafa nokkra reynslu á þessu sviði.sem 

dæmi um slík lönd eru Tékkland, Lettland og Þýskaland, allt lönd sem standa mjög 

framarlega í körfuknattleik í heiminum. Þessi lönd hafa mikla og nákvæma stefnu 

með kröfum um menntun þjálfara áður en þeir geta hafið störf við þjálfun. Þessi form 

sem þar fyrirfinnast væru mjög hentug til að nota sem grunn fyrir menntunarkröfur 

fyrir íslenska körfuknattleiksþjálfara. Svipað kerfi tíðkast meira að segja á Íslandi þar 

sem kerfið sem KSÍ hefur er mjög svipað byggt upp og kerfin sem eru í 

körfuknattleiknum í þessum löndum. Jafnvel væri sniðugt að blanda þessum kerfum 

saman við kerfi eins og sést í körfuknattleiknum í Kanada þar sem er vel lýst fyrir 

þjálfurum hvað sé hentugt að þjálfa á hvaða stigi. Þar hefðu þjálfarar í höndunum 

góðan leiðarvísi sér til stuðnings þegar þeir skipuleggja sína þjálfun. Með svona 

samanfléttuðum stefnum um kröfur á menntun körfuknattleiksþjálfara og stefnu yfir 

þjálfunarþætti á hverju stigi ætti körfuknattleikur á Íslandi að geta tekið stórstígum 

framförum. Þetta þarf ekki að kosta mikið og ætti að vera frekar einfalt í framkvæmd. 

Hér á landi eru til þjálfarar sem eru mjög menntaðir og með mikla reynslu sem væri 

hægt að virkja í þróun og uppbyggingu á þessari stefnu.   
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6. Lokaorð 

 

Körfuknattleikur er í stöðugri þróun og breytist mikið dag frá degi. Það er því 

mikilvægt að þeir sem ákveða að starfa við þjálfun körfuknattleiks mennti sig og 

fylgist með þróuninni og tileinki sér bestu aðferðir hverju sinni til að standa undir 

þeim kröfum sem greinin gerir til þeirra.  

Markmiðið með þessu verkefni var að finna út stöðu menntunarmála hjá 

körfuknattleiksþjálfurum í efstu deildum á Íslandi og hvernig staðið væri að þeim 

málum hérlendis. Niðurstaðan er sú að engin sérstök menntunarstefna er til á Íslandi 

fyrir körfuknattleiksþjálfara og lítið námskeiðahald í boði. Þeir þurfa að standa mikið 

í því sjálfir að mennta sig og eru margir hverjir mjög duglegir við það en aðrir ekki og 

þarf því átak til þess að bæta úr því. Þannig ætti að vera krafa hjá 

Körfuknattleikssambandinu að félögin ráði til sín menntaða þjálfara en til þess þarf að 

vera til stefna í menntunarmálum þeirra. Þar sem svona stefnumótun er nokkurra ára 

aðlögunarferli þyrfti að hefjast handa sem fyrst og ætti það að taka gildi ekki seinna 

en tímabilið 2010-2011 að þá fengi enginn þjálfari í úrvalsdeild að þjálfa án þess að 

vera kominn með réttindi fyrir stig 2 í körfuknattleiksþjálfun. En þá er verið að miða 

við svipað kerfi og talað var um í lok umræðukafla þar sem um þrískipt 

menntunarstigakerfi var að ræða. Ef þjálfarar hefðu klárað þessa menntun gætu þeir 

einnig krafist viðeigandi launa fyrir störf sín. 
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