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Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar um stöðu þjálfaramenntunar hjá 

þjálfurum yngri flokka í knattspyrnu og handknattleik. 

Rannsóknin var framkvæmd þannig að spurningalisti var 

sendur með tölvupósti til handknattleiksþjálfara en 

upplýsingar um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara voru 

fyrirliggjandi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að staða 

þjálfaramenntunar hjá þjálfurum yngri flokka er betri hjá 

knattspyrnuþjálfurum í samanburði við 

handknattleiksþjálfara, en þó eru ýmsir hlutir sem má bæta 

í báðum greinum. Hlutfall þjálfara með enga 

þjálfaramenntun er of hátt í báðum greinum, en ef rétt er 

staðið að málum ætti að vera hægt að minnka það hlutfall 

jafnt og þétt og jafnvel eyða því alveg með tímanum. Of 

stórt hlutfall þjálfara í þessum greinum er karlkyns og ætti 

það að vera markmið næstu ára að fjölga kvenkyns 

þjálfurum og koma meira jafnvægi þar á. Einnig ber á því 

að þjálfarar karlaflokka séu með meiri þjálfaramenntun en 

þjálfarar kvennaflokka og úr því verður að bæta. Hlutfall 

þjálfara með enga þjálfaramenntun er einnig oft hærra eftir 

því sem iðkendur verða yngri, og úr því þarf að bæta þar 

sem mikilvægt er að leggja góðan grunn að þjálfun yngri 

flokkanna. 
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Formáli 
Í þessari ritgerð er fjallað um stöðu menntunar hjá þjálfurum yngri flokka í 

knattspyrnu og handknattleik. Gerð var megindleg rannsókn til að kanna stöðu 

menntunar hjá handknattleiksþjálfurum en gögn um stöðu menntunar hjá 

knattspyrnuþjálfurum voru fyrirliggjandi. Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til 

B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild í Háskólanum í 

Reykjavík, og er vægi hennar 12 ECTS einingar. 

 Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Margréti Lilju Guðmundsdóttur, fyrir 

alla hjálpina sem hún veitti mér við vinnu þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka 

Sigurði Ragnari Eyjólfssyni, fræðslustjóra KSÍ, fyrir að veita mér upplýsingar um 

menntun knattspyrnuþjálfara, Róberti Geir Gíslasyni, starfsmanni HSÍ, fyrir að 

senda út fyrir mig spurningalista á handknattleiksþjálfara og veita mér gögn um 

ýmsa hluti sem ég þurfti meiri upplýsingar um og handknattleiksþjálfurunum sem 

gáfu sér tíma í að svara spurningalistanum. Að síðustu vil ég þakka Önnu 

Bergsdóttur fyrir yfirlestur ritgerðarinnar.  
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1 Inngangur 
Ég hef æft knattspyrnu frá því að ég var 5 ára gamall og hef æft hjá ýmsum 

þjálfurum, misgóðum og misvel menntuðum. Mín tilfinning hefur verið sú að oft 

séu bestu og mest menntuðustu þjálfararnir settir í að þjálfa elstu flokkana og eftir 

því sem farið er neðar í þá verði þjálfararnir ekki jafn hæfir og verr menntaðir. Því 

langaði mig að skoða hvernig staðan er á menntun þjálfara í yngri flokkum í 

knattspyrnu, og einnig langaði mig að skoða stöðu á menntun þjálfara í yngri 

flokkum í annarri íþróttagrein. Handknattleikur varð fyrir valinu og ástæðan er sú 

að knattspyrna og handknattleikur eru tvær af þeim íþróttagreinum sem mest eru 

stundaðar af börnum og unglingum á Íslandi. 

Í þessu verkefni verður fjallað um stöðu þjálfaramenntunar þjálfara í yngri 

flokkum í knattspyrnu og handknattleik á Íslandi. Lagt var upp með að fá 

upplýsingar um alla þjálfara sem starfa við þjálfun yngri flokka í þessu tveim 

greinum á öllu landinu, og aflað var upplýsinga með því að senda spurningalista á 

handknattleiksþjálfara, en fyrirliggjandi gögn fengust frá Knattspyrnusambandi 

Íslands. Engin rannsókn fannst sem hefur skoðað þjálfaramenntun þjálfara í 

báðum þessum greinum samtímis, en þó fundust rannsóknir sem skoða 

þjálfaramenntun þjálfara í hvorri greininni fyrir sig. Munu einhverjar niðurstöður 

úr þeim rannsóknum verða notaðar í samanburði við niðurstöður úr þessari 

rannsókn. Einnig verða niðurstöður rannsóknarinnar notaðar til að bera saman 

þjálfaramenntun hjá knattspyrnu- og handknattleiksþjálfurum, en þar sem 

þjálfunarkerfi Knattspyrnusambands Íslands [KSÍ] og Handknattleikssambands 

Íslands [HSÍ] eru ekki eins er samanburður einungis unninn á hlutfalli þjálfara 

með enga þjálfaramenntun í þessum greinum. 

Knattspyrna og handknattleikur eru tvær af vinsælustu íþróttagreinunum á 

Íslandi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010b). Árið 2009 voru skráðir 

iðkendur í knattspyrnu rúmlega 20.000 og skráðir iðkendur í handknattleik voru 

tæplega 7.000. Iðkendur 15 ára og yngri voru tæplega 15.000 í knattspyrnu og 

tæplega 5.000 í handknattleik. Þessar tölur segja okkur að meðal iðkenda 15 ára 

og yngri hafi þessar greinar, auk fimleika sem höfðu tæplega 7.000 iðkendur sem 

voru 15 ára og yngri, verið þær íþróttir sem mest voru stundaðar hjá börnum og 

unglingum á Íslandi árið 2009 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010b). 

Þessar háu iðkendatölur má rekja til ýmissa hluta eins og t.d. bættrar 

aðstöðu til iðkunar knattspyrnu á Íslandi, og þá aðallega með tilkomu 
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knattspyrnuhallanna sem hafa risið um allt land og gera iðkendum kleift að æfa 

innanhúss án snjós og vinda á veturna (Elvar Þór Friðriksson og William Geir 

Þorsteinsson, 2007). 

Annað atriði sem skipt gæti máli fyrir háar iðkendatölur er góður árangur 

landsliða okkar undanfarin misseri, t.d. Ólympíusilfur íslenska A-landsliðsins í 

handknattleik í Peking 2008 (Eiríkur Stefán Ásgeirsson, 2008), A-landslið kvenna 

í knattspyrnu spilaði í fyrsta skipti í lokakeppni stórmóts á Evrópumeistaramótinu 

í Finnlandi 2009 (Knattspyrnusamband Íslands, 2008) og u21-landslið karla í 

knattspyrnu er búið að tryggja sér þátttökurétt í lokakeppni stórmóts og munu þeir 

spila í lokakeppni Evrópumeistaramótsins í Danmörku í júní næstkomandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2010). 

Síðasta atriðið sem ég tel upp sem gæti skipt máli fyrir háar iðkendatölur 

er að ungir iðkendur sjái fyrirmyndir í leikmönnum sem eru að spila í bestu 

deildum heims (Einar Hansberg Árnason, 2010). Dæmi um knattspyrnumenn eru 

Eiður Smári Guðjohnsen núverandi leikmaður Fulham á Englandi og fyrrverandi 

leikmaður Barcelona á Spáni og Gylfi Þór Sigurðsson leikmaður Hoffenheim í 

Þýskalandi. Dæmi um handknattleiksmenn eru Ólafur Stefánsson leikmaður 

Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi og Björgvin Páll Gústafsson leikmaður 

Kadetten Schaffhausen í Sviss. 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er fjallað stuttlega um 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á þjálfaramenntun. Því næst verður fjallað um 

menntun þjálfara og atriði sem snúa að þeim þætti, auk þess sem fjallað verður um 

uppbyggingu námskeiða og annars hjá KSÍ og HSÍ. Því næst er farið yfir aðferðir 

og gögn sem notuð voru til að gera rannsóknina og á eftir því er fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Síðasti hluti ritgerðarinnar er svo umræða, þar sem 

rætt er um niðurstöður rannsóknarinnar, hvað er í lagi, hvað þyrfti að bæta o.fl.  
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2 Rannsóknir á þjálfaramenntun 
Hér á landi hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á menntun handknattleiks- og 

knattspyrnuþjálfara, en þó alltaf sitt í hvoru lagi, s.s. sér rannsóknir á menntun 

knattspyrnuþjálfara og sér rannsóknir á menntun handknattleiksþjálfara (sjá m.a. 

Jón Steindór Þorsteinsson og Ríkharð Bjarni Snorrason, 2007; Andri Sigfússon, 

2008). 

Árið 2007 var gerð stór rannsókn þar sem skoðuð var menntun 

knattspyrnuþjálfara sumarið 2006. Rannsóknin var gerð í samvinnu við KSÍ og 

skoðuð var menntun allra aðalþjálfara, aðstoðarþjálfara, yfirþjálfara og 

markmannsþjálfara sem störfuðu við þjálfun sumarið 2006, og voru það 382 

þjálfarar. Af þeim voru 314, eða 82,2%, karlkyns og 68, eða 17,8%, kvenkyns. 

Þegar tölur allra þjálfara um menntun voru skoðaðar kom fram að hæsta hlutfall 

þjálfara var með KSÍ II, eða 21,47%, og lægsta hlutfall þjálfara var með UEFA 

Pro gráðu, eða 0,26%. 20,16% þjálfara voru án þjálfaramenntunar (Jón Steindór 

Þorsteinsson og Ríkharð Bjarni Snorrason, 2007). 

 Árið 2006 var gerð rannsókn á menntun og stöðu þjálfara í 2.-6. flokki 

karla og kvenna, á höfuðborgarsvæðinu, í knattspyrnu tímabilið 2005-2006. Auk 

menntunar voru laun þjálfara skoðuð í rannsókninni svo og reynsla þjálfara, 

aðstaða til þjálfunar o.fl. Af þeim 181 þjálfara sem könnunin var send til svöruðu 

89, eða 49,2%. Þegar skoðaðar voru tölur um aðalþjálfara þá kom fram að flestir 

voru með UEFA B gráðu, eða 30, en fæstir voru með 4. stig KSÍ og 7. stig KSÍ, 

eða tveir með hvort (Katrín Heiða Jónsdóttir og Róbert Már Þorvaldsson, 2006). 

 Árið 2005 var gerð rannsókn á menntun knattspyrnuþjálfara sumarið 2004. 

Skoðuð var menntun þjálfara í öllum flokkum karla og kvenna. Þegar skoðaðar 

voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kom fram að af þeim 328 þjálfurum sem 

þjálfuðu lið á Íslandsmótum sumarið 2004 voru 273 karlkyns, eða 83%, og 55 

kvenkyns, eða 17%. Þegar skoðaðar voru tölur um menntun allra þjálfara kom 

fram að hæsta hlutfall þjálfara var með KSÍ II og með enga þjálfaramenntun, eða 

22% hvort, en lægsta hlutfall þjálfara var með KSÍ V, eða 3% (Eyþór Guðnason, 

Kristinn V. Jóhannsson og Óskar Atli Rúnarsson, 2005). 

Þegar farið var í að skoða rannsóknir sem höfðu verið gerðar á menntun 

handknattleiksþjálfara fannst aðeins ein. Í henni var skoðuð þjálfaramenntun og 

reynsla hjá 30 yngri flokka þjálfurum á höfuðborgarsvæðinu. Úrtakið í 

rannsókninni voru allir handknattleiksþjálfarar yngri flokka hjá Aftureldingu, 
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Gróttu, KR, Val og Þrótti. Af þeim 34 sem fengu spurningalista svöruðu 30 og var 

því svarhlutfallið rúmlega 88%. Þegar helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 

skoðaðar kom fram að 35% karlkyns þjálfara höfðu ekki sótt nein námskeið á 

vegum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands [ÍSÍ] á móti 40% hjá kvenkyns 

þjálfurum. Flestir þjálfarar, bæði karlkyns og kvenkyns, höfðu sótt námskeið 1. A, 

eða 60%. Þegar skoðaðar voru tölur um sótt námskeið á vegum HSÍ kom fram að 

35% karlkyns þjálfara höfðu ekki sótt nein námskeið á móti 50% hjá kvenkyns 

þjálfurum. Flestir karlkyns þjálfarar höfðu sótt námskeið 1. A, eða 65%, og flestir 

kvenkyns þjálfarar höfðu ekki sótt nein námskeið (Andri Sigfússon, 2008). 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum á 25 sjálfboðaliðum sem störfuðu við 

þjálfun barna og unglinga. Tíu af þjálfurunum höfðu ekki hlotið neina 

þjálfaramenntun, níu af þjálfurunum höfðu tekið að minnsta kosti eitt námskeið 

um þjálfun og fjórir af þjálfurunum höfðu þjálfararéttindi frá íþróttayfirvöldum. 

Þjálfurunum var skipt upp í rýnihópa þar sem rætt var um þjálfaramenntun og 

annað sem snýr að þjálfunarstarfinu. Það sem kom út úr rýnihópunum var að 

yfirgnæfandi meirihluta þjálfaranna fannst þjálfaramenntun vera mikilvæg, en það 

yrði þó erfitt að mennta alla þjálfara því flestir væru í þjálfun í sjálfboðavinnu og 

hefðu einfaldlega ekki tíma í að taka námskeið og mennta sig í þjálfun. Nokkur 

atriði sem þjálfararnir nefndu sem þeir hefðu viljað kunna betur þegar þeir 

byrjuðu að þjálfa voru að geta gert æfingarnar skemmtilegar en þó krefjandi, að 

kunna að hafa samskipti við iðkendur á réttan hátt og að vita meira um þroska 

iðkenda (Wiersma og Sherman, 2005).  
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3 Menntun þjálfara 

3.1 Þjálfaramenntun 

„Þjálfun er tímabundið, skipulagt áreiti á líkamann með það að markmiði að bæta 

hann líffræðilega, hugarfarslega og félagslega“ (Gjerset, Haugen og Holmstad, 

1998, bls 12). 

 Þessi skilgreining á þjálfun sýnir að þjálfarar þurfa að huga að ýmsum 

hlutum í starfi sínu. Íþróttahreyfingin á Íslandi hefur lengi haft það sem 

baráttumál að eignast nóg af vel menntuðum og hæfum þjálfurum til að veita 

iðkendum sínum eins réttar þjálfunaraðferðir og hægt er. Kröfur almennings hafa 

einnig farið vaxandi um innihald og gæði þess starfs sem unnið er innan 

íþróttahreyfingarinnar. Íþróttaþjálfarar eru mikilvægir áhrifavaldar í lífi ungs fólks 

og þurfa þeir þess vegna að vera starfi sínu vaxnir og vita hvað þeir eru að gera. 

Lykilatriði í því að menntuðum þjálfurum fjölgi er að þjálfarastarfið njóti 

viðunandi viðurkenningar, bæði innan íþróttahreyfingarinnar og hjá almenningi 

og er það nauðsynlegt að þjálfarastörf njóti viðurkenningar til jafns við önnur 

sérhæfð störf (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.a). 

Það sem skiptir mestu máli í íþróttum barna og unglinga er skipulag og 

umgjörð íþróttastarfseminnar en ekki íþróttagreinin sjálf (Óskar Ármannsson, 

e.d.). Rannsókn sem gerð var á öllum nemendum í 8. – 10. bekk í grunnskólum á 

Íslandi sýndi að rúmlega 80% þeirra sem höfðu hætt að stunda íþróttir nefndu það 

sem ástæðu að þeir hefðu misst áhugann (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Ekki er hægt 

að segja með vissu af hverju þeir misstu áhugann en það gæti þó verið vegna þess 

að þjálfarar þeirra voru ekki með nægilega áhugaverðar æfingar. Því gefur það 

auga leið að þjálfarinn er mjög mikilvægur í þessu samhengi og augljóslega 

hjálpar það honum að vera vel menntaður í þjálfun til að hann viti hvernig 

þjálfunaraðferðir henta fyrir hvern hóp fyrir sig og hvað hann þarf að gera til að 

halda áhuga iðkendanna (Óskar Ármannsson, e.d.). 

Þjálfarinn er einnig fyrirmynd þeirra iðkenda sem hann þjálfar og þarf 

hann að geta náð til þeirra á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Þjálfarar barna og 

unglinga þurfa að huga að því að þjálfun þeirra er ekki þjálfun fullorðinna í 

smækkaðri mynd. Börn og unglingar eru öðruvísi uppbyggð og á öðrum stað í 

þroska en fullorðnir og því verða þjálfarar að haga þjálfuninni eftir því, og einnig 
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er mikilvægt að þeir þekki þroskaeinkenni hvers aldurshóps fyrir sig. Þjálfararnir 

verða einnig að huga að því að sinna öllum iðkendum jafn vel. Þeir iðkendur sem 

eru bestir þegar þeir eru börn eða unglingar verða ekki endilega bestir þegar þeir 

verða fullorðnir. Það getur verið að þeir séu bara á undan öllum öðrum í þroska. 

Þjálfarar þurfa einnig að gera sér grein fyrir því að þjálfun barna og unglinga er í 

raun bara undirbúningur fyrir þjálfun fullorðinsáranna. Því betri þjálfun sem 

einstaklingar fá sem börn og unglingar því meiri líkur eru á að þau nái góðum 

árangri á fullorðinsárunum. Þættir sem eru vanræktir í þjálfun barna og unglinga 

getur verið erfitt að bæta þegar fullum líkamsþroska er náð (Janus Guðlaugsson, 

1995). 

Margir eldri leikmenn snúa sér að þjálfun annað hvort á lokastigum ferils 

síns eða eftir hann og margir af þeim notast aðallega við þær þjálfunaraðferðir 

sem þeir hafa fengið sem fullorðnir leikmenn. Það getur verið slæmt, því eins og 

áður kom fram henta sömu þjálfunaraðferðir ekki fyrir börn og unglinga og fyrir 

fullorðna (Janus Guðlaugsson, 1995). 

Rannsóknir hafa sýnt að íþróttaástundun barna og unglinga er góð forvörn 

gegn mörgum hlutum, t.d. áfengi, tóbaki og vímuefnum, og því er mikilvægt að 

halda iðkendum sem lengst í íþróttum (Kristjansson, Sigfusdottir, Allegrante og 

Helgason, 2008; Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 1994). 

3.2 Stefnulýsing ÍSÍ um þjálfaramenntun 
Í ágúst 1999 samþykkti framkvæmdastjórn ÍSÍ að hrinda í framkvæmd nýrri 

stefnu í þjálfaramenntun. Þjálfaramenntun ÍSÍ er nú áfangaskipt fræðslukerfi þar 

sem kröfur fyrir ákveðna markhópa eru skilgreindar. Kerfið er í fimm þrepum og 

er samræmt fyrir allar íþróttagreinar. Fræðslukerfið er sett upp í samræmi við 

samræmdar kröfur, og einnig hafa samtök frjálsra íþróttasamtaka í Evrópu 

(ENGSO) samþykkt að aukin áhersla skuli vera lögð á menntun þjálfara í 

íþróttastarfi barna og unglinga. Fyrstu þrjú þrepin eru innan 

íþróttahreyfingarinnar, og eru 120 kennslustundir að lengd, en þrep fjögur og 

fimm eru háskólamenntun. Fyrstu þrjú þrepin eru ýmist almenn og í umsjón ÍSÍ 

eða sérhæfð og í umsjón sérsambands (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

e.d.a). 
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 Stefnulýsing ÍSÍ um þjálfaramenntun segir orðrétt: „Með hugtakinu 

þjálfari er átt við hvern þann sem kennir íþróttir og skipuleggur og stjórnar 

íþróttaæfingum“ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.a). Einnig segir í 

stefnulýsingunni að ÍSÍ og sambandsaðilar stefni að því að allir þjálfarar sem 

starfi fyrir íþróttahreyfinguna á Íslandi hafi þá menntun sem þeir þurfa til að vinna 

sín störf, og einnig að tryggja að þjálfararnir geti öðlast þá menntun sem þeir 

þurfa. Einnig segir hún að unnið verði að mikilvægi þjálfarastarfsins og að 

mikilvægi menntunar þjálfara öðlist aukna viðurkenningu innan 

íþróttahreyfingarinnar og einnig meðal almennings. Til að ná þessum takmörkum 

stefna ÍSÍ og sambandsaðilar að því að koma á fót fræðslukerfi sem veitir 

þjálfurum möguleika á að afla sér fullnægjandi menntunar og einnig að skilgreina 

hvers konar þjálfaramenntun sé fullnægjandi til að vinna við þjálfun fyrir hvern 

aldurshóp, afreksstig og íþróttagrein fyrir sig. Einnig mun ÍSÍ bera ábyrgð á 

faglegu innihaldi í öllum almennum þáttum þjálfaramenntunar en sérsamböndin 

hvert um sig beri ábyrgð á faglegu innihaldi í þeim þáttum þjálfaramenntunar sem 

eru sérstakir fyrir viðkomandi íþróttagrein (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

e.d.a). 

3.3 Knattspyrna 

3.3.1 Fræðslunefnd KSÍ 

Hlutverk fræðslunefndar KSÍ er að hafa umsjón með og skipuleggja fræðslumál 

KSÍ og annast sérstaklega menntun knattspyrnuþjálfara og leiðtoga. Einnig skal 

nefndin vera vettvangur fyrir nýjar hugmyndir og þróun í íslenskri knattspyrnu. Í 

starfsreglum fyrir fræðslunefnd kemur fram listi með helstu verkefnum 

fræðslunefndar og hér á eftir kemur orðrétt upptalning á nokkrum atriðum af 

listanum. 

 Að hafa umsjón með menntun knattspyrnuþjálfara. 

 Að halda reglulega námskeið fyrir knattspyrnuþjálfara. 

 Að hafa umsjón með menntun kennara á þjálfaranámskeiðum KSÍ. 

 Að halda skrá yfir alla þá sem lokið hafa þjálfaramenntun hér á landi eða 

erlendis. 

 Að annast endurmenntun þjálfara. 

 Að gæta þess að kröfur í þjálfunarsáttmála UEFA séu uppfylltar. 

 Að halda gagnagrunn um íslenska knattspyrnuþjálfara. 
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 Að fylgja eftir stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjálfun barna og unglinga og 

annast endurskoðun hennar. 

 (Knattspyrnusamband Íslands, 2009b) 

3.3.2 Menntunarþrep KSÍ 

KSÍ er það sérsamband á Íslandi sem hefur verið með eitt besta kerfið fyrir 

menntun þjálfara (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.a). Þeir eru með sitt 

eigið kerfi sem er viðurkennt af evrópska knattspyrnusambandinu (UEFA). 

Menntunarkerfið skiptist í sjö þrep, sem eru KSÍ I til KSÍ VII. Eftir að þjálfarar 

hafa lokið KSÍ IV geta þeir tekið próf og ef þeir standast það fá þeir KSÍ B gráðu, 

einnig kallað UEFA B. Ef þeir ná 70% af 100% á því prófi geta þeir haldið áfram 

og tekið KSÍ V, KSÍ VI og KSÍ VII. Eftir að þeir hafa lokið þeim námskeiðum 

geta þeir svo tekið annað próf sem veitir þeim KSÍ A gráðu, eða UEFA A. 

Þjálfarar geta eftir þessi námskeið tekið eina gráðu í viðbót sem heitir UEFA Pro. 

Þá gráðu er ekki ennþá hægt að taka á Íslandi en KSÍ hefur hjálpað þjálfurum að 

komast erlendis til að taka þessa gráðu (Knattspyrnusamband Íslands, 2004; 

Knattspyrnusamband Íslands, e.d.b). 

 

Tafla 1. Þrepaskipting þjálfaranámskeiða KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.a) 

Menntunarstig: Tímafjöldi: 

KSÍ I 26 kennslutímar: Námskeið 

KSÍ II 26 kennslutímar: Námskeið 

KSÍ III 26 kennslutímar: Námskeið 

20 kennslutímar: Þjálfun hjá félagi 

KSÍ IV 26 kennslutímar: Námskeið 

KSÍ B (UEFA B) Próf 

KSÍ V 28 kennslutímar: Helgarnámskeið 

KSÍ VI 45 kennslutímar: Vikunámskeið haldið erlendis 

KSÍ VII 7 kennslutímar: Undirbúningsdagur 

30 kennslutímar: Æfingakennsla 

10 kennslutímar: Þjálfunardagbók 

KSÍ A (UEFA A) Próf 

UEFA Pro  

3.3.3 Þjálfaranámskeið KSÍ 

Eins og áður kom fram eru þjálfarastigin sjö, frá KSÍ I til KSÍ VII. Stigunum er 

svo skipt í tvo hluta, KSÍ B (UEFA B) og KSÍ A (UEFA A). Í UEFA B hlutanum 

eru KSÍ I til KSÍ IV og í UEFA A hlutanum eru KSÍ V til KSÍ VII. 
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 Til að þjálfari geti tekið próf sem gefur UEFA B gráðuna þarf hann að hafa 

lokið KSÍ I til KSÍ IV í réttri röð. Þau námskeið eru samtals 124 kennslutímar og 

skiptast þau í 40% bóklega tíma og 60% verklega tíma. Hvert námskeið fyrir sig 

er 26 tímar fyrir utan KSÍ III sem er 26 tíma námskeið auk 20 tíma í þjálfun hjá 

félagi. Í bóklegu tímunum er farið í atriði eins og leikfræði, leiðtogafræði, 

knattspyrnulögin o.fl. Í verklegu tímunum er farið í atriði eins og 

knattspyrnutækni, hagnýta þekkingu o.fl. Allir sem vilja geta tekið KSÍ I, en til að 

komast á KSÍ II þarf að hafa lokið KSÍ I o.s.frv. Eftir að þjálfari hefur lokið 

þessum fjórum námskeiðum getur hann tekið próf sem veitir UEFA B gráðuna. 

Til að þjálfarinn fái gráðuna þarf hann að fá 50% af 100% á prófinu en til að hann 

fái að halda áfram og taka KSÍ V þarf hann að fá 70% af 100% á prófinu 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.b). 

 Ef þjálfari hefur hug á að halda áfram í menntunarþrepunum og fá UEFA 

A gráðuna þarf hann að ljúka námskeiðunum KSÍ V til KSÍ VII. Þau námskeið 

eru samtals 120 kennslutímar og skiptast þau í 40% bóklega tíma og 60% 

verklega tíma. KSÍ V er helgarnámskeið sem er 28 tímar, KSÍ VI er vikunámskeið 

sem haldið er erlendis og er 45 tímar og KSÍ VII skipt í þrjá hluta þar sem einn 

hluti er 7 tíma undirbúningsdagur, annar hluti er 30 tíma æfingakennsla og síðasti 

hlutinn er 10 tíma þjálfunardagbók. Í bóklegu tímunum er farið í atriði eins og 

leiðtogafræði, kennslufræði, knattspyrnulögin o.fl. Í verklegu tímunum er farið í 

atriði eins og tækni, taktík, æfingagerð o.fl. Til að geta tekið UEFA A gráðuna 

þarf þjálfarinn að vera orðinn 18 ára gamall, hann þarf að hafa lokið UEFA B 

prófinu með 70% af 100% árangri, hann þarf að hafa eins árs þjálfunarreynslu 

eftir að hafa lokið UEFA B og hann þarf að hafa klárað námskeiðin í réttri röð, 

s.s. KSÍ V, svo KSÍ VI og svo KSÍ VII. Til að þjálfari fái UEFA A gráðuna þarf 

hann að taka próf og þarf hann að fá 50% af 100% í prófinu til að fá gráðuna. Ef 

þjálfarinn vill halda áfram síðar meir og taka UEFA Pro gráðuna þarf hann að fá 

70% af 100% í prófinu (Knattspyrnusamband Íslands, 2004). 
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3.3.4 Aldursflokkaskipting KSÍ 

Aldursflokkaskipting í knattspyrnu er eins fyrir bæði kyn og er hún þannig 

samkvæmt 2. grein reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót: 

 

Tafla 2. Aldursflokkaskipting KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, 2011) 

1. aldursflokkur Frá og með því almanaksári er leikmaður verður 

20 ára. 

2. aldursflokkur Frá og með því almanaksári er leikmaður verður 

17 ára og til og með því almanaksári er hann 

verður 19 ára. 

3. aldursflokkur Frá og með því almanaksári er leikmaður verður 

15 ára og til og með því almanaksári er hann 

verður 16 ára. 

4. aldursflokkur Frá og með því almanaksári er leikmaður verður 

13 ára og til og með því almanaksári er hann 

verður 14 ára. 

5. aldursflokkur Frá og með því almanaksári er leikmaður verður 

11 ára og til og með því almanaksári er hann 

verður 12 ára. 

6. aldursflokkur Til og með því almanaksári er leikmaður verður 10 

ára. 

 

Þessum flokkum má svo skipta í lið eftir getu. Í 1. aldursflokki verður besta liðið 

meistaraflokkur og næstbesta liðið verður 1. flokkur. Öðrum aldursflokkum má 

svo skipta í A, B og C lið o.s.frv. Auk þessara aldursflokka halda flest félög úti 

starfi í tveimur öðrum flokkum, 7. aldursflokki og 8. aldursflokki. 7. aldursflokkur 

er þá fyrir sjö til átta ára og 8. aldursflokkur fyrir 6 ára og yngri 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2011). 

3.3.5 Reglugerð KSÍ um menntun knattspyrnuþjálfara 

Í 1. grein reglugerðar KSÍ um menntun knattspyrnuþjálfara segir að allir þjálfarar 

skuli hafa fullnægjandi menntun til þeirra þjálfarastarfa sem þeir vinna. Hún 

skilgreinir einnig hlutverk aðalþjálfara og er sú skilgreining þannig orðrétt: 

„Aðalþjálfari skipuleggur og stjórnar æfingum flokksins sem hann þjálfar og er 

viðstaddur leiki liðsins. Hann er ábyrgur fyrir knattspyrnulegri stjórnun flokksins 

og ber faglega ábyrgð á starfi og árangri hans“ (Knattspyrnusamband Íslands, 

2009a, bls 1). 

3.-6. grein fjalla um mat á þjálfaragráðum, endurmenntun, mat réttinda og 

undanþágur. 2. grein fjallar svo um menntunarkröfur, sem sagt hvaða 
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menntunarkröfur félög skulu gera til þjálfara sinna, og er það eftirfarandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2009a): 

 

Tafla 3. Menntunarkröfur KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, 2009a) 

Þjálfun Námskeið skv. kennsluskrá KSÍ 

Pepsi-deild karla, 1. deild karla og Pepsi-

deild kvenna 

UEFA Pro gráða eða KSÍ A gráða 

2. deild karla, 3. deild karla, 1. Deild kvenna 

og 2. flokkur 

KSÍ B gráða og KSÍ V námskeið 

að auki 

Aðstoðarþjálfari meistaraflokks í Pepsi-

deild karla, 1. deild karla og Pepsi-deild 

kvenna 

KSÍ B gráða 

Yfirþjálfari unglingastarfs í Pepsi-deild 

karla, 1. deild karla og Pepsi-deild kvenna 

KSÍ A gráða 

3. og 4. flokkur KSÍ B gráða 

5. 6. 7. og 8. flokkur og flokkar þar sem 

eingöngu er keppni í 7 manna liðum 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar sem ekki eru taldir upp 

annarsstaðar 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar í flokkum þar sem 

eingöngu er keppni í 7 manna liðum 

KSÍ I 

3.4 Handknattleikur 

3.4.1 Fræðslu- og útbreiðslunefnd HSÍ 

Hlutverk fræðslu- og útbreiðslunefndar HSÍ er að hafa umsjón með og skipuleggja 

fræðslumál HSÍ og annast sérstaklega menntun handknattleiksþjálfara og 

útbreiðslu íþróttarinnar. Í starfsreglum fræðslu- og útbreiðslunefndar kemur fram 

listi um helstu verkefni fræðslu- og útbreiðslunefndar og hér á eftir kemur orðrétt 

upptalning á nokkrum atriðum af listanum. 

 Að hafa umsjón með menntun handknattleiksþjálfara. 

 Að halda reglulega námskeið fyrir handknattleiksþjálfara. 

 Að halda skrá yfir alla þá sem lokið hafa þjálfaramenntun hér á landi eða 

erlendis. 

 Að annast endurmenntun þjálfara. 

 Að halda gagnagrunn um íslenska handknattleiksþjálfara. 

 Að afla og miðla upplýsingum um þjálfun og námskeið erlendis. 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.c) 
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3.4.2 Menntunarþrep HSÍ 

HSÍ vinnur eftir menntunarkerfi ÍSÍ, og fara námskeiðin fram þannig að ÍSÍ sér 

um almenna hlutann ásamt menntastofnunum og fræðslu- og útbreiðslunefnd HSÍ 

sér um sérhlutann. Menntunarkerfið skiptist í fjögur stig. Fyrstu þrjú stigin er hægt 

að fá innan íþróttahreyfingarinnar en fjórða stigið er háskólanám. Fyrstu tvö stigin 

skiptast svo í þrjá hluta hvort (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). 

 

Tafla 4. Þrepaskipting þjálfaranámskeiða HSÍ (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b) 

Menntunarstig: Tímafjöldi: 

1. A stig 20 kennslustundir: Almennur hluti 

20 kennslustundir: Sérgreinahluti 

1. B stig 20 kennslustundir: Almennur hluti 

20 kennslustundir: Sérgreinahluti 

1. C stig 20 kennslustundir: Almennur hluti 

20 kennslustundir: Sérgreinahluti 

2. A stig 20 kennslustundir: Almennur hluti 

20 kennslustundir: Sérgreinahluti 

2. B stig 40 kennslustundir: Sérgreinahluti 

2. C stig 20 kennslustundir: Almennur hluti 

20 kennslustundir: Sérgreinahluti 

3 stig 40 kennslustundir: Almennur hluti 

80 kennslustundir: Sérgreinahluti 

4 stig Háskólanám 

 

Í samtali við Róbert Geir Gíslason, starfsmann HSÍ, kom fram að HSÍ hefur 

undanfarið ekki verið að halda nein námskeið, fyrir utan örnámskeið, þar sem 

endurskoðun á menntunarkerfinu stendur yfir og stefna þeir að því að taka upp 

nýtt alþjóðlegt kerfi á næstunni (munnleg heimild, 6. apríl 2011). 

3.4.3 Þjálfaranámskeið ÍSÍ og HSÍ 

Þjálfarastigunum sem nú eru í boði fyrir handknattleiksþjálfara er, eins og áður 

hefur komið fram, skipt í fjögur stig. Fyrstu þrjú stigin geta þjálfarar tekið á 

námskeiðum, þar sem ÍSÍ sér um almenna hlutann en HSÍ um sérhlutann, en 

fjórða stigið er háskólanám. Hér að neðan mun ég fara stuttlega yfir áherslur og 

ýmis atriði á fyrstu þremur stigunum (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). 

3.4.3.1 Þjálfari 1 

Inntökuskilyrði til að geta tekið þjálfarastig 1 eru að vera orðinn 16 ára og að hafa 

lokið grunnskólaprófi. Námið skiptist í 50% almennan hluta og 50% 

sérgreinahluta og er það samtals 120 kennslustundir. Námskeiðinu má skipta upp 
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á ýmsan hátt en oftast er því skipt í þrjá hluta, 1. A, 1. B og 1. C, þar sem hver 

hluti er 40 kennslustundir, 20 í almennum hluta og 20 í sérgreinahluta. Í almenna 

hlutanum eru kennd atriði eins og hlutverk þjálfarans (kennslufræði), starfsemi 

líkamans, heilsufræði, viðbrögð við smámeiðslum og tognunum o.fl. 

Sérgreinahlutinn er að mestu leyti verklegur og er þar farið í atriði eins og tækni, 

leikfræði, reglur o.fl. Að þessu stigi loknu á þjálfarinn að geta skipulagt og 

stjórnað æfingum hjá börnum og unglingum á byrjunarstigi. Hann þarf einnig að 

kunna helstu grunnatriði í tækni, reglum og leikfræði í sinni íþróttagrein (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, e.d.b). 

3.4.3.2 Þjálfari 2 

Inntökuskilyrði til að geta tekið þjálfarastig 2 eru að vera orðinn 18 ára, að hafa 

lokið þjálfarastigi 1, að hafa sex mánaða starfsreynslu eftir að þjálfarastigi 1 var 

lokið og að hafa tekið skyndihjálparnámskeið. Námið skiptist upp í 33,3% 

almennan hluta og 66,7% sérgreinahluta og er það samtals 120 kennslustundir. 

Námskeiðinu má skipta upp á ýmsan hátt en oftast er því skipt í þrjá hluta. Hluti 2. 

A er 20 kennslustundir almennur hluti og 20 kennslustundir sérgreinahluti, hluti 2. 

B er 40 kennslustundir sérgreinahluti og hluti 2. C er 20 kennslustundir almennur 

hluti og 20 kennslustundir sérgreinahluti. Í almenna hlutanum eru kennd atriði 

eins og starfsemi líkamans, skipulag þjálfunar, siðfræði íþrótta o.fl. Í 

sérgreinahlutanum, sem er að mestu leyti verklegur, eru kenndir hlutir eins og 

tækni, leikfræði, þjálfunaraðferðir o.fl. Að þessu stigi loknu á þjálfarinn að geta 

þjálfað unglinga og fullorðna sem stefna á árangur í keppni (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.c). 

3.4.3.3 Þjálfari 3 

Inntökuskilyrði til að geta tekið þjálfarastig 3 eru að vera orðinn 20 ára, að hafa 

lokið þjálfarastigi 2 og að hafa eins árs starfsreynslu eftir að þjálfarastigi 2 var 

lokið. Námið skiptist upp í 33,3% almennan hluta og 66,7% sérgreinahluta og er 

það samtals 120 kennslustundir. Námskeiðinu er annaðhvort skipt upp í þrjá hluta, 

þar sem hluti 3. A er 40 kennslustundir almennur hluti, hluti 3. B er 40 

kennslustundir fyrri sérgreinahluti og hluti 3. C er 40 kennslustundir seinni 

sérgreinahluti, eða það er haldið sem kvöldnámskeið. Í almenna hlutanum eru 

kennd atriði eins og sálarfræði, kennslu- og aðferðafræði, samhæfing og tækni 

o.fl. Í sérgreinahlutanum, sem er bæði verklegur og bóklegur, eru kenndir hlutir 
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eins og tækni, þjálfunaraðferðir, hreyfingarfræði o.fl. Að þessu stigi loknu á 

þjálfarinn að geta tekið að sér skipulagningu og útfærslu á þjálfun hjá félagi eða 

deild, að geta tekið að sér þjálfun yngri landsliða og að geta kennt á námskeiðum 

hjá sérsamböndum og ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.d). 

3.4.4 Aldursflokkaskipting HSÍ 

Aldursflokkaskipting í handknattleik samkvæmt 2. grein reglugerðar HSÍ um 

handknattleiksmót er eftirfarandi: 

 

Tafla 5. Aldursflokkaskipting HSÍ (Handknattleikssamband Íslands, e.d.a) 

Flokkur: Karlar: Konur: 

Meistaraflokkur 21 árs og eldri 19 ára og eldri 

1. flokkur 30 ára og eldri 24 ára og eldri 

2. flokkur 18, 19 og 20 ára  

3. flokkur 16 og 17 ára 16, 17 og 18 ára 

4. flokkur 14 og 15 ára 14 og 15 ára 

5. flokkur 12 og 13 ára 12 og 13 ára 

6. flokkur 10 og 11 ára 10 og 11 ára 

7. flokkur 8 og 9 ára 8 og 9 ára 

 

Miðað er við almanaksár, frá 1. janúar til 31. desember, og miðað er við að 

keppendur séu á tilgreindum aldri þegar keppnistímabil hefst. Auk flokkanna sem 

taldir eru upp hér að ofan hafa sum félög starfræktan 8. flokk sem er þá fyrir 

aldurinn 7 ára og yngri (Handknattleikssamband Íslands, e.d.a). 

3.4.5 Reglugerð HSÍ um fræðslumál 

1. grein reglugerðar HSÍ um fræðslumál segir að fræðslu- og útbreiðslunefnd HSÍ 

skuli standa fyrir þjálfaranámskeiðum. Námskeiðin skulu skiptast í tvennt, 

almennan hluta sem ÍSÍ sér um ásamt menntastofnunum og sérgreinahluta sem 

fræðslu- og útbreiðslunefnd sér um. 3. grein hennar segir að fræðslu- og 

útbreiðslunefnd skuli meta hvaða réttindi nám eða námskeið sem tekin eru á 

Íslandi eða erlendis veita og hvaða réttindi útlendingar hafa til þjálfunar á Íslandi. 

4. grein hennar segir að fræðslu- og útbreiðslunefnd geti veitt undanþágur frá 

ákvæðum í reglugerð ef sérstakar ástæður eru fyrir því, en það skal þó alltaf vera 

borið undir stjórn HSÍ til samþykkis. 2. grein hennar segir svo hvaða 

menntunarkröfur félög skulu gera til þjálfara sinna, og eru þær eftirfarandi 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.b): 
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Tafla 6. Menntunarkröfur HSÍ (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b) 

Þjálfarastig: Réttindi: 

1. A Almennur hluti 20 kennslustundir 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir 

Aðstoðarmaður eða leiðbeinandi hjá 

yngstu flokkum 

1. B Almennur hluti 20 kennslustundir 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir 

Þjálfari hjá 12 ára og yngri undir 

umsjón yfirþjálfara 

1. C Almennur hluti 20 kennslustundir 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir 

Þjálfari hjá 12 ára og yngri 

Skriflegt próf 

2. A Almennur hluti 20 kennslustundir 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir 

Þjálfari 14 ára og yngri 

2. B Sérgreinahluti 40 kennslustundir Þjálfari 16 ára og yngri 

2. C Almennur hluti 20 kennslustundir 

Sérgreinahluti 20 kennslustundir 

Þjálfari elstu unglinga og 

fullorðinna 

Verkefni, próf og mætingaskylda 

3. Almennur hluti 40 kennslustundir 

Sérgreinahluti 80 kennslustundir 

Afreksþjálfun. Yfirþjálfari félags 

4. Meistaranám – Háskólanám/erlent 

nám 

 

3.5 Fyrirmyndarfélag ÍSÍ 
Fyrirmyndarfélag ÍSÍ er ákveðin gæðaviðurkenning sem ÍSÍ veitir þeim félögum 

eða deildum sem vinna fyrirmyndarstarf með barna- og unglingaíþróttir. Til að 

félög eða deildir hljóti þessa viðurkenningu þurfa þau að uppfylla ýmsa þætti og 

er einn þátturinn um þjálfaramenntun þjálfara. Kröfurnar um þjálfaramenntun 

þjálfara sem þarf að uppfylla eru að þjálfarar þurfa að hafa tilskilin þjálfararéttindi 

til að þjálfa þann aldur sem þeir þjálfa, að aðstoðarþjálfarar séu til staðar ef um 

stóra hópa er að ræða og að samráðsfundir séu haldnir á meðal þjálfara. Þau félög 

eða deildir sem fá þessa viðurkenningu eiga oft auðveldara með að fá fjármagn og 

stuðning frá utanaðkomandi aðilum, t.d. sveitarfélögum, og einnig gefur 

viðurkenningin þeim meira samfélagslegt réttmæti og foreldrar og aðrir vita að 

félagið eða deildin er að sjá vel um börnin og unglingana (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2004). 

 Meðal deilda sem fengið hafa þessa viðurkenningu eru knattspyrnudeild 

Ungmennafélagsins Skallagríms (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010), 

handknattleiks- og knattspyrnudeild Ungmennafélags Selfoss (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2009) og allar deildir, m.a. knattpyrnu- og 

handknattleiksdeild, Ungmennafélagsins Stjörnunnar (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2010). 
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4 Aðferð og gögn 
Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur í rannsókninni, mælitæki sem notað 

var, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig unnið var úr gögnum sem 

fengust í rannsókninni. Notast var við megindlegar aðferðir í rannsókninni, sem 

byggja m.a. á tölum, þ.e. því sem hægt er að mæla (Gratton og Jones, 2010).  

4.1 Markmið og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu á þjálfaramenntun hjá þjálfurum 

yngri flokka í knattspyrnu og handknattleik á Íslandi. Rannsóknarspurningin sem 

sett var fram var: „Hver er staða þjálfaramenntunar hjá þjálfurum yngri flokka í 

knattspyrnu og handknattleik?“ 

4.2 Þátttakendur 

Upphaflegt markmið var að leggja spurningalista fyrir alla þjálfara sem þjálfa 

yngri flokka í handknattleik og knattspyrnu. Þegar leitað var til KSÍ kom í ljós að 

sú gagnaöflun var hafin og fékk því rannsakandi aðgang að þeim gögnum þegar 

þau voru tilbúin. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, fræðslustjóri KSÍ, veitti 

rannsakanda þau gögn og voru þar upplýsingar um þjálfaramenntun allra 

aðalþjálfara sem störfuðu við þjálfun á vegum íþróttafélaga innan KSÍ sumarið 

2010, en einungis var notast við gögn um þjálfara yngri flokka, sem voru 316. 

Gögnin fékk rannsakandi afhent þann 12. apríl 2011. Spurningalisti var því sendur 

á 160 þjálfara yngri flokka í handknattleik. Af þeim svöruðu 98 listanum og því 

var svörunin rúmlega 61%. Gögn um handknattleiksþjálfara voru um þjálfara sem 

störfuðu við þjálfun veturinn 2010-2011. 

4.3 Mælitæki 
Búinn var til spurningalisti sem sendur var út til handknattleiksþjálfara (sjá 

viðauka 2), og með spurningalistanum var einnig send orðsending (sjá viðauka 1). 

Spurningalistinn samanstóð af átta spurningum sem þjálfarar þurftu að svara. 

Tvær þeirra voru bakgrunnsspurningar um kyn og fæðingarár og hinar sex 

spurningarnar voru um þjálfaramenntun, hvaða flokk þjálfarinn þjálfaði, hversu 

mikinn áhuga þjálfararnir hefðu á að mennta sig meira í þjálfun og fleira. Eins og 

áður sagði voru gögn um knattspyrnuþjálfara fyrirliggjandi. 
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4.4 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp á vefforritinu questionpro (questionpro.com) og 

var sendur út hlekkur á spurningalistann, auk orðsendingar, í tölvupósti til allra 

þjálfara yngri flokka sem HSÍ var með tölvupóstfang hjá. HSÍ var þó ekki með 

tölvupóstfang hjá öllum þjálfurum og ekki heldur hjá aðstoðarþjálfurum, þannig 

að í orðsendingunni voru þjálfarar beðnir að áframsenda spurningalistann á 

aðstoðarþjálfara sína. Róbert Geir Gíslason, starfsmaður HSÍ, sendi út listann með 

von um betri svörun. Listinn var sendur út þann 16. mars 2011 og stóð 

gagnasöfnun yfir til 16. apríl 2011. 

4.5 Úrvinnsla/greining 
Niðurstöður voru settar inn í forritið IBM SPSS Statistics 19. Í því forriti fór 

gagnavinnsla fram, m.a. með því að búa til krosstöflur og fá lýsandi niðurstöður. 

Myndir voru búnar til í forritinu Microsoft Office Excel 2007. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað er á 

því að skoða niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara, síðan eru 

skoðaðar niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara og að síðustu er 

skoðaður samanburður á þjálfaramenntun knattspyrnu- og handknattleiksþjálfara. 

5.1 Knattspyrnuþjálfarar 
Hér verður farið yfir helstu niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara. 

Skoðaðar verða niðurstöður um þjálfaramenntun allra þjálfara, bæði greindar eftir 

kyni og ekki og svo verða skoðaðar niðurstöður um þjálfaramenntun þjálfara í 

hverjum aldurshópi fyrir sig, greindar eftir karla- og kvennaflokkum. 

 

Mynd 1. Þjálfaramenntun allra knattspyrnuþjálfara í rannsókninni 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun allra 316 

knattspyrnuþjálfaranna sem rannsóknin nær til (Mynd 1) sést að engir þjálfarar 

hafa gráðurnar KSÍ VII eða UEFA Pro. Hæsta hlutfall þjálfaranna er með UEFA 

B gráðu, eða 20,3%, en lægsta hlutfall þjálfaranna er með KSÍ VI gráðu, eða 

0,9%. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 12,3%. Athygli vekur að 

57,3% þjálfaranna hafa lokið þjálfaramenntun sem nemur UEFA B gráðu eða 

meira. 

Niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara eftir kyni (Mynd 2) 

sýna að af karlkyns þjálfurum er hæsta hlutfallið með UEFA A gráðu, eða 22%, 

en lægsta hlutfallið er með KSÍ VI gráðu, eða 1,2%. Hlutfall karlkyns þjálfara 

með enga þjálfaramenntun er 11%. Af kvenkyns þjálfurum er engin með 
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gráðurnar KSÍ VI eða UEFA A. Hæsta hlutfall kvenkyns þjálfara er með KSÍ II 

gráðu, eða 29,5%, en lægsta hlutfall er með KSÍ IV gráðu, eða 3,3%. Hlutfall 

kvenkyns þjálfara með enga þjálfaramenntun er 18%. Af þeim 316 þjálfurum sem 

rannsóknin nær til eru 255 karlkyns og 61 kvenkyns. Athygli vekur að hlutfall 

þjálfara með enga þjálfaramenntun er hærra hjá kvenkyns þjálfurum en karlkyns 

þjálfurum og einnig að rúmlega 50% kvenkyns þjálfara eru með gráðurnar KSÍ I 

eða KSÍ II á móti 16,5% hjá karlkyns þjálfurum. 

 

Mynd 2. Menntun knattspyrnuþjálfara, greind eftir kyni þjálfara 

 

Mynd 3. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 2. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

Eins og sést þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun 

knattspyrnuþjálfara hjá 2. flokki (Mynd 3) er hæsta hlutfallið af þeim 26 

þjálfurum sem þjálfa 2. flokk karla með UEFA A gráðu, eða 50%, en lægsta 
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hlutfallið er með enga þjálfaramenntun eða gráðurnar KSÍ II eða KSÍ III, eða 

3,8% með hverja þjálfaramenntun. Af þeim 15 þjálfurum sem þjálfa 2. flokk 

kvenna er hæsta hlutfallið með gráðurnar UEFA B eða KSÍ V, eða 26,7% með 

hvora gráðu, en lægsta hlutfallið er með enga þjálfaramenntun eða gráðurnar KSÍ 

I eða KSÍ IV, eða 6,7% með hverja menntun. Enginn þjálfari, hvorki hjá 2. flokki 

karla né 2. flokki kvenna er með KSÍ VI gráðu. Enginn þjálfari hjá 2. flokki karla 

er með gráðurnar KSÍ I eða KSÍ IV og enginn þjálfari hjá 2. flokki kvenna er með 

gráðuna KSÍ III. 

 

Mynd 4. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 3. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara hjá 3. 

flokki (Mynd 4) sést að af þeim 50 þjálfurum sem þjálfa 3. flokk karla er hæsta 

hlutfallið með UEFA A gráðu, eða 36%, en lægsta hlutfallið er með KSÍ II gráðu, 

eða 2%. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 6%. Af þeim 35 þjálfurum 

sem þjálfa 3. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með UEFA B gráðu, eða 28,6%, en 

lægsta hlutfallið er með gráðurnar KSÍ II, KSÍ III eða KSÍ IV, eða 2,9% með 

hverja gráðu. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 11,4%. Enginn 

þjálfari, hvorki hjá 3. flokki karla né 3. flokki kvenna, er með KSÍ IV gráðu. 

Enginn þjálfari hjá 3. flokki karla er með KSÍ III gráðu. 

 Niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara hjá 4. flokki (Mynd 

5) sýna að af þeim 57 þjálfurum sem þjálfa 4. flokk karla er hæsta hlutfallið með 

gráðurnar UEFA B eða UEFA A, eða 24,6% með hvora gráðu, en lægsta hlutfallið 

er með KSÍ VI gráðu, eða 1,8%. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 

10,5%. Af þeim 47 þjálfurum sem þjálfa 4. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með 

KSÍ V gráðu, eða 21,3%, en lægsta hlutfallið er með gráðurnar KSÍ II eða KSÍ IV, 
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eða 4,3% með hvora gráðu. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 12,8%. 

Enginn þjálfari hjá 4. flokki karla er með gráðuna KSÍ IV og enginn þjálfari hjá 4. 

flokki kvenna er með gráðuna KSÍ VI. 

 

Mynd 5. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 4. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

 

Mynd 6. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 5. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

Eins og sést þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun 

knattspyrnuþjálfara hjá 5. flokki (Mynd 6) er hæsta hlutfallið af þeim 62 

þjálfurum sem þjálfa 5. flokk karla með gráðurnar UEFA B eða UEFA A, eða 

21% með hvora gráðu, en lægsta hlutfallið er með KSÍ VI gráðu, eða 3,2%. 

Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 9,7%. Af þeim 52 þjálfurum sem 

þjálfa 5. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun, eða 25%, en 
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lægsta hlutfallið er með gráðuna KSÍ III, eða 3,8%. Enginn þjálfari hjá 5. flokki 

kvenna er með gráðurnar KSÍ IV eða KSÍ VI. 

 

Mynd 7. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 6. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

Niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara hjá 6. flokki (Mynd 7) sýna 

að af þeim 64 þjálfurum sem þjálfa 6. flokk karla er hæsta hlutfallið með UEFA B 

gráðu, eða 21,9%, en lægsta hlutfallið er með gráðurnar KSÍ III eða KSÍ IV, eða 

4,7% með hvora gráðu. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 12,5%. Af 

þeim 57 þjálfurum sem þjálfa 6. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga 

þjálfaramenntun, eða 21,1%, en lægsta hlutfallið er með gráðurnar KSÍ III eða 

KSÍ IV, eða 1,8% með hvora gráðu. Enginn þjálfari, hvorki hjá 6. flokki karla né 

6. flokki kvenna, er með KSÍ VI. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun knattspyrnuþjálfara 

hjá 7. flokki (Mynd 8) sést að af þeim 53 þjálfurum sem þjálfa 7. flokk karla er 

hæsta hlutfallið með KSÍ V gráðu, eða 22,6%, en lægsta hlutfallið er með KSÍ VI 

gráðu, eða 1,9%. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 11,3%. Af þeim 

54 þjálfurum sem þjálfa 7. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með KSÍ II gráðu, eða 

24,1%, en lægsta hlutfallið er með gráðurnar KSÍ III eða KSÍ IV, eða 3,7% með 

hvora gráðu. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 16,7%. Enginn þjálfari 

hjá 7. flokki karla er með gráðuna KSÍ III og enginn þjálfari hjá 7. flokki kvenna 

er með gráðuna KSÍ VI. 
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Mynd 8. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 7. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

 

Mynd 9. Menntun knattspyrnuþjálfara hjá 8. flokki, greind eftir karla- og kvennaflokki 

Eins og sést þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun 

knattspyrnuþjálfara hjá 8. flokki (Mynd 9) er hæsta hlutfallið af þeim 37 

þjálfurum sem þjálfa 8. flokk karla með KSÍ V gráðu, eða 24,3%, en lægsta 

hlutfallið er með gráðurnar KSÍ III eða KSÍ IV, eða 5,4% með hvora gráðu. 

Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 13,5%. Af þeim 36 þjálfurum sem 

þjálfa 8. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með KSÍ V gráðu, eða 25%, en lægsta 
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hlutfallið er með gráðurnar KSÍ III eða KSÍ IV, eða 5,6% með hvora gráðu. 

Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 13,9%. Enginn þjálfari, hvorki hjá 

8. flokki karla né 8. flokki kvenna, er með gráðuna KSÍ VI. 

5.2 Handknattleiksþjálfarar 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður um þjálfaramenntun 

handknattleiksþjálfara. Skoðaðar verða niðurstöður um þjálfaramenntun allra 

þjálfara, bæði greindar eftir kyni og ekki, síðan verða skoðaðar niðurstöður um 

þjálfaramenntun þjálfara í hverjum aldurshópi fyrir sig, greindar eftir karla- og 

kvennaflokkum og að síðustu verða skoðaðar niðurstöður um almenna menntun 

þjálfara, hvað þeim finnst menntun þjálfara skipta miklu máli og hversu mikinn 

áhuga þeir hafa á því að mennta sig frekar í handknattleiksþjálfun. 

 

Mynd 10. Menntun allra handknattleiksþjálfara í rannsókninni 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun allra 94 

handknattleiksþjálfaranna sem svöruðu spurningunni um þjálfaramenntun í 

spurningalistanum (Mynd 10) sést að hæsta hlutfall þjálfaranna er með enga 

þjálfaramenntun, eða 25,5%, en lægsta hlutfallið er með 3. stig, eða 3,2%. Athygli 

vekur að 18,1% segjast vera með aðra þjálfaramenntun. Meðal atriða sem þjálfarar 

nefndu sem aðra þjálfaramenntun eru EHF námskeið, sænska HFB, 

íþróttafræðinám og íþróttakennaranám. Annað sem vekur athygli er að einungis 
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tæplega 30% þjálfaranna hafa lokið þjálfaramenntun sem nemur 2. A stigi eða 

hærra. 

 

Mynd 11. Menntun handknattleiksþjálfara, greind eftir kyni þjálfara 

Niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara eftir kyni (Mynd 11) sýna 

að af þeim 70 karlkyns þjálfurum sem svöruðu spurningunni um þjálfaramenntun 

í spurningalistanum er hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun, eða 25,7%, en 

lægsta hlutfallið er með 2. A stig, eða 2,9%. Af þeim 23 kvenkyns þjálfurum sem 

svöruðu spurningunni um þjálfaramenntun í spurningalistanum er hæsta hlutfallið 

með enga þjálfaramenntun eða 1. A stig, eða 26,1% með hvora þjálfaramenntun, 

en lægsta hlutfallið er með 1. B stig, 2. B  stig, 2. C stig eða 4. stig, eða 4,3% með 

hvert stig. Enginn kvenkyns þjálfari er með 3. stig. Athygli vekur að einungis 

tæplega 35% af kvenkyns þjálfurum eru með 1. B stig eða hærra og að rúmlega 

45% af karlkyns þjálfurum eru með enga þjálfaramenntun eða aðra 

þjálfaramenntun. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara 

hjá 2. flokki karla (Mynd 12) sést að af þeim 5 þjálfurum sem þjálfa 2. flokk karla 

er hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun eða 2. C stig, eða 40% með hvora 

þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 1. A stig, eða 20%. Enginn þjálfari er 

með aðra menntun en þá sem upp er talin á undan. 2. flokkur kvenna er ekki 

starfræktur í handknattleik á Íslandi. 
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Mynd 12. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 2. flokki karla 

 

Mynd 13. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 3. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

Eins og sést þegar niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara hjá 3. 

flokki (Mynd 13) eru skoðaðar er hæsta hlutfallið af þeim 16 þjálfurum sem þjálfa 

3. flokk karla með enga þjálfaramenntun, eða 37,5%, en lægsta hlutfallið er með 

1. B stig, 3. stig, 4. stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 6,3% með hverja 

þjálfaramenntun. Af þeim 8 þjálfurum sem þjálfa 3. flokk kvenna er hæsta 

hlutfallið með 1. C stig, 2. C stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 25% með hverja 

þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með enga þjálfaramenntun eða 4. stig, eða 

12,5 með hvora þjálfaramenntun. Enginn þjálfari, hvorki hjá 3. flokki karla né 3. 
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flokki kvenna, er með 2. A stig eða 2. B stig. Enginn þjálfari hjá 3. flokki kvenna 

er með 1. A stig, 1. B stig eða 3. stig. 

 

Mynd 14. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 4. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

Niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara hjá 4. flokki (Mynd 14) 

sýna að af þeim 12 þjálfurum sem þjálfa 4. flokk karla er hæsta hlutfallið með 

aðra þjálfaramenntun, eða 33,3%, en lægsta hlutfallið er með enga 

þjálfaramenntun, 2. A stig, 2. B stig eða 3. stig, eða 8,3% með hverja 

þjálfaramenntun. Af þeim 6 þjálfurum sem þjálfa 4. flokk kvenna er hæsta 

hlutfallið með 2. C stig, eða 50%, en lægsta hlutfallið er með enga 

þjálfaramenntun, 2. A stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 16,7 með hverja 

þjálfaramenntun. Enginn þjálfari, hvorki hjá 4. flokki karla né 4. flokki kvenna, er 

með 1. A stig eða 1. B stig. Enginn þjálfari hjá 4. flokki karla er með 2. C stig og 

enginn þjálfari hjá 4. flokki kvenna er með 1. C stig, 2. B stig, 3. stig eða 4. stig. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara 

hjá 5. flokki (Mynd 15) sést að af þeim 14 þjálfurum sem þjálfa 5. flokk karla er 

hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun, eða 28,6%, en lægsta hlutfallið er með 

1. B stig, 2. C stig, 3. stig eða 4. stig, eða 7,1% með hvert stig. Af þeim 13 

þjálfurum sem þjálfa 5. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga 

þjálfaramenntun, 1. C stig og 2. A stig, eða 23,1% með hverja þjálfaramenntun, en 

lægsta hlutfallið er með 1. A stig, 2. C stig, 4. stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 

7,7 með hverja þjálfaramenntun. Enginn þjálfari, hvorki hjá 5. flokki karla né 5. 
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flokki kvenna, er með 2. B stig. Enginn þjálfari hjá 5. flokki karla er með 1. A stig 

eða 2. A stig og enginn þjálfari hjá 5. flokki kvenna er með 1. B stig eða 3. stig. 

 

Mynd 15. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 5. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

 

Mynd 16. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 6. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

Niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara hjá 6. flokki (Mynd 16) 

sýna að af þeim 15 þjálfurum sem þjálfa 6. flokk karla er hæsta hlutfallið með 

21,4

0

7,1

21,4

0

7,1 7,1 7,1

28,6
23,1

7,7

0

23,1 23,1

7,7

0

7,7 7,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Engin 
þjálfaram

1. A 1. B 1. C 2. A 2. C 3 4 Önnur 
þjálfaram

5. fl KK

5. fl KVK

%

40

13,3 13,3

6,7 6,7 6,7 6,7

0

6,7

21,4 21,4

0

14,3

0 0

7,1

14,3

21,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Engin 
þjálfaram

1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 4 Önnur 
þjálfaram

6. fl KK

6. fl KVK

% 



35 
 

enga þjálfaramenntun, eða 40%, en lægsta hlutfallið er með 1. C stig, 2. A stig, 2. 

B stig, 2. C stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 6,7% með hverja þjálfaramenntun. 

Af þeim 14 þjálfurum sem þjálfa 6. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga 

þjálfaramenntun, 1. A stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 21,4% með hverja 

þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 2. C stig, eða 7,1%. Enginn þjálfari, 

hvorki hjá 6. flokki karla né 6. flokki kvenna, er með 3. stig. Enginn þjálfari hjá 6. 

flokki karla er með 4. stig og enginn þjálfari hjá 6. flokki kvenna er með 1. B stig, 

2. A stig eða 2. B stig. 

 

Mynd 17. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 7. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

Eins og sést þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun 

handknattleiksþjálfara hjá 7. flokki (Mynd 17) er hæsta hlutfallið af þeim 10 

þjálfurum sem þjálfa 7. flokk karla með enga þjálfaramenntun, 2. B stig eða 2. C 

stig, eða 20% með hverja þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 1. A stig, 1. 

B stig, 2. A stig eða aðra þjálfaramenntun, eða 10% með hverja þjálfaramenntun. 

Af þeim 11 þjálfurum sem þjálfa 7. flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga 

þjálfaramenntun eða aðra þjálfaramenntun, eða 27,3% með hvora 

þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 1. B stig, 1. C stig, 2. B stig, 2. C stig 

eða 3. stig, eða 9,1% með hvert stig. Enginn þjálfari, hvorki hjá 7. flokki karla né 

7. flokki kvenna, er með 4. stig. Enginn  þjálfari hjá 7. flokki karla er með 1. C 
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stig eða 3. stig og enginn þjálfari hjá 7. flokki kvenna er með 1. A stig eða 2. A 

stig. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður um þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara 

hjá 8. flokki (Mynd 18) sést að af þeim 9 þjálfurum sem þjálfa 8. flokk karla er 

hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun, 1. A stig eða aðra þjálfaramenntun, 

eða 22,2% með hverja þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 1. B stig, 2. A 

stig eða 2. C stig, eða 11,1% með hvert stig. Af þeim 8 þjálfurum sem þjálfa 8. 

flokk kvenna er hæsta hlutfallið með enga þjálfaramenntun eða aðra 

þjálfaramenntun, eða 25% með hvora þjálfaramenntun, en lægsta hlutfallið er með 

1. A stig, 1. B stig, 2. C stig eða 3. stig, eða 12,5% með hvert stig. Enginn þjálfari, 

hvorki hjá 8. flokki karla né 8. flokki kvenna hafa 1. C stig, 2. B stig eða 4 stig. 

Enginn þjálfari hjá 8. flokki karla er með 3. stig og enginn þjálfari hjá 8. flokki 

kvenna er með 2. A stig. 

 

Mynd 18. Menntun handknattleiksþjálfara hjá 8. flokki, greind eftir karla- og 
kvennaflokki 

Niðurstöður um almenna menntun handknattleiksþjálfara (Mynd 19) sýna að af 

þeim 92 þjálfurum sem svöruðu spurningunni um almenna menntun í 

spurningalistanum hefur hæsta hlutfallið lokið grunnmenntun úr háskóla (t.d. 

BSc), eða 31,5%, en lægsta hlutfallið hefur lokið framhaldsnámi úr háskóla (t.d. 

MBA), eða 8,7%. Enginn þjálfaranna hefur lokið doktorsnámi úr háskóla. 

 

22,2 22,2

11,1 11,1 11,1

0

22,2
25

12,5 12,5

0

12,5 12,5

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Engin 
þjálfaram

1. A 1. B 2. A 2. C 3 Önnur 
þjálfaram

8. fl KK

8. fl KVK

%



37 
 

 

Mynd 19. Almenn menntun handknattleiksþjálfara 

 

Mynd 20. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að þjálfarar í yngri flokkum í 
handknattleik séu menntaðir í handknattleiksþjálfun? 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður um hversu miklu eða litlu máli þjálfurunum finnst 

skipta að þjálfarar í yngri flokkum í handknattleik séu menntaðir í 

handknattleiksþjálfun (Mynd 20) sést að af þeim 93 þjálfurum sem svöruðu þeirri 

spurningu í spurningalistanum var hæsta hlutfallið sem fannst það skipta mjög 

miklu máli, eða 47,3%, en lægsta hlutfallið svaraði að þeim fyndist það skipta 

mjög litlu máli, eða 1,1%. Athygli vekur að einungis 3,3% fannst það skipta 

frekar litlu eða mjög litlu máli. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður um hversu mikinn eða lítinn áhuga 

þjálfararnir hafa á að mennta sig frekar sem handknattleiksþjálfarar (Mynd 21) 

sést að af þeim 94 þjálfurum sem svöruðu spurningunni í spurningalistanum er 
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hæsta hlutfallið sem hefur mjög mikinn áhuga á að mennta sig frekar, eða 47,9%, 

og lægsta hlutfallið hefur mjög lítinn áhuga á að mennta sig frekar, eða 2,1. 

Athygli vekur að einungis 5,3% þjálfaranna hafa frekar lítinn eða mjög lítinn 

áhuga á að mennta sig frekar. 

 

Mynd 21. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að mennta þig frekar sem 
handknattleiksþjálfari, t.d. með fleiri námskeiðum eða endurmenntun? 

5.3 Samanburður 
Hér verða bornar saman niðurstöður um hlutfall þjálfara með enga 

þjálfaramenntun á milli knattspyrnu- og handknattleiksþjálfara. Ekki er hægt að 

gera frekari samanburð vegna þess að sérsamböndin vinna eftir mismunandi 

þjálfaramenntunarkerfum. 

 

Mynd 22. Samanburður á hlutfalli þjálfara með enga þjálfaramenntun, greint eftir 
knattspyrnu- og handknattleiksþjálfurum 

Niðurstöður um samanburð á hlutfalli þjálfara með enga þjálfaramenntun á milli 

knattspyrnu- og handknattleiksþjálfara (Mynd 22) sýna að 12,3% 

knattspyrnuþjálfara hafa enga þjálfaramenntun á móti 25,5% hjá 

handknattleiksþjálfurum. 
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6 Umræða 
Þegar skoðuð er þjálfaramenntun allra yngri flokka þjálfara sést að 

knattspyrnuþjálfarar hafa frekar lokið þjálfaramenntun í samanburði við 

handknattleiksþjálfara. Hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun er 12,3% hjá 

knattspyrnuþjálfurum á móti 25,5% hjá handknattleiksþjálfurum. Einnig eru 

tæplega 60% af knattspyrnuþjálfurum með gráðuna UEFA B eða hærra en 

einungis tæplega 30% handknattleiksþjálfara eru með 2. A stig eða hærra. Það 

segir okkur að hlutfall knattspyrnuþjálfara með enga þjálfaramenntun er lægra en 

hjá handknattleiksþjálfurum og einnig að hlutfall þjálfara með háa 

þjálfaramenntun er hærra hjá knattspyrnuþjálfurum en handknattleiksþjálfurum. 

Þessar tölur má þó líklega rekja til þess að Knattspyrnusamband Íslands hefur á 

síðastliðnum árum haft yfir mestu fjármagni að ráða af sérasamböndunum og 

einnig er það eitt af fáum sérsamböndum sem starfrækir algerlega sjálft sín eigin 

þjálfaranámskeið. Það er þó bót í máli að Handknattleikssamband Íslands er á 

þessum misserum að vinna í að búa til nýtt þjálfaramenntunarkerfi, samkvæmt 

alþjóðlegu kerfi, sem að öllum líkindum verður tekið upp fyrir næsta tímabil. Það 

má þó búast við því að það taki einhvern tíma að innleiða kerfið og koma því 

almennilega í gang, en vonandi verður staða þjálfaramenntunar hjá 

handknattleiksþjálfurum komin í betra stand eftir nokkur ár. 

 Ef skoðaður er samanburður á menntun knattspyrnuþjálfara sumarið 2006 

(Jón Steindór Þorsteinsson og Ríkharð Bjarni Snorrason, 2007) og sumarið 2010 

sést að hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun hefur minnkað úr 20,2% 

sumarið 2006 í 12,3% sumarið 2010. Sú þróun er mjög jákvæð og vonandi verður 

hægt að minnka hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun frekar á næstu árum. 

Einnig hefur hlutfall þjálfara með gráðurnar UEFA B og KSÍ V hækkað frá 2006 

og hlutfall þjálfara með gráðurnar KSÍ I, KSÍ II og KSÍ III hefur lækkað frá 2006. 

Þessar tölur sýna að jákvæð þróun er að eiga sér stað í menntunarmálum 

knattspyrnuþjálfara. Þó er rétt að taka fram að í tölunum frá sumrinu 2006 eru 

tölur um alla aðalþjálfara, auk aðstoðarþjálfara, markmannsþjálfara og 

yfirþjálfara, en tölur úr þessari rannsókn eru bara um aðalþjálfara í yngri flokkum. 

Ekki reyndist unnt að bera saman niðurstöður úr þessari rannsókn við 

niðurstöður á þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara frá 2008 þar sem sú 

rannsókn var unnin á annan hátt. 
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 Mikill meirihluti þjálfara yngri flokka er karlkyns. Af 

knattspyrnuþjálfurum eru 255 karlkyns þjálfarar og 61 kvenkyns þjálfarar. Af 

handknattleiksþjálfurum eru 70 karlkyns þjálfarar og 23 kvenkyns þjálfarar. 

Hlutfall karlkyns þjálfara með enga þjálfaramenntun er 11% hjá 

knattspyrnuþjálfurum á móti 25,7% hjá handknattleiksþjálfurum. Hlutfall 

kvenkyns þjálfara með enga þjálfaramenntun er 18% hjá knattspyrnuþjálfurum á 

móti 26,1% hjá handknattleiksþjálfurum. Kvenkyns þjálfarar eru einnig almennt 

með lægri þjálfaramenntunarstig og meðal annars er enginn kvenkyns 

knattspyrnuþjálfari með hærri gráðu en KSÍ V. Hjá kvenkyns 

handknattleiksþjálfurum er staðan svipuð, en 52,2% af þeim hafa annað hvort 

enga þjálfaramenntun eða 1. A stig. Augljóst er að breytinga er þörf í þessum 

málum. Það er jafn mikilvægt fyrir kvenkyns þjálfara að vera vel menntaðir í 

þjálfun eins og fyrir karlkyns þjálfara og einnig er mikilvægt að reyna að minnka 

hlutfallið á milli fjölda karlkyns og kvenkyns þjálfara. Kvenkyns þjálfarar eru 

ekki verri þjálfarar en karlkyns og því þyrfti að styðja betur við bakið á þeim 

kvenkyns þjálfurum sem eru starfandi og sérsamböndin og íþróttafélögin þyrftu að 

reyna að bæta möguleika kvenna á að þjálfa. 

 Einnig er áhugavert að skoða muninn á þjálfaramenntun þjálfara í karla- 

og kvennaflokkum. Hjá knattspyrnuþjálfurum er hlutfall þjálfara með enga 

þjálfaramenntun alltaf hærra í kvennaflokkum en karlaflokkum í sömu árgöngum, 

og er mesti munurinn hjá þjálfurum hjá 6. flokki þar sem 25% þjálfara hjá 6. 

flokki kvenna hafa enga þjálfaramenntun á móti 9,7% hjá þjálfurum hjá 6. flokki 

karla. Hjá handknattleiksþjálfurum er hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun 

einnig hærra í kvennaflokkum en karlaflokkum í sömu árgöngum, fyrir utan 3. 

flokk og 6. flokk. Mestur er munurinn hjá þjálfurum hjá 4. flokki þar sem 16,7% 

þjálfara hjá 4. flokki kvenna hafa enga þjálfaramenntun á móti 8,3% hjá þjálfurum 

hjá 4. flokki karla. Hjá knattspyrnuþjálfurum er staðan í flestum flokkum þannig 

að þjálfarar karlaflokkanna eru með hærri þjálfaramenntun en þjálfarar 

kvennaflokkanna. Hjá handknattleiksþjálfurum er staðan þannig að misjafnt er 

eftir flokkum hvort þjálfarar eru betur menntaðir í þjálfun hjá karla- eða 

kvennaflokkum. Sú staða að þjálfarar karlaflokka séu með hærri þjálfaramenntun 

en þjálfarar kvennaflokka er slæm. Þjálfun kvennaflokka er alveg jafn mikilvæg 

og þjálfun karlaflokka og mikilvægt er að sérsamböndin og íþróttafélögin geri 

ráðstafanir til að laga þetta. 
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 Ein af ástæðum þess að ég valdi að rannsaka þetta efni er að ég hef oft haft 

á tilfinningunni að bestu og mest þjálfaramenntuðu þjálfararnir séu settir í að 

þjálfa elstu iðkendurna og að þegar neðar dregur í aldri iðkenda séu þjálfararnir 

ekki jafn hæfir og ekki jafn vel menntaðir í þjálfun og þjálfarar eldri iðkendanna. 

Hjá knattspyrnuþjálfurum hækkar hlutfall þjálfara með enga þjálfaramenntun frá 

eldri iðkendum til yngri iðkenda alveg fram í 5. flokk. Eftir það helst hlutfallið 

svipað. Einnig lækkar oftast hlutfallið af hærra þjálfaramenntuðum þjálfurum eftir 

því sem farið er neðar í aldri iðkenda. Hjá handknattleiksþjálfurum er staðan 

þannig að það sveiflast eftir aldri iðkenda hver staða þjálfaramenntunar 

þjálfaranna er. Það er auðvitað slæmt þegar hlutfall þjálfara með enga 

þjálfaramenntun hækkar eftir því sem farið er neðar í aldri iðkenda, og er það 

eitthvað sem þarf að bæta. Það er þó ekki hægt að segja með fullri vissu hvort það 

sé slæmt að hlutfall hærra menntaðra þjálfara fari lækkandi eftir því sem farið er 

neðar í aldri iðkenda vegna þess að menntunarkröfur á þjálfara eru minni eftir því 

sem farið er neðar í aldri iðkenda. Það gæti því verið tilefni til frekari rannsókna 

að skoða hlutfall þjálfara sem eru með nægilega menntun til að standast 

menntunarkröfur fyrir þá flokka sem þeir þjálfa. 

 Eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýna hefur hátt hlutfall 

knattspyrnuþjálfara, eða 57,3%, lokið þjálfaramenntun sem nemur gráðunni 

UEFA B eða hærra. Það er jákvætt, en þó má alltaf gera betur. Staða á 

þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara er ekki eins góð, en einungis tæp 30% 

þeirra hafa lokið þjálfaramenntun sem nemur 2. A stigi eða hærra. Vonandi lagast 

þessi staða þegar nýja menntunarkerfið, sem nú er í vinnslu, verður komið í gang 

af fullum krafti. Þjálfaramenntun íþróttaþjálfara er mjög mikilvæg og hefur ÍSÍ 

lengi haft það sem baráttumál að eignast nóg af vel menntuðum og hæfum 

þjálfurum. Þjálfaramenntun þjálfara tryggir iðkendum eins réttar þjálfunaraðferðir 

og hægt er og einnig eru íþróttaþjálfarar mikilvægir áhrifavaldar í lífi ungs fólks, 

og því þurfa þeir að vera starfi sínu vaxnir og vita hvaða þjálfunaraðferðir henta 

fyrir hvert þroskastig fyrir sig. Þjálfarar barna og unglinga þurfa að sinna öllum 

iðkendum jafn vel og passa að allir iðkendur séu að fá þá þjálfum sem þeir þurfa 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.a; Janus Guðlaugsson, 1995). 

Ég vona að niðurstöður rannsóknarinnar geti gefið sérsamböndunum og 

íþróttafélögunum mynd af því hvernig staðan er í þjálfaramenntun hjá yngri 

flokka þjálfurum og að þær geti hjálpað þeim að gera viðeigandi úrbætur þar á. 
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Einnig tel ég að það þurfi að framkvæma rannsóknir á þjálfaramenntun þjálfara á 

2-3 ára fresti til að sérsamböndin og íþróttafélögin sjái hvernig þróunin er á stöðu 

þjálfaramenntunar þjálfara. Þjálfaramenntun þjálfara er mikilvæg til að þjálfunin 

sé rétt framkvæmd og hlýtur það að vera markmið að fækka jafnt og þétt 

ómenntuðum þjálfurum þar til allir eru með viðeigandi þjálfaramenntun. 
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8 Viðaukar 

8.1 Viðauki 1 

Orðsending sem send var með spurningalista á handknattleiksþjálfara. 

 

Kæri viðtakandi 

 

Með þessum pósti færð þú hlekk(link) á spurningakönnun sem ég vil biðja þig að 

svara eftir bestu getu. Ef þú hefur aðstoðarþjálfara með þér í þjálfuninni vil ég 

einnig biðja þig að áframsenda þennan póst á hann/þá til að þeir geti svarað 

könnuninni líka. 

 

Spurningakönnunin er hluti af vinnu minni í B.S. verkefni sem er liður í námi 

mínu í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið snýst um að kanna 

þjálfaramenntun þjálfara í yngri flokkum í handknattleik og knattspyrnu, og er 

könnunin gerð í samvinnu við HSÍ og KSÍ. 

 

Líkt og í allri rannsóknarvinnu liggur áreiðanleiki niðurstaðna í því að sem flestir 

svari spurningakönnuninni og því er það von mín að þú sjáir þér fært að svara 

könnuninni. 

 

Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga. Farið verður 

með rannsóknargögn sem trúnaðarmál og verður þeim eytt að vinnslu lokinni. 

 

Ef þú hefur spurningar varðandi framkvæmd rannsóknarinnar getur þú haft 

samband við undirritaðan. 

 

Með kærri kveðju og von um góða þátttöku 

Ísak Már Friðriksson 

isak08@ru.is 

S: 866-4820 
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8.2 Viðauki 2 

Spurningalisti sem sendur var á handknattleiksþjálfara, búinn til á 

vefsíðunni http://www.questionpro.com/. 

 

Sp. 1. Hvert er kyn þitt? 

o KK 

o KVK 

 

Sp. 2. Hvert er fæðingarár þitt? 

______________________ 

 

Sp. 3. Hvaða flokk/a þjálfar þú(Merktu við alla flokka sem þú þjálfar)? 

□ 2. flokk karla 

□ 3. flokk karla 

□ 3. flokk kvenna 

□ 4. flokk karla 

□ 4. flokk kvenna 

□ 5. flokk karla 

□ 5. flokk kvenna 

□ 6. flokk karla 

□ 6. flokk kvenna 

□ 7. flokk karla 

□ 7. flokk kvenna 

□ 8. flokk karla 

□ 8. flokk kvenna 

 

Sp. 4. Hvaða stöðu/m gegnir þú hjá þínu félagi? 

□ Yfirþjálfari 

□ Aðalþjálfari 

□ Aðstoðarþjálfari 

□ Annað, þá hvað?  ________________ 

 

Sp. 5. Hvaða þjálfaramenntun(þjálfarastigi) hefur þú lokið? 

o 1. A 
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o 1. B 

o 1. C 

o 2. A 

o 2. B 

o 2. C 

o 3 

o 4 

o Engin þjálfaramenntun 

o Önnur þjálfaramenntun(t.d. erlendis), þá hvað?  _______________ 

 

Sp. 6. Hvaða almennri menntun hefur þú lokið? 

o Grunnskólapróf 

o Stúdentspróf 

o Önnur menntun úr framhaldsskóla(t.d. sveinspróf) 

o Grunnmenntun úr háskóla(t.d. B.Sc) 

o Framhaldsnám úr háskóla(t.d. MBA) 

o Doktorsnám úr háskóla 

 

Sp. 7. Hversu miklu eða litlu finnst þér skipta að þjálfarar í yngri flokkum í 

handknattleik séu menntaðir í handknattleiksþjálfun? 

o Mjög miklu 

o Frekar miklu 

o Hvorki né 

o Frekar litlu 

o Mjög litlu 

 

Sp. 8. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á að mennta þig frekar sem 

handknattleiksþjálfari, t.d. með fleiri námskeiðum eða endurmenntun? 

o Mjög mikinn 

o Frekar mikinn 

o Hvorki né 

o Frekar lítinn 

o Mjög lítinn 

 


