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Útdráttur 

Í þessari ritgerð fjalla ég um knattspyrnuumhverfi yngri flokka í Noregi og á Íslandi 

þar sem ég einblíni á þjálfun 12 ára drengja. Markmið ritgerðarinnar er að fá heildstæða sýn 

á knattspyrnuumhverfi yngri flokka í löndunum og sjá hvort það sé munur á milli landanna 

og hvar sá munur liggi helst. Ég setti af stað rannsókn þar sem ég sendi spurningalista með 

51 spurningu á þjálfara 12 ára drengja í löndunum tveimur.Spurt var um atriði sem snúa að 

þjálfurunum, menntun þeirra, vinnuumhverfi og áherslum í þjálfun, einnig leitaði ég svara 

við hvernig æfingaaðstaða félaganna er og hvernig keppnisfyrirkomulagi er háttað. Ég mun 

fjalla ítarlega um Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) og Knattspyrnusamband Noregs 

(NFF). Þar á meðal mun ég fara yfir markmið og stefnur sambandanna fyrir yngri flokka 

auk þess að skoða þjálfaranámskeið sambandanna og almennar knattspyrnuaðstæður í 

löndunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að KSÍ og NFF eru með svipuð markmið 

og stefnur en það eru nokkur atriði sem sýna greinilegan mun á knattspyrnuumhverfi 

landanna. Í stuttu máli eru niðurstöðurnar þær að félög á Íslandi leggja meira upp úr keppni 

sem endurspeglast m.a. í verðlaunum á mótum og getuskiptingu í lið, þjálfarar íslenskra 

félaga fá laun fyrir þjálfunina á meðan það þekkist varla hjá þjálfurum í norskri 

barnaknattspyrnu. Knattspyrnusamböndin eru bæði með markmið um menntun þjálfara, en 

niðurstöðurnar leiða í ljós að íslenskir þjálfarar í rannsókninni eru í meiri mæli menntaðir 

til að þjálfa knattspyrnu en kollegar þeirra í Noregi. 
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1.0 Inngangur 

Knattspyrna hefur verið rannsökuð frá ýmsum sjónarhornum enda vinsæl íþrótt sem 

margir iðka. Þeir sem standa að íþróttinni hvort sem það eru stjórnarmenn, þjálfarar, 

leikmenn eða aðdáendur hafa allir það að markmiði að gera knattspyrnuna betri hver á sinn 

hátt t.d. með bættri þjálfun, bættri aðstöðu til iðkunar eða aðgengi fyrir aðdáendur og svo 

framvegis.  

Ef til vill er það mikilvægast að allir fái tækifæri til að stunda þennan skemmtilega 

leik, þ.e. að til staðar séu knattspyrnulið sem bjóða upp á æfingar fyrir unga jafnt sem aldna 

iðkendur. Knattspyrnufélögin leggja yfirleitt ríka áherslu á öflugt yngri flokka starf með 

það að markmiði að sem flestir njóti sín sem best. Út frá blómlegu yngri flokka starfi koma 

svo reglulega afreksmenn á borð við Gylfa Sigurðsson og Eið Smára Guðjohnsen sem gera 

knattspyrnuna að atvinnu sinni og eru nauðsynlegar fyrirmyndir ungra knattspyrnuiðkenda. 

 Það sem ég tel að einkenni öflugt yngri flokka starf öðru fremur eru færir þjálfarar 

og góð aðstaða til iðkunar. Þetta eru tvö veigamikil atriði sem ættu að stuðla að því að 

iðkendur njóti leiksins til hins ítrasta. Bylting hefur orðið í þessum efnum á Íslandi því 

þjálfarar afla sér þjálfaramenntunar í enn frekara mæli en áður fyrr og nú er það svo að 

þjálfarar í yngri flokkum eru oftar en ekki með þjálfunina sem aðalstarf, en áður fyrr var 

starf þjálfara mun minna í sniðum. Eins er aðstaða til knattspyrnuiðkunar orðin frábær á 

Íslandi, fjölmargir gervigrasvellir, sparkvellir og knatthallir hafa sprottið upp á síðustu 10 

árum sem gerir iðkendum kleift að spila knattspyrnu við toppaðstæður en ekki á hörðum 

malarvöllum í nístandi frosti og snjókomu eins og tíðkaðist áður fyrr. Það er ljóst að þrátt 

fyrir að þessi veigamiklu atriði í kringum knattspyrnuna hafi breyst til batnaðar  á Íslandi er 

alltaf hægt að læra af öðrum þjóðum hvernig þessum atriðum skuli háttað. 

Markmið ritgerðarinnar er að bera saman knattspyrnuumhverfið í yngri flokkum á 

Íslandi og í Noregi og mun ég sérstaklega taka fyrir félög í Bergen. Ég set af stað rannsókn 

þar sem markmiðið er að kanna þjálfarana, menntun þeirra, vinnuumhverfi og áherslur í 

þjálfun. Eins mun ég leitast við að fá svör við því hvernig æfinga- og keppnisaðstæður 

félög þjálfaranna búa við. Ég vonast eftir því að fá heildstæða sýn á yngri flokka þjálfun í 

hvoru landi fyrir sig, fá svör við því hvort það sé einhver munur milli landanna og hvar sá 
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munur liggi þá helst. Ég vonast til að verkefnið mitt verði áhugaverð lesning og geti varpað 

einhverju ljósi á það hvernig íslensk yngri flokka knattspyrna stendur í samanburði við 

norska. Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður og vonast ég til að hún gefi góða 

sýn á hvernig knattspyrnu yngri flokka er háttað í Noregi og á Íslandi. og að niðurstöður 

ritgerðarinnar verði knattspyrnuhreyfingunni að gagni. 

1.1 Val á rannsóknarefni 

Þegar ég stóð frammi fyrir því að velja lokaverkefni lá það beinast við að velja efni 

tengt knattspyrnu þar sem áhugi minn meðal íþrótta er mestur í knattspyrnunni, eins hef ég 

sjálfur spilað knattspyrnu og þjálfað yngri flokka. Ég hafði áhuga að gera rannsókn á yngri 

flokkum í knattspyrnu. Það hafa orðið miklar breytingar á yngri flokka starfinu á Íslandi 

undanfarin ár. Sem dæmi má nefna að aðstaða hefur breyst til betri vegar, þjálfarar sinna 

starfinu af miklum eldmóð og sækja sér í auknum mæli þjálfaramenntun, iðkendum hefur 

fjölgað og þá um leið eru knattspyrnuflokkarnir stærri en áður.  

Ég flutti nýlega til Bergen í Noregi þar sem ég hef m.a. fylgst með og stundað 

knattspyrnu. Íþróttir og ekki síst knattspyrna er stór hluti af norskri þjóðarsál.  Norðmenn  

hafa oft spurt mig hvernig staðið sé að málum í knattspyrnuþjálfun á Íslandi, því þeim þykir 

eftirtektarvert hversu margir Íslendingar hafa atvinnu að því að spila knattspyrnu. Ég hef 

nokkuð góða tilfinningu hvernig starfið er í yngri flokkum á Íslandi en var forvitinn hvernig 

staðið væri að málum í norskri knattspyrnu. Ég ákvað að setja upp samanburðarrannsókn 

milli landannna um það hvernig umhverfi knattspyrnuþjálfunnar yngri flokka sé háttað.  

Eftir nokkrar vangaveltur um hvernig rannsókn ég gæti sett af stað og hversu breitt 

aldursbil ég ætti að hafa í rannsókninni ákvað ég að úrtak rannsóknarinnar yrði þjálfarar 

drengja á tólfta ári í félögum á Íslandi og á  Bergensvæðinu í Noregi.  

1.2 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Með rannsókninni er ég að leita svörum við spurningunni: „Er munur á 

knattspyrnuþjálfun 12 ára drengja í Noregi og á Íslandi?“ Til þess að svara spurningunni 

setti ég af stað rannsókn þar sem ég sendi spurningalista til þjálfara á Íslandi og á 

Bergensvæðinu í Noregi. Ég set fram rannsóknarspurninguna; „Hvernig er 
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knattspyrnuumhverfi yngri flokka á Íslandi í samanburði við Noreg. Út frá þessari 

spurningu setti ég fram eftirfarandi tilgátur. 

Tilgáta 1: Íslenskir 12 ára drengir æfa meira en 12 ára drengir í Noregi. 

Tilgáta 2: Íslenskir þjálfarar í barnaknattspyrnu fá hærri laun en þjálfarar í Noregi. 

Tilgáta 3: Íslenskir þjálfarar í barnaknattspyrnu eru meira menntaðir en norsku þjálfararnir. 
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2.0 Fræðilegur hluti 

2.1 Saga og þróun knattspyrnunnar 

Knattspyrna hefur verið stunduð í annað hundrað ár og hefur í áranna rás verið 

iðkuð um allan heim. Leikurinn hefur tekið miklum breytingum frá því að hann kom fyrst 

fram. Til eru ýmsar heimildir um leik sem líktist knattspyrnu hafi verið leikinn allt frá 

fornöld. Elsta heimildin af íþrótt sem líkist knattspyrnu er tvö þúsund ára gömul frá Kína.  

Á 13. öld var knattleikurinn búinn að ná talsverðum vinsældum á Englandi og var 

Sprengidagur „opinber leikdagur“ ár hvert. Þá tíðkaðist að hafa keppni milli þorpa eða 

borgarhluta og leikurinn virðist hafa verið ansi harður og í rituðum heimildum er getið um 

dauðsföll af slysni í hita leiksins.  

Enska knattspyrnusambandið var stofnað árið 1863 og í kjölfarið breyttist leikurinn 

mjög mikið og fór að veraða að þeirri knattspyrnu sem við þekkjum í dag og má með sanni 

segja að Englendingar séu upphafsmenn knattspyrnunnar í nútíma mynd
1
. Vinsældir 

leiksins fagra jukust jafnt og þétt með árunum og er knattspyrna nú vinsælasta og mest 

spilaða íþrótt heims með 265 milljónir iðkenda eða um 4% mannkyns
2
. Nánast allir angar 

knattspyrnunnar hafa tekið stakkaskiptum.  

Knötturinn sem notaður var í fyrstu var blýþung reimuð leðurtuðra en er nú orðinn 

háþróaður knöttur sem auðvelt er að sparka í. Allur útbúnaður eins og treyjur og skór hafa 

þróast í þá átt að vera léttari og þægilegri, þá hafa knattspyrnuvellir og öll aðstaða í 

kringum þá tekið stöðugum breytingum. Bestu grasvellirnir í dag eru eins og rennislett 

teppi enda eru menn í fullu starfi sem sjá um vellina.  

Aðstaða fyrir börn og unglinga hefur markvisst tekið framförum og hefur 

Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) í samvinnu við aðildarsambönd sín staðið 

kröftuglega að útbreiðslu knattspyrnunnar með því að reisa knattvelli og bæta aðstöðu til 

iðkunar.
3
 Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) hefur tekið þátt í þessari þróun og fór af stað 

með sparkvallaátak árið 2004. Evrópska knattspyrnusambandið (UEFA) ásamt nokkrum 

íslenskum fyrirtækjum styrktu KSÍ til sparkvallaátaksins og alls risu 64 sparkvellir á Íslandi 

á árunum 2004-2006
4
.  
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Þjálfun leikmanna tekur sífelldum breytingum og þjálfarar eru sífellt að prófa nýjar 

aðferðir sem beinast að því að gera leikmennina betri. Þjálfarar sækja sér menntun í auknu 

mæli og eru knattspyrnusamböndin meðvitaðari um mikilvægi menntunnar og bjóða því 

enn frekar upp á þjálfaranámskeið.  

Knattspyrnan sem í upphafi var lítið annað en einfaldur leikur til skemmtunar hefur 

þróast yfir í eitthvað miklu stærra og er hægt að fjalla um knattspyrnu sem iðngrein sem 

hefur áhrif á marga anga samfélagsins. Nærtækt dæmi er heimsmeistarmótið í knattspyrnu 

sem fer fram á fjögurra ára fresti og fór síðast fram sumarið 2010 í Suður Afríku. Allur 

heimurinn fylgdist með keppninni og skilaði keppnin 25 milljarða króna gróða fyrir FIFA 

og jók sambandið eigið fé sitt í 129 milljarða króna
5
.  

2.2 Almennt Noregur/Bergen 

Frændur okkar Norðmenn eru tæplega 5 milljónir og stærstu borgir landsins er 

höfuðborgin Osló, Bergen og Þrándheimur. Það svæði sem ég tek fyrir í verkefninu er 

Bergen og nágrenni, en Bergen er í Hördalandsfylki í vestur Noregi. Borgin er oft nefnd 

Björgvin af Íslendingum eða „Borg hina 7 fjalla“. Bergen var höfuðborg Noregs til margra 

ára og þar búa um 260.000 þúsund manns
6
.  

Í borginni er SK Brann eina atvinnuknattspyrnuliðið en félagið spilar í efstu deild 

og hefur unnið Noregstitilinn þrisvar, síðast árið 2007
7
. Í gegnum tíðina hafa 12 íslenskir 

leikmenn leikið með Brann, þetta árið er Birkir Sævarsson leikmaður liðsins
8
. SK Brann er 

vel stutt og fær að meðaltali um 14.000 manns á heimaleiki sína
9
.  

Noregur er mikið íþróttaland og almennt er þáttaka í íþróttum með því allra mesta 

sem þekkist í heiminum. Stærstu íþróttaafrek Noregs eru flest hver í vetraríþróttum þar sem 

Norðmenn státa af fjölmörgum afreksíþróttamönnum. Nefna má að á vetrar-

ólympiuleikunum í Vancouver árið 2010 þá unnu Norðmenn til 23 verðlauna, aðeins 

Þýskaland, Kanada og Bandaríkin gerðu betur
10

. Eins hafa Norðmenn staðið sig vel í 

handbolta, sérstaklega kvennalandsliðið sem hefur unnið Ólympíuleika, Evrópumót og 

heimsmeistaramót
11

. Þjóðin stendur framarlega í kvennaknattspyrnu og þar hefur Noregur 

verið meðal bestu þjóða um árabil. Karlalandsliðið átti sitt gullaldartímabil á tíunda áratug 

seinustu aldar þegar fjöldinn allur af norskum knattspyrnumönnum skein skært í ensku 
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úrvalsdeildinni og landsliðið var meðal þeirra allra bestu. Karlalandsliðið hefur verið á 

niðurleið síðastliðin 10 ár og hefur ekki tekist að komast inn í lokakeppni stórmóts frá árinu 

2000.
12

 En frækileg frammistaða allra síðustu misserin í undankeppni Evrópukeppninnar 

gefa vísbendingar um að liðið sé að snúa við blaðinu 
13

. 

Eins og áður var getið þá hefur  knattspyrnan í Noregi verið í lægð undanfarin 

áratug ef litið er til árangurs karlalandsliðsins, frammistöðu norskra liða í Evrópukeppnum 

og fjölda leikmanna sem eru að spila í stærstu deildum Evrópu, en þar hefur Norðmönnum 

farið ört fækkandi. Þetta hefur leitt af sér umræðu meðal hinna fjölmörgu 

knattspyrnuunnenda í landinu.  

Raddir hafa verið uppi um að breytinga sé þörf í knattspyrnuumhverfinu og hefur 

m.a. verið litið til Hollands hvernig standa eigi að þjálfun barna og unglinga
14

. Ýmis atriði 

eru talin  orsaka dvínandi gengi norskrar knattspyrnu. Nefna má fjölda útlendinga í 

aðaliðum félaganna sem kemur í veg fyrir tækifæri heimamanna og gefi það röng skilaboð 

til ungra iðkenda.  

Gagnrýnt hefur verið hvernig félögin hafa hrúgað inn peningum í meistaraflokkana 

og yngri flokkarnir hafi í staðinn fengið minni sneið af peningakökunni. Þá eru 

aðstöðuleysi og áherslur í þjálfun atriði sem margir hverjir eru reiðubúnir að taka til 

endurskoðunar í norskum fótbolta
15

. Rætt hefur verið um að það þurfi fleiri menntaða 

þjálfara í barna- og unglingaþjálfun og félögin þurfi að bjóða þjálfurum laun fyrir 

þjálfunina í ríkari mæli. Það tíðkast meðal margra norskra félaga að foreldrar barna taka að 

sér þjálfun liðanna og þeir eru oftar en ekki í þjálfarastarfinu á þeim forsendum að hjálpa til 

og styðja við barnið sitt frekar en að hafa brennandi áhuga á knattspyrnuþjálfun
16

.  

2.3 Norska knattspyrnusambandið (Norges fotballforbund, NFF) 

Norska knattspyrnusambandið (NFF) var stofnað 30 apríl árið 1902. Í lögum NFF er 

komið inn á tilgang og hlutverk þess, þar kemur fram að NFF eigi að vera í forsvari 

knattspyrnunnar í landinu og annast skipulagningu, útbreiðslu og kynningu. Sambandið á 

að standa vörð um það að hreyfingin standi fyrir „Fair Play“ sjónarmiðið. Aðalskrifstofa 

NFF er í Osló og er NFF meðlimur norska íþróttasambandsins (NIF) og um leið aðili að 

FIFA og UEFA
17

.   
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Noregi er skipt upp í 18 fylki og hvert fylki er með sérsamband innan NFF. Bergen 

er í Hördalandsfylki eins og öll norsku liðin sem tekin eru fyrir í rannsókninni. 

Knattspyrnusamband Hördalandsfylkis er þriðja stærsta sambandið innan NFF. Þar eru um 

200 félög, um 2800 lið og um 37.000 iðkendur. Samband Hördalands fagnaði 100 ára 

afmæli árið 2011. 

Á heimasíðu NFF er að finna ýmis skrif sem eiga að vera vegvísir að því hvernig 

staðið skuli að knattspyrnu barna. Í grein frá NFF sem ber heitið „Áhersluatriði knattspyrnu 

barna árið 2010“ eru dregin fram þrjú aðalaðtriði sem hafa ber í huga.  

 Knattspyrna er fyrir alla. Allir eru jafn mikilvægir 

 Öryggi og færni leiða af sér vellíðan. Allir eiga að vera virkir og njóta sín sem 

best.  

 Spilum heiðarlega og sýnum virðingu fyrir hvor öðrum innan sem utan vallar 

Sama grein kemur inn á atriði sem þjálfarar ættu að hafa í huga við þjálfun, þar eru 

dregin fram 10 atriði
18

: 

 Aldrei biðraðir 

 Spilform með fáum í liði 

 Iðkendur eiga að vera í sem mestri snertingu við boltann 

 Hrósaðu 

 Vertu skipulagður 

 Veittu öllum athygli 

 Vertu jákvæður 

 Vertu opinn fyrir því að þiggja ráð og læra  

 Höfðaðu til allra iðkendanna 

 Haltu uppi sem mestri virkni 

NFF leggur áherslu á að þessi aldurshópur keppi í leikjum og á mótum innan sinnar 

sýslu eða í sýslunum í kring. Til að skapa ákveðinn hápunkt fyrir félagið er hægt að taka 

þátt í einu móti sem krefst ferðalags innanlands, ekki er mælt með þátttöku á mótum 

erlendis fyrir þennan aldurshóp. Sjö manna bolti á að vera ráðandi hjá þessum aldri en 

ráðlagt er að hafa fimm manna lið á æfingum
19

.  
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2.3.1 Aldursskipting  flokka hjá NFF 

NFF er með öðruvísi aldurskiptingu en KSÍ. Yngri flokkarnir eru tvískiptir annars 

vegar er það barnaknattspyrna frá 6-12 ára og hins vegar unglingaknattspyrna frá 13-19 ára. 

Iðkendur frá 6-10 ára spila fimm í liði en frá 10-12 ára spila sjö í liði. Frá 13 ára aldri er 

spilað á stórum vellli með 11 manna lið. Í barnafótbolta starfar hver árgangur einn og sér 

þ.e. þeir eru ekki á æfingum eða í keppni með næsta árgangi í aldri eins og tíðkast á Íslandi. 

Félögin halda úti misjafnlega mörgum liðun í hverjum árgangi.  

Svo dæmi sé tekið þá er Fana IL með fjögur lið drengja sem verða 12 ára á árinu. 

Hvert og eitt lið hefur hvert sinn þjálfara og heita mismunandi seinni nöfnum t.a.m heita 

þessi fjögur Fana lið: Fana Pegasus, Fana Mimosa, Fana Taurus, og Fana Adara. Það er svo 

mismunandi hvort lið innan félaganna séu með samstarf um að æfa saman eða ekki, liðin 

skiptast í mörgum tilfellum eftir búsetu, skólum eða hverjir eru félagar. Það þekkist jafnvel 

að liðin æfi á skólalóðum þar sem það hentar betur. Liðin eru ekki skýrð a, b, c og svo 

framvegis eins og þekkist á Íslandi heldur eru endingarnar gjarnan litir eins gulur, rauður, 

blár eða dýranöfn eins og örn, fálki risaeðlurnar eða tígrarnir. Í einhverjum mæli fá liðin 

tölustafi aftan við félagsnafnið
20

. 

Unglingaknattspyrna er aldurinn 13-19 ára. Þar er keppnisfyrikomulagið þannig að 

árgangarnir keppa sér fram til 16 ára. Á aldrinum 16-19 ára er starfrækt svokallað 

ungmennalið samanber 2. flokkur á Íslandi. Vitanlega kemur það fyrir ef lið eru fámenn að 

árgangarnir starfa saman af illri nauðsyn.  

2.3.2 Menntun þjálfara hjá NFF 

NFF hafa verið duglegir að mennta þjálfara sína og nýjar tölur sýna að Noregur er í 

öðru sæti í Evrópu á eftir Sviss með flesta menntaða knattspynuþjálfara miðað við 

höfðatölu. NFF hefur ennfremur fengið hrós frá UEFA fyrir innihald þjálfaranámskeiðanna 

sem sambandið stendur fyrir
21

. Á heimasíðu NFF er að finna undirsíðu þar sem alla 

menntun og fræðslu er að finna sem sambandið býður upp á. Þar á meðal námskeið fyrir 

þjálfara, dómara og stjórnarmenn, og einnig eru fjölmargar fræðigreinar og ráðleggingar 

um knattspyrnu. Þjálfaranámskeið NFF eru þrepaskipt og eftirfarandi námskeið eru í boði
22

: 
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  Þjálfari1/UEFAC-gráða       

 Hluti 1:Almennt þjálfaranámskeið í barnaknattspyrnu(16t) 

 Hluti 2:Knattspyrnutækni(16t) 

 Hluti 3:Samspil(16t) 

 Hluti 4:Unglingaknattspyrna(16t) 

 Þjálfari 2-Heildar og hæfileikaþróun  

 Þjálfari 3-Afreks- og hæfileikaþjálfun  

 Þemanámskeið 2: Leikmanna-/hæfileikaþróun (16t) 

NFF gefur það út að það sé skylda fyrir alla sem koma nálægt knattspyrnu barna að 

sækja almenna þjálfaranámskeiðið í barnaknattspyrnu. Markmið NFF eru að a.m.k 5000 

manns á ári klári hluta eitt í almenna þjálfaranámskeiðinu fyrir barnaknattspyrnu, að a.m.k. 

2500 manns klári námskeiðið þjálfari 1. og a.m.k 200 manns klári þjálfari 2. á ári
23

. NFF 

býður einnig upp á námskeið í markmannsþjálfun og þar eru námskeiðin eftirfarandi
24

: 

 Markmannsþjálfaranámskeið 1  

 Hluti 1 barnaknattspyrna 

 Hluti 2 unglingaknattspyrna 

 Markmannsþjálfaranámskeið 2. Hæfileikaþróun fyrir markemenn 

 Markmannsþjálfaranámskeið 3. Afreks markmannsþjálfun. 

2.4 Aðstæður Noregur  

Noregur hefur tekið skýra stefnu í aðstöðumálum sem er sú að gervigras sé 

heppilegasta undirlag fyrir iðkunknattspyrnu. Nefnd sem skipuð var af NFF, 

Sundbergnefndin, reiknaði út að á knattspyrnutímabilinu nýtist gervigrasvöllurinn hjá 

félögunum í 720 klukkustundir á meðan grasvöllurinn nýtist í 200 klukkustundir. Með 

hliðsjón af niðurstöðum nefndarinnar ráðleggur NFF nú öllum félögum að byggja 

gervigrasvelli frekar en grasvelli eða skipta út gömlum gras- og malarvöllum
25

. Til marks 

um það hversu áfjáðir NFF eru í gervigrasbyltingunni þá birta þeir leiðarvísi fyrir félögin 

hvernig standa eigi að framkvæmdum á byggingu gervigrasvalla
26

. Á fjárhagsáætlun NFF 

kemur fram að það eigi að leggja 50 gervigrasvelli á ári. Á heimasíðu NFF er að finna 

upptalningu á kostum gervigrasvalla
25

:  

http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Utdanning/Trener/Trener-1-kurset/
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Utdanning/Trener/-Delkurs-1-Aktivitetslederkurs-barnefotball-16t-/
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Utdanning/Trener/Delkurs-2--Fotballferdighet-16t/
http://www.fotball.no/Kretser/Hordaland/Utdanning/Trener/Temakurs-2-stpillerutviklingferdighetsutvikling-16/
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 Engum leikjum frestað hvað sem veðri líður 

 Ótakmarkaðar æfingar að vellinum 

 Alltaf topp vallaraðstæður 

 Völlurinn ávallt merktur 

 Á gervigrasvelli eru leikir (og æfingar) hjá öllum getustigum ekki bara hjá 

meistaraflokknum 

 Mögulegt að hafa aðra viðburði á vellinum 

 Lægri rekstrarkostnaður 

 Á gervigrasvelli er hægt að nota venjulega takkaskó 

 Hærri fjárframlög til félaga frá leikmannasjóðum  

Í úttekt frá árinu 2009 sem NFF gerði kom fram að í Noregi eru 1856 sparkvellir 

með gervigrasi, 680 gervigrasvellir í fullri stærð og 195 gervigrasvellir fyrir sjö manna lið. 

Úttektin sýnir byggingu valla árin 2007, 2008 og 2009 og kemur fram að völlum með 

gervigrasi fjölgar með hverju árinu í hverri einustu sýslu landsins. Malarvöllum fækkar 

lítillega milli ára og eru alls 1024. Grasvöllum fer fækkandi og voru 1275 árið 2009 en voru 

1589 árið 2008. Fjöldi knattspyrnuhalla í Noregi eru 16 þar af ein í Bergen
27

. Sparkvellir 

eru víða í Noregi og eru þeir helst ætlaðir börnum og unglingum og hugsaðir sem æskilegur 

staður fyrir börn til að eyða frítíma sínum á. NFF er með það á stefnuskránni að byggja 300 

sparkvelli á ári, en markmiðið er að ná 4000 sparkvöllum yfir allt landið
28

.  

Það er greinilegt að gervigrasið er það undirlag sem forystumenn knattspyrnunar í 

Noregi telja að sé heppilegast. Malarvellir eru orðnir úreltir og síðustu ár hefur þróunin 

verið sú að  mörg félög kjósa gervigras frekar en venjulegt gras. Til marks um þessa þróun 

þá spila 6 af 16 liðum úrvalsdeildar Noregs á gervigrasi. Ekki eru þó allir sáttir við 

gervigrasbyltinguna eins og til dæmis sambandsfélagið NISO sem stendur fyrir 

félagssamband útivistar íþróttamanna. En könnun meðal félaga NISO sýndi fram á megna 

óánægju með gervigrasið sem undirlag..  Það kom skýrt fram að gervigras veldur flestum 

meiðslum að mati 74,4 % svarenda.  . Eins kom fram í niðurstöðunum að mikill meirihluti 

taldi að loftið væri lélegt í gervigrashöllunum og að graslyktin og tilfinningin að spila á 

grasi væri stór hluti af knattspyrnunni
29

. 
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2.5 Fyrri rannsóknir - Noregur 

Knattspyrna er stærsta íþróttin í Noregi og samkvæmt úttekt frá UEFA frá árinu 

2007 þá stunda 38,1% karlmanna á aldrinum 5-34 ára knattspyrnu. Úttektin var gerð á 

meðal allra norðurlandanna og var Noregur með hæsta hlutfallið og aðeins 0,1 prósentustigi 

meira en Danmörk. Á Íslandi stunduðu 24,5% knattspyrnu meðal 5-34 ára. Það var 

næstlægsta hlutfallið meðal norðurlandaþjóðanna fimm. Samskonar úttekt  meðal kvenna 

setti Noreg í efsta sætið með 11% iðkendur en Ísland var í þriðja sæti með 8,8%
30

. NFF 

gerði stóra úttekt á knattspyrnunni í landinu og þar komu ýmsar áhugaverðar tölfræðilegar 

staðreyndir fram. Niðurstöðurnar yfir landið allt sýndu að 51,7% drengja á aldrinum 6-12 

ára æfa knattspyrnu og 25% stúlkna. Í unglingaflokkunum 13-19 ára æfa 30,4% drengja og 

16,8% stúlkna. Hördalandssýslan var með hæsta hlutfall iðkenda yfir landið en þar er 

Bergen stærsta borgin. Í Bergen æfa 60,9% 6-12 ára drengja knattspyrnu og 26,6% stúlkna. 

Brottfallið úr knattspyrnunni er heldur mikið þegar komið er í unglingaflokk  í Bergen en 

þá æfa 32,8% drengja og 15,5% stúlkna. Samanlagður fjöldi iðkenda í landinu öllu er 

362.688
27

. 

NFF birti á heimasíðu sinni grein þar sem fjallað er um barnafótbolta frá ýmsum 

sjónarhornum. Þar eru talin upp átta atriði sem sýna umfang knattspyrnunnar í Noregi
18

:  

 Sex af hverjum tíu strákum og 3,5 af hverjum 10 stúlkum stunda 

knattspyrnu 

 Knattspyrna er fjölmennasta íþróttin meðal barna og unglinga 

 Knattspyrna er fjölmennasta íþróttin meðal stúlkna 

 Knattspyrna er sú íþrótt sem nær til flestra óháð, félagsstöðu eða kynþætti 

 Knattspyrna er sú íþrótt sem nær til flestra bæði í þéttbýli og dreifbýli 

 Norgur er það land í Evrópu sem er með flesta unga iðkendur ef miðað er 

við höfðatölu 

 Noregur er það land í Evrópu sem er með flest knattspyrnulið miðað við 

höfðatölu  

 Norðmenn eru áhugasamastir í Evrópu um knattspyrnu. 
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2.6 Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) var stofnað árið 1947. Í lögum KSÍ er kveðið á 

um hlutverk og tilgang sambandsins. Þar segir í 2 grein:  

2.1 KSÍ er æðsti aðili knattspyrnumála á Íslandi og er hlutverk þess í meginatriðum:  

 að hafa yfirstjórn íslenskra knattspyrnumála,  

 að vinna að eflingu knattspyrnu í landinu,  

 að setja íslenskri knattspyrnu lög og reglur og að framfylgja þeim,  

 að sjá til þess að knattspyrnulögunum og reglum KSÍ sé fylgt,  

 að standa fyrir knattspyrnumótum á Íslandi,  

 að standa vörð um uppeldislegt gildi knattspyrnu og heiðarlegan leik,  

 að koma fram erlendis fyrir hönd knattspyrnu á Íslandi,  

 að tefla fram landsliðum og félögum í alþjóðlegri keppni.  

2.2. KSÍ starfar að öllu leyti sjálfstætt og er hlutlaust varðandi stjórnmál og 

trúarbrögð. KSÍ skal gæta jafnræðis og jafnréttis. Skulu allir vera jafnir fyrir lögum og 

reglugerðum KSÍ og njóta réttinda án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti
31

. 

Í 4 grein er komið inn á aðild. Þar segir: Öll félög innan ÍSÍ, er iðka og keppa í 

knattspyrnu, eru aðilar að KSÍ
31

. 

Ef litið er til hvaða spor KSÍ marka í yngri flokkum þá sendi sambandið frá sér 

stefnuyfirlýsingu um þjálfun barna og unglinga. Yfirskriftin er: markmið, leiðir, verðlaun 

og viðurkenningar. Í flokknum 9-12 ára eru yfirlýst atriði sem hafa skal í huga við 

þjálfun
32

:  

 Aðaláhersla sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

 Kynna einföld leikfræðileg atriði. 

 Þjálfun feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar. 

 Að vekja knattspyrnuáhuga fyrir lífstíð. 
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 Æfingar séu fjölþættar og skemmtilegar. 

 Börn séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar. 

 Háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 

 Öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

 Leikið verði í 7 manna liðum. 

 Fyrir 9 og 10 ára skal keppni fara fram á félagsmótum sem og á héraðs- og 

landshlutavísu. Áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu 

og allir fái sömu viðurkenningu fyrir þátttöku. 

 Fyrir 11 og 12 ára skal keppni fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og 

landsvísu. Áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með óháð getu. Lið 

vinna til verðlauna. 

Fræðslustjóri KSÍ Sigurður Ragnar Eyjólfsson gefur 10 ráð fyrir þjálfara barna í 

knattspyrnu á heimasíðu sambandsins
33

.  

 Knattspyrnuæfingar fyrir börn eiga að vera skemmtilegar 

 Hafðu fáa saman í liði 

 Forðastu langar biðraðir 

 Sýna og leiðbeina meira - tala minna 

 Hrósaðu mikið 

 Forðastu líkamlegar refsingar 

 Vertu fyrirmynd 

 Hafðu bolta á mann 

 Leggðu áherslu á að bæta tækni 

 Brostu! 
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2.6.1 Aldursflokkaskipting KSÍ 

Á Íslandi er aldursflokkaskiptingin útlistuð í annarri grein reglugerðar KSÍ um 

knattspyrnumót. Þar kemur eftirfarandi fram 
34

: 

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. 

 

Hverjum aldursflokki má skipta niður í lið eftir getu. Skal skipta 1. aldursflokki 

þannig að besta liðið heiti meistaraflokkur og næstbesta 1. flokkur. Öðrum aldursflokkum 

skal skipt niður í A, B og C lið og svo framvegis. Þeim liðum má skipta eftir getu í lið 1, 2, 

3 og svoframvegis.  

Það eru taldir upp sex aldurflokkar í reglugerðinni. Aftur á móti eru sjöundi og 

áttundi flokkur starfræktur hjá flestum félögum þó þeirra sé ekki getið í reglugerðinni.  

2.6.2 Menntun þjálfara hjá KSÍ 

Með hugtakinu þjálfari er átt við hvern þann sem kennir íþróttir og skipuleggur og 

stjórnar íþróttaæfingum
35

. Um langt skeið hafa forvígismenn íþróttahreyfingarinnar lagt 

áherslu á að   þjálfarar séu vel menntaðir og hæfir til að tryggja íþróttaiðkendum sem 

réttastar þjálfunaraðferðir og sem bestan árangur. Kröfurnar til íþróttastarfsins hafa aukist 

með árunum ekki síst vegna þess hversu þýðingarmiklu uppeldisstarfi íþróttirnar standa 

fyrir. Til þess að menntuðum og hæfum þjálfurum fjölgi er mikilvægt að þjálfarastarfið 
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njóti virðingar bæði innan íþróttahreyfingarinnar og meðal almennings. Virðingin kemur 

ekki að sjálfu sér og hefur fræðslunefnd ÍSÍ  bent á ýmsar leiðir til úrbóta.  Ein leið væri sú 

að sérsambönd ÍSÍ byðu upp á námskeið til menntunar, og félögin í landinu þyrftu 

jafnframt að setja kröfur á þjálfarana til að mennta sig
35

.  

KSÍ hefur lagt ríka áherslu á menntun þjálfara og hefur íslenska menntunarkerfið til 

að mynda fengið viðurkenningu frá UEFA. KSÍ sem er sérsamband innan ÍSÍ, hefur staðið 

sig best í því að koma upp kerfi til að þjálfarar geti menntað sig í sínu fagi
36

. KSÍ setti fram 

reglugerð um menntun knattspyrnuþjálfara. Í fyrstu grein reglugerðarinnar segir
34

:  

1.1. Allir þjálfarar skulu hafa fullnægjandi og viðeigandi menntun til þeirra 

þjálfarastarfa sem þeir vinna.  

1.2. Með hugtakinu þjálfari er hér átt við hvern þann sem kennir knattspyrnu og 

skipuleggur og stjórnar knattspyrnuæfingum og knattspyrnuleikjum. 

 

Önnur grein reglugerðarinnar kveður á um að félögin skuli gera ákveðnar kröfur á 

þjálfara eftir því hvaða getustig og flokk þeir þjálfa. Kröfur þjálfara 5. 6. og 7. Flokks eru 

þær að þeir skuli vera með KSI II þjálfaragráðu. Gerð er krafa um að aðstoðaþjálfarar 

flokkanna séu með KSÍ I gráðu. Kerfið er þrepaskipt og eru námskeiðin eftirfarandi
37

 :  

 

 I stig 

 II. stig 

 III. stig 

 IV. stig 

 V. stig 

 VI. stig 

 VII. stig    

 KSÍ-B próf(UEFA-B) 

 KSÍ-A próf(UEFA-A) 

Námskeið I-V veita UEFA B þjálfaragráðu. Námskeiðunum lýkur með skriflegu 

prófi, námskeiðin eru samtals 124 tímar. Námskeið 5-9 veita KSÍ-A próf(UEFA A) 
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þjálfaragráðu ef viðkomandi stenst skriflegt próf en námskeiðin taka 120 tíma. Næsta gráða 

á eftir er KSÍ-A próf(UEFA A) er UEFA pro en það eru sjö íslenskir þjálfarar með UEFA 

pro þjálfaragráðu. KSÍ hefur verið í samstarfi við enska knattspyrnusambandið við að 

útskrifa þjálfara með UEFA pro
38

. 

2.7 Aðstæður á Íslandi 

Aðstaða til knattspyrnuiðkunar hefur gjörbreyst undanfarinn áratug. Svokölluð 

hallarbylting hófst á Íslandi árið 2000 með byggingu Reykjanesshallarinnar sem er 

yfirbyggð höll með gervigrasi. Í kjölfarið fylgdu fimm aðrar hallir í fullri stærð þ.e. Fífan, 

Boginn, Egilshöll, Akranesshöll, Kórinn og Fjarðarbyggðarhöllin. Auk þess hafa verið 

byggðar minni hallir í Hafnarfirði, Grindavík og Vestmanneyjum. Þær hallir nýtast til 

æfinga og keppni á sjö manna velli en er ekki löglegur völlur fyrir leik í 11-manna bolta. 

Hallirnar hafa haft þau áhrif að nú er hægt að æfa markvisst yfir allt árið
39

. Nú er það svo 

að flest lið landsins eru með þriðju kynslóðar gervigrasvöll á félgassvæði sínu. Til að 

mynda eru öll liðin á Reykjarvíkursvæðinu með gervigrasvöll. Það má segja að það sé ansi 

hröð bylting en árið 2002 voru aðeins tveir gervigrasvellir í Reykjavík
39

. KSÍ hóf 

sparkvallarverkefni árið 2004 eftir að hafa fengið styrk frá UEFA
4
. Tveimur árum seinna 

höfðu verið byggðir 64 sparkvellir og frá þeim tíma hefur þeim fjölgað enn frekar.  

2.8 Fyrri rannsóknir - Ísland 

Ef litið er til rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi sem lúta að menntun þjálfara 

þá er um nokkuð auðugan garð að gresja. Jón Steindór Þorsteinsson  og Ríkharð Bjarni 

Snorrason gerðu viðamikla rannsóknaritgerð árið 2007 á menntun þjálfara í yngri flokkum. 

Í rannsókn þeirra kom fram að 79,84% aðalþjálfara hafa menntun annaðhvort frá KSÍ eða 

erlendis frá. Rannsóknin spannaði lið landsins í öllum flokkum. Alls 382 þjálfarar tóku þátt 

í rannsókninni. Flestir þjálfarar höfðu KSÍ II eða 21,47% þar á eftir kom KSÍ-A með 

17,02%. Í 5. flokki karla sem er sá aldur og ég skoða í minni rannsókn, þá voru 18,52% 

þjálfara réttindalausir, þeir sem höfðu réttindi höfðu flestir KSÍ-A eða 18,52%
36

. 

Nokkrar rannsóknarritgerðir um menntunarstig þjálfara hafa verið gerðar, nefna má 

ritgerð Óskars Atla Rúnarssonar, Eyþórs Guðnasonar og Kristins V. Jóhannssonar frá árinu 

2005
40

;og Róberts Más Þorvaldssonar og Katrínar Heiðu Jónsdóttur frá árinu 2006.
41

.  Um 
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aðstöðu knattspyrnunnar má nefna ritgerð Elvars Friðrikssonar og Williams Þorsteinssonar 

frá árinu 2007 sem fjallaði um knatthallirnar á Íslandi þar sem velt var fyrir sér áhrifum 

komu knatthallanna, niðurstöður þeirrar rannsóknar var að knattspyrnan á Íslandi hafi eflst 

og tekið framförum við tilkomu hallanna og þær marki tímamót í íslenskri knattspyrnu
39

. 

Samkvæmt skýrslu Íþróttasambands Íslands frá árinu 2009 þá er knattspyrna sú 

íþrótt á Íslandi sem flestir stunda, alls rúmlega 20 þúsund sem er þó agnarsmátt miðað við 

þá rúmlega 300 þúsund Norðmanna sem stunda knattspyrnu
42

. 
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3.0 Aðferðarfræði 

3.1 Uppbygging rannsóknar 

Verkefninu er stillt upp sem megindlegri rannsókn á knattspyrnufélögum og þjálfun 

drengja á tólfta aldursári á Íslandi og í Noregi. Undirstaða rannsóknarinnar eru staðlaðir 

spurningalistar sem ég sendi  á knattspyrnuþjálfara 12 ára drengja.  

3.2 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar eru þjálfarar drengja á tólfta ári í 45 félögum frá 

Bergensvæðinu í Noregi og 25 félögum frá Ísland. Þjálfararnir störfuðu með drengjum 

fæddum árið 1999 tímabilið 2010/2011 eða drengjum fæddum árið 1998 tímabilið 

2009/2010.  

Félög íslensku þjálfaranna: 

KR Valur Fram Fylkir 

Breiðablik HK Leiknir Þróttur 

ÍR FH Haukar Keflavík 

Njarðvík Grindavík Grótta Selfoss 

KA Þór Fjarðarbyggð Fjölnir 

Stjarnan BÍ ÍBV Víkingur 

Grótta 
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Félög norsku þjálfaranna:  

Åsane Fyllingen Nymark Sotra Fana Brann 

Loddefjord Vadmyra Lov Ham Arna  Nest Sotra Bjarg 

Mathopen Bones Tertnes Kjokkelvik Minde Olsvik  

Smoras Gneist Varegg Lysekloster Follose Vestsiden 

Ask Fotball Bergen Nord  OS TF Flaktveit Baune Stord 

Bremnes Kringlebotn Odda Trio Fitjar Bremnes 

Radoy/Manger Lindas Nordhordaland Austrheim Moster Trott 

Bjornar Askoy Sandviken Elkanger IL Trane SK  

Svarhlutfall þjálfaranna var eftirfarandi: 

Tafla 1. Svarhlutfall 

Þjálfarar Sent á Svarað Svarhutfall 

Íslensku þjálfararnir 25 20 80% 

Norsku þjálfararnir 45 21 47% 

 
3.3 Spurningalisti 

Spurningalistar voru útbúnir fyrir þjálfarana með 51 spurningu sem lúta að 

þjálfurunum, menntun þeirra, vinnuumhverfi og áherslum í þjálfun. Einnig var spurt um 

æfingaaðstöðu félaganna og keppnisfyrirkomulag. Spurningalistinn sem sendur var á 

norsku þjálfarana var á norsku en spurningalisti íslensku þjálfaranna var á íslensku. Unnið 

var með spurningalistana gegnum forritið K2 og svöruðu þjálfararnir spurningunum 

gegnum netslóð sem K2 forritið útvegaði. Forritið K2 setti saman svör þjálfaranna í exel 

skjal á skilmerkilegan hátt. Svörin við spurningalistunum eru nafnlaus. 
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3.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við Exel og SPSS við vinnslu á niðurstöðum. Microsoft Word var notað 

við að skrifa ritgerðina og gerð mynda og taflna. 

Þann 18. desember 2010 sendi ég út með tölvupósti kynningu á verkefninu til 

þjálfaranna sem valdir voru í úrtakið. Tekið var fram í póstinum að viðkomandi mætti 

vinsamlegast láta vita ef hann væri ekki þjálfari 12 ára drengja.  

Undirbúningsferlið var auðvelt þegar kom að íslensku þjálfurunum, heimasíður 

félaganna voru með góðar upplýsingar um þjálfarana þar sem hægt var að verða sér úti um 

netföng þjálfaranna. Tveir þjálfarar sendu póst til baka og sögðust ekki vera þjálfarar lengur 

en gáfu mér upplýsingar um núverandi þjálfara drengjanna.  

Í kynningarpóstinum kom fram að spurningarlistinn yrði sendur út 10. janúar og 

lokafrestur til að svara spurningalistanum yrði 28 janúar. Ég fékk jákvæð viðbrögð frá 

mörgum þjálfurum sem sendu svar til baka að þeim litist vel á að taka þátt í könnuninni. Ég 

sendi ítrekunarpóst 24 janúar. Þann 28 janúar lokaði ég könnuninni þá höfðu alls 20 af 25 

þjálfurum svarað. 

Undirbúningsferlið var allt þyngra í vöfum í úrtaki norsku þjálfaranna. Ég þekkti 

mun minna til norsku liðanna og upplýsingar voru í flestum tilfellum mjög takmarkaðar á 

heimasíðum norsku félaganna. Þar sem upplýsingar á heimasíðum félaganna voru lélegar 

notaðist ég við heimsíðu norska knattspyrnusambandsins sem sýndi þjálfara félaganna. Ég 

sendi kynningarbréf á norsku þjálfarana 18. desember 2010 þar sem verkefnið var kynnt og 

fram kom að spurningalisti yrði sendur út 10. janúar og lokafrestur til að svara yrði 28. 

janúar.  

Ég fékk lítil viðbrögð frá norsku þjálfurunum við kynningarbréfinu og því grunaði 

mig að svörunin yrði ekki sérlega góð. Þegar könnunin hafði staðið yfir í 5 daga hafði ég 

aðeins fengið 8 svör af 25 á meðan 17 af íslensku þjálfurunum höfðu svarað. Í ljósi þess að 

það var nóg af öðrum liðum í Noregi og á Bergensvæðinu úr að velja ákvað ég að stækka 

úrtakið og sendi á 20 þjálfara í viðbót og lengdi frestinn til 30. janúar.  
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Þegar ég lokaði könnun norsku þjálfaranna höfðu 21 af 45 þjálfurum svarað. Ég átti 

í tölvupóstssamskiptum við stjórnarmann í knattspyrnusambandi Hördalandsfylkis sem 

aðstoðaði mig við ýmis atriði við innheimtu spurningalistanna og vinnslu ritgerðarinnar.  

3.5 Áreiðanleiki og réttmæti 

Svörunin var 80% hjá íslensku þjálfurunum og því áreiðanleikinn nokkuð mikill. 

Hjá norsku þjálfurunum var aðeins 47% svörun en á móti kemur að úrtakið var stærra þar 

en hjá íslensku þjálfurunum. Samtals svöruðu 20 íslenskir þjálfarar og 21 norskir þjálfarar.  
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4.0 Niðurstöður 

Hér á eftir fara helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í heildina tóku 20 íslenskir 

þjálfarar þátt í rannsókninni og 21 norskur þjálfari. Hægt að skipta niðurstöðunum í þrjá 

flokka:  

 Um þjálfarann 

 Starfs- og lífaldur, menntun og laun 

 Áherslur í þjálfun 

 Lengd og tíðni æfinga, vinna utan æfingatíma, þjálfunarþættir, 

spilaform, getuskipting og  verðlaun á mótum  

 Vallaraðstæður 

4.1 Um þjálfarann 

   

Mynd 1. Aldur – Spurning 2                                                              Mynd 2. Starfsaldur þjálfara – Spurning 36 
 
 

Mynd 1 sýnir samanburð á aldri íslensku og norsku þjálfaranna. Íslensku 

þjálfararnir eru að meðaltali yngri (35,6 ± 8,7 ár)  en þeir norsku (43,6 ± 7,9 ár) (P < 0,05). 

Elsti norski þjálfarinn er 57 ára en sá yngsti er 20 ára. Elsti íslenski þjálfarinn er 47 ára en 

sá yngsti er 21 árs. Mynd 2 sýnir starfsaldur þjálfaranna. Flestir íslensku þjálfaranna hafa 

starfað sem þjálfarar í 1-4 ár en norsku þjálfararnir hafa flestir starfað í 5-9 ár. Engin 

norskur þjálfari hefur starfað lengur en 14 ár á meðan 25% íslensku þjálfaranna hafa starfað 

lengur en 14 ár. 
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Mynd 3. Þátttaka á þjálfaranámskeiðum – Spurning 40 

 

Á mynd 3 sjást hlutföll þjálfara beggja landa sem hafa lokið þjálfaranámskeiðum 

(P<0,05). Allir íslensku þjálfararnir haf lokið þjálfarnámskeiði á meðan 62% norsku 

þjálfaranna hafa lokið þjálfaranámskeiði. 

  

Mynd 4. Þátttaka á þjálfaranámskeiðum KSÍ                             Mynd 5. Þátttaka á þjálfaranámskeiðum NFF 
– Spurning 41                                                                                                                                               – Spurning 41    
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Myndir 4 og 5 sýna hlutfallslega skiptingu á því hvaða þjálfaragráðu þjálfararnir eru 

með. Flestir íslensku þjálfaranna hafa KSÍ-B próf(UEFA-B) eða 35%. Af þeim 13 norsku 

þjálfurum sem höfðu menntað sig svöruðu 12 hvaða þjálfaragráðu þeir væru með. Flestir 

norsku þjálfaranna höfðu klárað Þjálfari 1/UEFA C-gráða – hluti 1 eða sjö af 12 þjálfurum 

sem gera 58%. 

 

Mynd 6. Fá þjálfarnir laun fyrir þjálfunina – Spurning 47 

 

Mynd 6 sýnir hlutfallslega skiptingu á svörun þjálfaranna hvort þeir fá laun fyrir 

þjálfunina. Allir íslensku þjálfararnir fá laun fyrir þjálfunina á meðan 9,5% eða tveir norskir 

þjálfarar fá laun greidd fyrir þjálfunina (P < 0,001).    
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Mynd 7. Tími sem fer í starfið á viku utan æfingatíma – Spurning 12 

 

Mynd 7 sýnir hlutfallslega skiptingu á tímanum sem þjálfararnir eyða í starfið utan 

hefðbundins æfingatíma og eyddu íslensku þjálfararnir meiri tíma í starfið utan æfingatíma 

(P < 0,001). Alls 60% íslensku þjálfaranna eyða meira en 120 mínútum á viku í starfið utan 

æfingatíma, en 20% eyða um 120 mínútum í starfið. Hæsta hlutfall norsku þjálfaranna eða 

38% eyða um 30 mínútum á viku í starfið utan æfingatíma.   
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4.2 Áherslur í þjálfun 

     

Mynd 8. Æfingatíðni yfir vetrartímann                                                       Mynd 9. Æfingatíðni yfir sumartímann 
– Spurning 9                                                                                                                                                     – Spurning 7 
 
 

Mynd 8 sýnir hlutfallslega skiptingu æfingatíðni félaganna yfir vetrartímann. Flest 

íslensku félögin æfa þrisvar í viku yfir vetrartímann eða 80% félaganna í úrtakinu. Af 

norsku félögunum æfa 14 af 21 félögum tvisvar sinnum í viku eða 67%. Mynd 9 sýnir 

hlutfallslega skiptingu æfingatíðni félaganna yfir sumartímann. Flest íslensku félögin æfa 

fjórum sinnum í viku yfir sumarið eða 80%. Flest norsku félögin æfa tvisvar í viku yfir 

sumarið eða 67% félaganna. Niðurstöðurnar sýna að íslensku strákarnir æfa oftar en þeir 

norsku yfir sumar- og vetrartímann (P<0,001). Í spurningum 7 og 9 flokkaði ég 

vetrarmánuðina frá október til apríl og sumarmánuðina frá maí til september. 
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Mynd 10. Lengd æfinga yfir sumartímann                                            Mynd 11. Lengd æfinga yfir vetrartíman 
– Spurning 8                                                                                                                                                 – Spurning 10 
 

Mynd 10 sýnir lengd æfinga yfir sumartímann og var ekki munur á milli landanna 

þegar allir svarmöguleikar voru skoðaðir saman (P > 0,05). Hæsta hlutfall íslensku 

félaganna eða 75% æfa í 60-75 mínútur allt árið. Hæsta hlutfall norsku félaganna æfa 60-75 

mínútur yfir vetrartímann en 52% æfa 60-75 mínútur yfir sumartímann. Mynd 11 sýnir 

lengd æfinga yfir vetrartímann. Flest íslensku og norsku félaganna æfa 60-75 mínútur eða 

75% af íslensku félögunum og 62% þeirra norsku æfa. Hlutfallslega æfa félögin í báðum 

löndunum lengur yfir sumartímann en vetrartímann.   

 

Mynd 12. Er boðið upp á séræfingar – Spurning 33 
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Í spurningu 33 spurði ég hvort drengjunum væri boðið að sækja séræfingar. Mynd 

12 sýnir að 70% íslensku félaganna og 43% norsku félaganna bjóða upp á séræfingar hluta 

úr ári. En 19% norskra félaga bjóða upp á séræfingar allt árið en ekkert íslenskt félag. 38% 

norsku félaganna og 30% íslensku félaganna  bjóða ekki upp á séræfingar.  

 

Mynd 13. Þjálfunarþættir – Spurning 31 

 

Mynd 13 sýnir hlutfallslega skiptingu á því hvaða þætti þjálfararnir nota í þjálfun 

sinni. Tækniþjálfun er þáttur sem allir þjálfararnir nota. Allir nema einn íslensku 

þjálfaranna nota leikfræði í þjálfun sinni en 17 þjálfarar eða 81% norsku þjálfaranna nota 

leikfræði í þjálfuninni. Svipað hlutfall er milli norskra og íslenskra þjálfara í notkun á 

þolæfingum eða 65% íslenskra þjálfara og 67% norskra þjálfara.  

Í spurningu 32 voru þjálfararnir beðnir um að raða þeim þjálfunarþáttum sem þeir 

notuðust við í röð eftir vægi þáttanna í þjálfun drengjanna. Allir nema einn íslensku 

þjálfaranna svöruðu að tækni væri veigamesti þátturinn í þjálfununni. Einn svaraði að 

leikfræði væri veigamesti þátturinn og tækniþjálfun var í öðru sæti. Styrkaræfingar og 

þolæfingar voru ávallt í sæti númer þrjú eða fjögur á eftir tækni og leikfræði.  
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Mynd 14. Spilaform á æfingum – Spurning 34 

 

Mynd 14  sýnir hlutfallslega skiptingu á því hvaða spilaform þjálfararnir nota oftast 

á æfingum. Hæsta hlutfall íslensku þjálfaranna eða 50% notast mest við 5 á móti 5. Hæsta 

hlutfall norsku þjálfaranna notast við 7 á móti 7 eða 43%.  

 

Mynd 15. Getuskipting á æfingum – Spurning 29                      Mynd 16. Getuskipting í leikjum – Spurning 30 
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Mynd 15 sýnir hvernig íslensku og norsku félögin getuskipta á æfingum (P < 0,05). 

Mynd 16 sýnir sýnir hlutfallslega skiptingu á getuskiptingu innan í leikjum. Í leikjum skipta  

75% íslensku félögunum alltaf eftir getu en 25% getuskipta oftast eftir getu . Á æfingum 

skipta 55% íslensku félaganna oftast eftir getu. Í leikjum norsku félagann skipta alls 38% 

aldrei eftir getu og 33% skipta sjaldan eftir getu. Á æfingum skipta 52%  norsku félaganna 

sjaldan eftir getu. 

   

Mynd 17. Verðlaun á mótum: Ísland                                                          Mynd 18. Verðlaun á mótum: Noregur 
– Spurning 28                                                                                                                                                – Spurning 28 
 
 

Myndir 17 og 18 sýna hlutfallslega skiptingu á því hvort veitt séu verðlaun á 

mótum. Flestir íslensku þjálfaranna eða 55% svöruðu að oftast væru veitt verðlaun. Engin 

þjálfari á Íslandi svaraði því að aldrei væru veitt verðlaun á mótum. Flestir norsku 

þjálfaranna svöruðu því að alltaf væru veitt verðlaun á mótum eða alls 33%. Lægsta hlutfall 

norsku þjálfaranna völdu möguleikana aldrei og sjaldan eða 19%. 
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4.3 Aðstæður 

 

Mynd 19. Vallaraðstöður félaganna – Spurning 15  

 

Mynd 19 sýnir hlutfallslega skiptingu á því hvaða vallaraðstæður félögin hafa yfir 

að ráða. Algengustu vallaraðstæðurnar hjá íslensku félögunum eru grasvöllur og 

gervigrasvöllur eða 85%. Svipað hlutfall gervigrasvalla er hjá norsku félögunum eða 81% 

en aðeins 24% norsku félaganna hafa grasvöll. Alls 38% norsku félaganna hafa malarvöll á 

meðan ekkert íslensku félaganna hafa malarvöll. Alls 45% íslensku félaganna hafa 

gervigrashöll á meðan eitt norskt félag hefur gervigrashöll eða 5%. 

 

Mynd 20. Notkun á vallaraðstöðum – Spurning 16 
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Mynd 20. sýnir hlutfallslega skiptingu á notkun vallaraðstæðna hjá félögum 

þjálfaranna.  Í framhaldi af spurningunni um þær vallaraðstæður sem væru til staðar hjá 

félögunum bað ég þjálfarana að nefna þær vallaraðstæður sem þeir notuðu. Eins bað ég þá 

um að  raða þeim upp eftir því hvaða vallaraðstöðu þeir notuðu mest.  

Svör þjálfaranna leiddu í ljós að af þeim átta norsku félögum sem höfðu malarvöll 

voru sex sem notuðu völlinn. Tveir þjálfarar svöruðu að malarvölur væri í fyrsta sæti yfir 

notkun valla enda var það eini völlurinn hjá viðkomandi félögum. Einn þjálfari svaraði því 

að hann notaðist jafnt viðmalarvöll og gervigras.  

Allir norsku þjálfararnir notuðu gervigrasvöllinn á meðan tveir íslenskir þjálfarar 

notuðu ekki gervigrasvöllinn sem félagið hafði, þau tvö félög höfðu einnig gervigrashöll 

sem þjálfararnir notuðu. Allir þjálfararnir sem störfuðu hjá félögum sem höfðu 

gervigrashöll notuðu hana og hjá íslensku þjálfurunum var gervigrashöllin ávallt sú aðstaða 

sem þeir notuðust mest við. Norski þjálfarinn sem notaðist við gervigrashöll svaraði að hún 

væri í öðru sæti í notkun á eftir gervigrasi utandyra. Rúmur helmingur þjálfaranna notuðust 

við íþróttasal sem vallaraðstöðu, þeir þjálfarar sem notuðu íþróttasal settu hann annaðhvort 

í neðsta sæti eða næstneðsta sæti yfir aðstæður sem notast var mest við.   

Af þeim fimm norsku þjálfurum sem höfðu grasvöll voru fjórir sem notuðu hann. 

Tveir af þeim settu grasvöllinn í fyrsta sæti yfir þær aðstæður sem þeir nota mest. Hjá 

íslensku félögunum voru 17 félög með grasvöll en 13 þjálfarar notuðu völlinn eða 76,47%. 

Engin íslensku þjálfaranna setti grasvöllinn í fyrsta sæti yfir mest notaða vallaraðstöðu, 

grasvellirnir voru ýmist í öðru eða þriðja sæti yfir notkun hjá þjálfurunum.  
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Mynd 21. Afstaða íslensku þjálfaranna gagnvart                    Mynd 22. Afstaða norsku þjálfaranna gagnvart 
aðstöðu félagsins – Spurning 17                                                                             aðstöðu félagsins – Spurning 17 
 

Myndirnar sýna hlutfallslegaskiptingu á afstöðu þjáfaranna gagnvart aðstöðu 

félagsins. Helmingur íslensku þjálfaranna er frekar sáttur við aðstöðuna og 35% er mjög 

sáttur. Meðal norsku þjálfaranna eru 33% frekar sáttir og 29% svöruðu hvorki né. 
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5.0 Umræður 

Ég fór af stað með þessa rannsókn til að svara því hvort munur væri á 

knattspyrnuþjálfun 12 ára drengja í Bergen og á Íslandi. Niðurstöðurnar leiddu margt 

áhugavert í ljós og sýndu að knattspyrnuþjálfun er nokkuð frábrugðin í löndunum tveimur. 

Eins og sést í kaflanum á undan skipti ég niðurstöðunum í þrjá hluta. Einn hluti 

niðurstaðanna er um þjálfarann, annar um áherslur í þjálfun. Loks var síðasti 

niðurstöðuhlutinn um aðstæður félaganna.  

5.1 Um þjálfarann  

Í niðurstöðunum er áhugavert að sjá hve mikill munur er á milli þjálfaranna hvað 

varðar þjálfaramenntun. Eins og sjá má á mynd 3 höfðu allir íslensku þjálfararnir sótt 

þjálfaranámskeið en aðeins 62% norsku þjálfaranna. Þá voru þeir sem höfðu menntað sig í 

þjálfun að jafnaði með hærri gráður á Íslandi en í Noregi en 58% norsku þjálfaranna höfðu 

klárað hluta eitt í Þjálfari 1 sem er upphafsnámskeiðið hjá NFF á meðan hæsta hlutfall 

íslensku þjálfaranna eða 35% höfðu KSÍ-B próf (UEFA B) en til að fá þau réttindi þarf að 

klára þjálfaranámskeið I-IV hjá KSÍ. Eins og komið hefur fram er NFF í fremstu röð í 

evrópu hvað varðar fjölda menntaðra þjálfara og því kom það mér á óvart að ekki hærra 

hlutfall norsku þjálfaranna höfðu menntað sig.  

Mynd 6 sýnir að allir íslensku þjálfararnir fengu laun á meðan aðeins tveir norskir 

þjálfarar fengu laun eða 9,52%. Í spurningu 48 spurði ég þjálfarana einnig hversu mikið 

þeir fengju í laun, og þá kom í ljós að þeir norsku þjálfarar sem fengu laun voru með mun 

lægri laun en allir íslensku þjálfararnir í úrtakinu. Íslensku þjálfararnir eyða meiri tíma í 

þjálfunina utan hefðbundins æfingatíma eins og sést á mynd 7. Niðurstöðurnar eru í takti 

við tilgáturnar sem ég setti fram að íslenskir þjálfarar fái hærri laun en þeir norsku og að 

íslenskir þjálfarar séu meira menntaðir en þeir norsku. 

Það er hægt að leiða að því líkum að launin hafi áhrif á hina tvo þættina, þ.e. launin 

hvetji þjálfarana til að eyða meiri tíma í starfið og sækja þjálfaranámskeið. Bæði NFF og 

KSÍ eru með háleita markmiðasetningu í menntun þjálfara og setja bæði samböndin sem 

skilyrði fyrir þjálfara að sækja þjálfaranámskeið. 
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Ef skoðaður er aldur þjálfaranna þá sést að norsku þjálfararnir eru um átta árum 

eldri að meðaltali. Tölur um starfsaldur þjálfaranna styðja þá að mikið sé um 

„foreldraþjálfun“ í norskri knattspyrnu en 67% norsku þjálfaranna höfðu þjálfað í 5-9 ár 

eins og sést á mynd 2 .  

Fjallað  hefur verið um það í Noregi hvort „foreldraþjálfun“ sé æskileg. Dag 

Riisnæs fræðslufulltrúi NFF skrifar grein á heimasíðu NFF sem fjallar um þjálfara í 

barnaknattspyrnu, þar kemur hann inn á að yfir 90% þjálfara í barnaknattspyrnu séu 

foreldrar sem sjái um þjálfunina og það sé í mörgum tilfellum þörf á að þeir auki hæfni sína 

sem þjálfarar. Greinin endar svo á því að höfundur hvetur stjórnendur félaga til að gera 

þjálfarastarfið veigameira í barnaknattspyrnu, það sé fjárfesting til framtíðar
43

.  

Í netgrein frá 2009 er því haldið fram að foreldraþjálfarar séu of margir í Noregi og 

þeir séu ekki með nægilega þekkingu á þjálfun sem komi svo í bakið á leikmönnunum 

þegar fram í sæki. Í geininni kemur fram að fótboltakrísan sem hefur verið í norskri 

atvinnuknattspyrnu hafi leitt af sér endurskoðun á því hverjir eigi að þjálfa börn og hvernig 

eigi að standa að þjálfuninni. Nú sé sótt hart að félögum að hafa launaða þjálfara hjá 

börnum frá tíu ára aldri og metnaðarfyllstu liðin í Noregi séu með launaða þjálfara frá og 

með 13 ára aldri. Í greininni er minnst á það að horfa þurfi á hlutina í samhengi og það sé 

ekki raunhæft að gera þessar kröfur á félögin. Peningarnir séu ekki til staðar til að hafa 

launaða þjálfara og eins séu svokallaðir foreldraþjálfarar mikilvægur hluti af 

knattspyrnusamfélaginu sem vinni ómetanlegt starf fyrir hreyfinguna
44

.  

Egill Olsen landsliðsþjálfari hefur einnig tjáð sig um það hverjir eigi að sjá um 

þjálfun í barnaknattspyrnu og vill hann meina að ef Noregur ætli að verða betri 

knattspyrnuþjóð þá þurfi að fá menntaða einstaklinga sem þjálfara í stað ólærðra foreldra
16

. 

5.2 Áherslur í þjálfun  

Niðurstöður um æfingatíðni sýna að íslensku félögin æfa oftar en þau norsku bæði 

yfir vetur og sumar. Íslensku félögin æfa meira á sumrin en á veturna en norsku félögin æfa 

ívið meira á veturna en á sumrin.  Niðurstöðurnar eru í takt við tilgátuna sem ég setti fram í 

upphafi að íslenskir drengir æfi meira en þeir norsku. 
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Svör þjálfaranna við spurningu 31 um hvaða þætti í þjálfuninni þeir notist við voru 

áþekk að mestu leyti. Allir þjálfararnir svöruðu að tækniæfingar væru hluti að þjálfun 

drengjanna og flestir svöruðu að hún væri mikilvægasti þátturinn í þjálfuninni. 

Greinilegasti munurinn í svörum við spurningu 31 var  að 24% norsku þjálfaranna nota 

styrktaræfingar sem hluta þjálfunarinnar á meðan 75% íslensku þjálfaranna nota þær sem 

hluta þjálfunarinnar. Svör íslensku þjálfaranna eru í takt við stefnuyfirlýsingu KSÍ um 

þjálfun barna og unglinga, þar segir að aðaláherslan eigi að vera á tæknilega færni en kynna 

eigi einföld leikfræðileg atriði og að þjálfunin eigi að innihalda þol, kraft og 

liðleikaæfingar
32

. 

Greinilegur munur er á svörum þjálfaranna milli landanna þegar spurt var hvaða 

spilaform er algengast á æfingum. Flestir íslensku þjálfaranna svöruðu að þeir noti oftast 

spilaformið fimm á móti fimm á meðan algengasta spilaformið hjá norsku þjálfurunum er 

sjö á móti sjö eða 43%. Bæði KSÍ og NFF hafa gefið það út að fámenn lið séu æskilegasta 

spilaformið sem eigi að stuðla að því að iðkandinn sé í sem mestri snertingu við boltann.      

Þegar kemur að því að getuskipta á æfingum og í leikjum er greinilegur munur milli 

norsku félaganna og þeirra íslensku. Í leikjum getuskipta svöruðu  75% íslensku þjálfaranna 

að þeir getuskiptu alltaf og 25% íslensku þjálfaranna getuskipta oftast. Hjá norsku 

þjálfurunum getuskipta 38% aldrei og 33% sjaldan í leikjum, aðeins einn norskur þjálfari af 

21 getuskiptir allaf í leikjum. Á æfingum getuskipta 55% íslensku þjálfaranna alltaf og 30% 

getuskipta oftast. Hjá norsku þjálfurunum getuskipta 52% sjaldan og 33% oftast. Norsku 

þjálfararnir getuskipta því frekar á æfingum en í leikjum á meðan íslensku þjálfarnir 

getuskipta frekar í leikum en á æfingum. Getuskipting er tíðari hjá íslensku þjálfurunum 

bæði í leikum og á æfingum.  

Það hefur oft verið rætt um það hvenær það sé við hæfi að getuskipta og eru margir 

á þeirri skoðun að getuskipting eigi ekki að þekkjast í íþróttum barna. Ef rýnt er í hvaða 

stefnu NFF og KSÍ marka í þessum efnum, þá kemur afstaða NFF skýrt fram í leiðarvísi 

sem gefin var út fyrir barnaknattspyrnu
45

. Þar kemur fram að þegar þjálfari velur í lið skuli 

hann hafa jafnrétti í huga og ef félag hefur fleiri en eitt lið í árgangi þá eigi þeim að vera 

skipt þannig að þau séu jöfn að getu.  
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Æskilegt er fyrir iðkandann að kynnast sem flestum getustigum á æfingum þannig 

að hver iðkandi æfi ekki bara með með þeim sem eru á sama getustigi, heldur einnig með 

þeim sem eru á hærra og lægra getustigi. Eins er mælst til þess að þeir sem eru vinir séu 

saman í liði til að iðkendur njóti sín sem best. Tekið er fram að iðkandi getur æft með eldri 

flokkum ef hann hefur getu til en aldursflokkur iðkandans skal ávallt að vera í fyrsta sæti
45

.  

Í grein Øyvind Larsen yfirmanns þjálfunarmála hjá NFF sem fjallar um að 

sambandið standi vörð um barnaknattspyrnuna kemur fram að í Noregi byrji félögin ekki að 

getuskipta fyrr en við 13 ára aldur vegna jafnréttisjónarmiða sem sambandið hafi. Það sé 

ómögulegt að segja til um það hver nái að vera afreksmaður í knattspyrnu fyrir þann aldur 

og því ekki tilefni til þess að skipta börnum eftir getu. Fámenn þjóð eins og Noregur hafi 

hreinlega ekki efni á því að missa stóran hluta af iðkendum vegna þess að félögin ákveði að 

getuskipta iðkendum of snemma. Það hafi verið gerð tilraun til að getuskipta í 

barnaknattspyrnu í Noregi á níunda áratugnum en það hafi ekki gefið góða raun sem kom 

fram í árangri landsliðanna. Máli sínu til stuðnings nefnir hann að nú séu norsku yngri 

landsliðin vel frambærileg
46

.  

Ekki eru þó allir sáttir við þessar áherslur NFF. Thierry Kopp og Terje Lubeck reka 

knattspyrnuakademiu í Noregi sem gefur börnum og unglingum möguleika á að æfa 

aukalega fyrir utan það sem félögin bjóða upp á, þjálfunin í akademíunni er undir 

handleiðslu reyndra og menntaðra þjálfara. Kopp og Lubeck skrifuðu grein þar sem þeir 

gagnrýndu hvernig staðið er að málum í norskri barnaknattspyrnu. Í greininni kemur fram 

að 8-12 ára sé gullaldurinn fyrir knattspyrnuþjálfun og að hæfileikaþróun þurfi að byrja 

snemma. Í norskri barna knattspyrnu er getuskipting ekki leyfð og keppni höfð í lágmarki, 

þar að auki séu æfingaaðstæður lélegar sérstaklega yfir vetrartímann. Ef norsk knattspyrna 

ætli að standast samanburð við aðrar þjóðir verði hæfileikaþróun að byrja fyrr og nefna þeir 

í greininni Frakkland sem dæmi en þar eru þjálfararnir menntaðir og á launum við að þjálfa 

börn í knattspyrnu. Eins minnast þeir á Ísland sé dæmi um land sem Noregur gæti lært af 

þegar kemur að því að ala upp knattspyrnumenn. Ef ekki sé gripið í taumana er hætt við að 

bilið í knattspyrnunni verði enn meira milli Noregs og annarra þjóða
15

.  

Í stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjálfun barna og unglinga kemur fram að öll börn eigi 

að fá jöfn tækifæri til þáttöku, ekkert kemur fram í stefnuyfirlýsingunni um það hvort mælst 
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sé til þess að þjálfarar skuli getuskipta á æfingum og leikjum
32

. Ljóst þykir að út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnnar og minnar þekkingar á knattspyrnunni á Íslandi að 

getuskipting er notuð í félögum á Íslandi allt frá sjötta flokki (9-10 ára). Því til stuðnings er 

hægt að skoða handbók sem knattspyrnudeild Selfossar gaf út árið 2008. Þar er fjallað um 

markmið og stefnur hvers flokks fyrir sig,  um tækniæfingar sjötta flokks kemur eftirfarandi 

fram
47

:  

Æskilegt er að þegar iðkandinn nær góðum tökum á grunntækni fái 

hann að spreyta sig á flóknari æfingum. Getuskipting er því 

mikilvæg í þessum aldursflokki svo hægt sé að ögra þeim sem 

lengra eru komnir. Unnið er áfram í því að bæta tækni byrjenda og 

þeirra sem eru styttra komnir. Ávallt er miðað við það að auka færni 

iðkandans 

Í spurningu 28 var spurt hvort verðlaun væru fyrir sigurlið á mótum. Mynd 17 sýnir 

að flestir íslensku þjálfaranna eða 55% svöruðu að oftast væru veitt verðlaun, 35% svöruðu 

að alltaf væru veitt verðlaun á mótum. Í stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjáfun barna og unglinga 

kemur fram að miðað sé við að 11 og 12 ára börn keppi á mótum þar sem lið vinni til 

verðlauna
32

.  

Svör norsku þjálfaranna voru fjölbreyttari. Mynd 18 sýnir að 19% svöruðu að aldrei 

væru veitt verðlaun og 19% svöruðu að sjaldan væru veitt verðlaun. Flestir norsku 

þjálfaranna eða 33% svöruðu að alltaf væru veitt verðlaun á mótum. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að það er meira um það að veitt séu verðlaun á mótum á hjá 12 ára drengjum á  

Íslandi en í Noregi  

5.3 Aðstæður    

Það  er greinilegur munur á aðstæðum félaganna í löndunum tveimur eins og sést á 

mynd 19. Félögin í Noregi voru flest með gervigrasvöll eða 81%. Það sem kom mest á 

óvart var að fleiri lið hafa malarvöll en grasvöll. En 38% norsku félaganna höfðu malarvöll 

á meðan 24% höfðu grasvöll sem vallaraðstöðu. Grasvöllur og gervigrasvöllur voru 

algengustu vellirnir hjá íslensku félögunum en 85% félaganna höfðu hvoru tveggja. Eitt 

“ 

„ 
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félag í Noregi hafði gervigrashöll á meðan níu íslensk félög höfðu gervigrashöll sem 

æfingaaðstöðu eða 45%.  

Þau félög í rannsókninni sem nota malarvöll nota hann annaðhvort vegna þess að 

það er eina vallaraðstaðan sem félagið hefur eða nota hann sjaldnar heldur en aðra betri 

vallaraðstöðu. Einn norskur þjálfari svaraði að hann notaði gervigras og möl jafnmikið. 

Þrátt fyrir að veðurfarið sé mildara í Bergen en á Íslandi þá eru hlutfallslega færri lið þar 

sem halda úti grasvöllum Sú staðreynd að félög æfi á möl í Noregi kom mér mikið á óvart 

enda eru mörg ár síðan félög á Íslandi notuðu malarvöll. Þróunin hefur verið sú í Noregi að 

gervigrasvöllum hefur fjölgað mjög mikið á kostnað grasvalla og malarvalla. Á Íslandi 

hefur gervigrasvöllum einnig fjölgað og í flestum tilfellum koma þeir í stað malarvallar 

heldur en grasvallar.  

Niðurstöður rannsóknar minnar sýndu að hærra hlutfall íslensku þjálfaranna voru 

sáttir við aðstöðu félaga sinna en þeir norsku eins og sést á myndum 21 og 22. Enginn 

þeirra þjálfara sem notaðist við malarvöll var sáttur við aðstöðu félagsins. Tíu þjálfarar 

höfðu gervigrashöll sem aðstöðu einn norskur og níu íslenskir, og voru níu þeirra frekar 

sáttir eða mjög sáttir, einn íslenskur þjálfari var frekar óánægður með aðstöðu félagsins. 
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6.0 Lokaorð 

Eftir að hafa framkvæmt rannsóknina og unnið að ritgerðinni hef ég öðlast góða 

innsýn í barnaknattspyrnuna á Íslandi og í Noregi. Það er óhætt að segja að í báðum 

löndunum er unnið metnaðarfullt starf og knattspyrnusambönd landanna eru með háleit 

markmið hvað varðar knattspyrnu barna.  

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í samhengi er ljóst að það er talsverður 

munur á þjálfun 12 ára drengja á Íslandi og í Bergen, þó svo að markmið og stefnur 

knattspyrnusambanda Íslands og Noregs séu að mörgu leyti svipaðar. Það er ef til vill 

eðlilegt að það sé að munur á Íslandi og Noregi þar sem munur á fólksfjölda er talsverður 

og ætla má að það gangi hraðar fyrir sig að fylgja eftir markmiðum í í litlu samfélagi eins 

og Íslandi til dæmis hvað varðar uppbyggingu valla og menntun þjálfara.  

Áður en rannsóknin fór af stað setti ég fram rannsóknarspurningar og tilgátur. 

Tilgátur mínar voru að íslenskir 12 ára drengir æfi meira en 12 ára drengir í Bergen og að 

íslenskir þjálfara fái hærri laun en þjálfarar í Bergen. Niðurstöðurnar renndu styrkum 

stoðum undir  tilgáturnar, þó verð ég að viðurkenna að munurinn á launum þjálfara og 

æfingatíðni var enn meiri en ég gerði ráð fyrir.  

Ég gerði mér grein fyrir að aðstaða knattspyrnufélaga á Íslandi væri mjög góð en 

það sem kom á óvart hvað varðar aðstöðu norsku félaganna var hversu lágt hlutfall félaga 

æfa á grasi og að malarvellir séu enn notaðir en það er þó stefna NFF að gervigrasvæða 

félögin og því er að vænta að innan fárra ára verði algerlega hætt að notast við malarvelli. 

Áherslan á Íslandi virðist vera meiri á það að ná upp sem mestri getu iðkendans til 

dæmis æfa íslensku félögin oftar, getuskipta fyrr og í fleiri tilfellum og veita verðlaun á 

mótum sem ýta undir keppnisþáttinn. Þættir eins og menntunarstig þjálfara og 

launagreiðslur fyrir þjálfun styrkja einnig keppnisþáttinn. Það er því hægt að segja að í 

íslenskri barnaknattspyrnu sé samkeppni og getu iðkendanna gert hærra undir höfði en í 

Noregi.  
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Auðvitað má velta því fyrir sér hvort slíkar áherslur komi niður á félags- og 

uppeldisþættinum og leiði til aukins brottfalls barna úr knattspyrnunni og er þetta umræða 

sem oft kemur fram hjá fólki í knattspyrnustarfinu. Í Noregi virðist vera mikið lagt upp úr 

því að allir iðkendur njóti sín sem best og að allir séu jafnmikilvægir eins og áhersluatriði 

NFF um barnaknattspyrnu kveða á um. Þetta markmið um jafnræði gæti endurspeglað 

áhersluatriðin hjá norsku liðunum þar sem getuskipting er fátíðari en á Íslandi og verðlaun 

yfirleitt ekki veitt í þessum aldurshópi til að ítreka þetta jafnræðissjónarmið. Þetta 

sjónarmið til barnastarfs virðist eiga rætur í almennri og viðtekinni uppeldisstefnu hér í 

Noregi. Þetta kemur m.a. fram í skólastarfi þar sem börn fá engar einkunnir og þannig 

væntanlega reynt að koma í veg fyrir samkeppni og meting.  

Hér má auðvitað velta fyrir sér hvort það sé endilega uppeldislega gott að skerða 

möguleika barnanna á því að gleðjast yfir árangri og styðja við heilbrigða samkeppni. Hér 

eru mörg og misjöfn sjónarmið sem taka þarf tillit til en áreiðanlega vænlegast að feta 

einhven meðalveg í þessum efnum.  

Rannsókn sem þessi hefur ekki verið gerð áður og er vonandi að niðurstöðurnar gefi 

raunsanna mynd af veruleikanum og geti komið fólki í knattspyrnuhreyfingunni að gagni, 

a.m.k að hún vekji upp áhugaverðar umræður hvernig vænlegast er að standa að 

knattspyrnuþjálfun barna. Töluverð vinna fór í rannsóknarferlið t.a.m. í að semja 

spurningar, velja úrtakið og við úrvinnslu gagna. Þó að vinnan hafi verið torsótt á köflun er 

ég ánægður með afraksturinn. 
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Viðauki 1 – Spurningalisti íslensku þjálfaranna 

1. Kyn? 

 kk      kvk 

2. Fæðingarár? 

 

3. Hvaða árganga þjálfar þú? 
Merktu við fleiri en einn möguleika ef við á 

 1999      2000 

4. Hversu margir drengir fæddir árið 1999 æfa hjá félaginu? 

 

5. Hversu marga árganga þjálfar þú? 

 1      2      3      4      5      6      Fleiri en 6 

6. Æfir og keppir 1999 árgangurinn með öðrum árgangi? 

 Strákar fæddir 1999 æfa og keppa með öðrum árgangi 
 Strákar fæddir 1999 æfa með öðrum árgangi en keppa ekki með þeim 

 Strákar fæddir 1999 æfa ekki með öðrum árgangi en keppa með þeim 

 Nei 

7. Hversu oft í viku æfa drengirnir yfir sumarmánuðina (maí – september)? 

Ef það er breytilegt yfir tímabilið, veljið þann möguleika sem best á við 

 1      2      3      4      5 

8. Hvað langan tíma tekur ein æfing yfir sumarmánuðina? 

 Minna en 60 mín       60 – 75 mín       75 – 100 mín       Lengur 

9. Hversu oft í viku æfa drengirnir yfir vetrarmánuðina (október – apríl)? 
Ef það er breytilegt yfir tímabilið, veljið þá þann möguleika sem á best við. 

 1      2      3      4      5 

10. Hvað langan tíma tekur ein æfing yfir vetrarmánuðina? 

 Minna en 60 mín      60 – 75 mín        75 – 100 mín      Lengur 
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11. Hversu margar vikur á ári tekur flokkurinn frí frá æfingum? 

 Ekkert      1 viku      2 vikur      3 vikur      4 vikur      5 vikur      6 vikur      7 vikur      

 8 vikur      9 vikur      10 vikur      Meira en 10 vikur 

12. Hversu miklum tíma eyðir þú í þjálfunina á viku, fyrir utan tíman sem tekur að 

stjórna æfingum, þ.e. undirbúning æfinga eða leikja eða hverslags skipulag sem snýr 

að starfinu? 

 Engum      30 mínútum      60 mínútum      90 mínútum      120 mínútum      
 Meira 

13. Eru fleiri en einn aðalþjálfari? 

 Já 2      Já 3      Já 4      Nei 

14. Hefur þú aðstoðarþjálfara og/eða markmannsþjálfara þér innan handa? 
Merktu við fleiri en einn möguleika ef við á. 

 Nei hvorugt      Bæði      Einn aðstoðarþjálfara      Tvo aðstoðarþjálfara      
 Fleiri en tvo aðstoðarþjálfara      Markmannsþjálfara 

15. Merkið við þær vallaraðstæður sem félagið býr yfir 
Merkið við fleiri en einn valmöguleika ef við á 

 Malarvöllur      Gervigras utandyra      Gervigras í knattspyrnuhöll      Innanhúss      Gras      
 Annað 

16. Setjið númer við þá aðstöðu sem þið notist við. Númerið frá 1 og upp úr þar sem 1 

er sú aðstaða sem þið notist mest við. Ekki númera aðstöðu sem þið notið ekki 
A: Malarvöllur B: Gervigras utandyra C: Gervigras í knattspyrnuhöll D: Innanhúss E: Gras F: 

Annað  
Dæmi, ef notast er mest við aðstöðu A: Malarvöll skrifið þá A 1 í textareitinn. 
 
 
 
 
 

17. Ertu sátt/ur við æfingaraðstöðu drengjanna? 

 Mjög sátt/ur      Frekar sátt/ur      Hvorki né      Frekar ósátt/ur      Mjög ósátt/ur 

18. Ertu sátt/ur við útbúnað sem flokkurinn fær, þ.e. boltar, keilur, vesti, búningar og 

svo framvegis? 

 Mjög sátt/ur      Frekar sátt/ur      Hvorki né      Frekar ósátt/ur      Mjög ósátt/ur 
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19. Keppir flokkurinn í deildarkeppni og/eða í hraðmótum? 

 Deildarkeppni      Hraðmót      Bæði      Hvorugt 

20. Hvað er leiktíminn langur í deildarleikjum? 
Svarið aðeins ef liðið keppir í deild 

 1 -10 mín      11 – 20 mín      21 – 30 mín      31 – 40 mín      41 – 50 mín      Lengri 

21. Hvað keppir liðið marga deildarleiki á árinu? 
Svarið aðeins ef liðið keppir í deild 

 1 – 5      6 – 10      11 – 15      16 – 20      21 – 25      Fleiri 

22. Hvað er leiktíminn yfirleitt langur í hraðmótum? 
Svarið aðeins ef liðið keppir í hraðmótum 

 1 – 5 mín      6 – 10 mín      11 – 15 mín      16 – 20 mín      Lengri 

23. Hvað keppir liðið marga leiki á hraðmótum á árinu? 
Svarið aðeins ef liðið keppir í hraðmótum 

 1 – 5      6 – 10      11 – 15      16 – 20      26 – 30      31 – 35      36 – 40      41 – 45      

 Fleiri 

24. Hver er fjöldi leikmanna á leikvelli eins liðs í keppni? 
Merkjið við fleiri en einn möguleika ef við á 

 5      6      7      8      9      10      11 

25 Hvaða fjöldi leikmanna liðs í keppni er algengesta formið? 
Svarið aðeins ef merkt er við fleiri en einn möguleika í spurningu 24 

 5      6      7      8      9      10      11 

26. Hvaða vallarstærð er notast við í leikjum? 
Merkið við fleiri en einn möguleika ef við á 

 Full stærð af hefðbundnum fótboltavelli      Hálfur völlur      Fjórðungur      Minni völlur 

27. Hvaða vallarstærð er oftast notast við í leikjum? 

 Full stærð af hefðbundnum fótboltavelli      Hálfur völlur      Fjórðungur      Minni völlur 

28. Eru veitt verðlaun á mótunum fyrir liðin sem sigra? 

 Alltaf      Oftast      Sjaldan      Aldrei 
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29 Er flokknum getuskipt á æfingum? 

 Alltaf      Oftast      Sjaldan      Aldrei 

30. Er flokknum getuskipt í lið í leikjum? 

 Alltaf      Oftast      Sjaldan      Aldrei 

31. Merktu við þá þætti sem eru hluti af þjálfun drengjanna. 
Merkjið við fleiri en eitt atriði ef við á 

 Leikfræði      Tækni      Styrktaræfingar      Þolæfingar 

32. Raðið þeim þáttum eftir því hvert vægi þeirra er í þjálfun drengjanna. Númerið í 

textareitinn þannig að 1 hefur mest vægi og svo hækkar talan eftir minna vægi sem 

þátturinn hefur. Ekki merkja við þætti sem ekki er notast við í þjálfun drengjanna? 
a. Leikfræði b. Tækni c. Styrkaræfingar d. Þolæfingar  
Dæmi, ef þátturinn A: Leikfræði hefur mest vægi skrifið þá A 1 í textareitinn. 

 

 

33. Er drengjunum boðið að sækja séræfingar? 
Þ.e. æfingar utan hefðbundins æfingatíma þar sem ákveðin atriði eru æfð sérstaklega meðal 
nokurra iðkenda 

 Já, allt árið      Já, hluta úr árinu      Nei 

34. Hvaða spilform er oftast notað á æfingum? 

 4 á móti 4      5 á móti 5      6 á móti 6      7 á móti 7      8 á móti 8      Fleiri 

35. Hvað eru að jafnaði margir strákar á hverri æfingu? 

 1 – 10      11 – 20      21 – 30      31 – 40      41 – 50      51 – 60      Fleiri en 60 

36. Hversu mörg ár hefur þú starfað sem þjálfari? 

 Minna en ár      1 – 4 ár      5 – 9 ár      10 – 14 ár      15  - 19 ár      Lengur 

37 Hver er menntun þín? 

 Grunnskólapróf      Stúdentspróf      Háskólapróf      Annað 
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38. Hefur þú lokið einhverri íþróttamenntun? 

 Já      Nei      Nei en ég er í námi sem tengist íþróttum 

39. Hvaða íþróttamenntun ertu búin að klára eða ert byrjaður að læra? 
Ef þú svaraðir a eða c í spurningu 33 skaltu svara þessari spurningu. 

 

 

 

40. Hefurðu lokið einhverjum þjálfaranámskeiðum? 

 Já      Nei 

41. Hvaða þjálfaranámskeiðum hefur þú lokið? 

 

 

42. Hefur félagið þitt hvatt þig til að sækja þjálfaranámskeið? 

 Já      Nei 

43. Borgar félagið þjálfaranámskeið fyrir þig? 

 Já      Að hluta      Nei 

44. Hefur þú æft knattspyrnu? 

 Já      Nei 

45. Æfir þú knattspyrnu í dag? 
Svarið aðeins ef þú svarar já í spurningu 39. 

 Já, fjóru sinnum eða oftar í viku      Já, þrisvar sinnum í viku      Já, tvisvar sinnum í viku      
 Já, einu sinni í viku      Nei 

46. Ef þú ert hætt/ur knattspyrnuiðkun, hversu gamall varstu þegar þú hættir? 
Svarið aðeins ef þú merktir við NEI í spurningunni á undan. 

 10 ára eða yngri      11 – 15 ára      16 – 20 ára      21 – 25 ára      26 – 30 ára      Eldri 
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47. Færðu laun fyrir þjálfun á flokknum? 

 Já      Nei 

48. Hver eru laun þín á mánuði fyrir þjálfun flokksins? 
Svarið aðeins ef svarið við spurningunni á undan er já 

 Minna en 20 þúsund kr.      21 – 40 þúsund kr.      41 – 60 þúsund kr.      61 – 80 þúsund kr.      
 81 – 100 þúsund kr.      101 – 120 þúsund kr.  120 þúsund kr. eða meira 

49. Nýtur þú einhverra fríðinda hjá íþróttafélaginu sem þú þjálfar hjá? 

 Já      Nei 

50. Ef já, hvaða fríðindi? 
Svarið aðeins ef merkt var við JÁ í spurningu 49. 

 Sími      Félagið borgar símreikninga eða hluta af þeim     Afnot af bíl      Íþróttaklæðnaður      

 Annað 

51. Ertu sáttur við fríðindi og/eða laun þín frá félaginu? 

 Mjög sátt/ur      Frekar sátt/ur      Hvorki né      Frekar ósátt/ur      Mjög ósátt/ur 
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Viðauki 2 – Spurningalisti norsku þjálfaranna 

1. Kjønn? 

 Mann      Kvinne 

2. Fødselsår? 

 

3. Hvilket fødsels år er guttene du trener født i? 
Du kan velge mer enn ett svar alternative 

 1999      2000 

4. Hvor mange gutter trener pa laget? 

 

5 Hva mange lag trener du? 

 1      2      3      4      5      6      Flere en 6 

6. Trener og spiller laget med gutter føtt på annet år? 

 De trener og spiller med gutter føtt på annet år 
 De trener men spiller ikke med gutter føtt på annet år 

 De spiller men trener ikke med gutter føtt på annet år 

 Nei 

7. Hvor mange ganger i uken trener disse guttene i sommermånedene (mai-

september)? 

 1      2      3      4      5 

8. Hvor lang er treningene i sommerhalvåret? 

 Mindre en en 60 min      60 – 75 min       75 – 100 min      Lengre 

9. Hvor mange ganger i uken trener de i vinter månedene (oktober – april)? 

 1      2      3      4      5 

10. Hvor lenge varer en trening i vinterhalvåret? 

 Mindre en en 60 min      60 – 75 min      75 – 100 min      Lengre 
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11. Hva mange uker i året tar laget fri? 

 Ingen      1 uke      2 uker      3 uker     4 uker      5 uker      6 uker      7 uker      8 uker     

 9 uker      10 uker      Mer en 10 uker 

12. Hvor mye tid i uke bruker du utenom treningne på jobben? 

 Ingen      30 minimum      60 minimum      90 minimum      120 minimum      Mer 

13. Er flere en en 1 head træner? 

  Ja 2      Ja 3      Ja 4      Nei 

14. Har du en assistent trener eller en keepertrener i gruppen? 
Du kan krysse av flere enn en 

 Nei, ingen      Ja, begge      1 assistentrener      2 assistentrenere       Mer en 2 assistentrener      
 Keepertrener 

15. Sett kryss ved de fasilitetene guttene har tilgang til? 
Du kan krysse av flere enn en 

  Grus bane      Kunstgress utendørs      Kunstgress innendørs      Hall      Gress      Annet 

16. Sett nummer på fasilitetene dere bruker. 1 på de du bruker mest. Ikke sett tall på 

det dere ikke bruker? 
A: Grus bane B: Kunstgress utendørs C: Kunstgress innendörs D: Hall E: Gress F: Annet  
For exempel hvis A: Grus bane brukes mest, skriv A 1 i text boxen og so videre. 

  

 

17. Er du fornøyd med treningsfasilitetene guttene har tilgang til? 

 Veldig fornøyd      Ganske fornøyd      Midt i mellom      Ganske misfornøyd      
 Veldig misfornøyd 

18. Er du fornøyd med utstyret dere har tilgang til, som trøyer, vester , baller, kjegler 

osv.? 

 Veldig fornøyd      Ganske fornøyd      Midt i mellom      Ganske misfornøyd      
 Veldig misfornøyd 

19. Spiller laget i divisjonen og/eller i turneringer? 

 Divisjonen      Turneringer      Begge deler      Ingen av delene 
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20. Hvor lang er spilletiden i divisjonskampene? 
svar kunn om laget spiller i divisjon 

 1-10      11-20      21-30      31-40      Lengre 

21. Hvor mange divisjons kamper spiller dere i løpet av en sesong? 
svar kunn om laget spiller i divisjon 

 1-5      6-10      11-15      16-20      21-25      Mer 

22. Hvor lang spilletid er det som oftest i turneringene? 
svar kunn om laget spiller i turneringer 

  1-5 min      6-10 min      11-15 min      16-20 min      Lengre 

23. Hvor mange turnerings kamper spiller dere på en seasong? 

 1-5      6-10      11-15      16-20      21-25      26-30      31-35      36-40      41-45      Mer 

24. Hvor mange spillere er på bannen på et lag? 
man kan krysse av flere alternativer hvis det varierer 

 5      6      7      8      9      10      11 

25. Hvor mange spillere det det mest vanlig å ha på banen? 
svar bare om du har to eller flere alternativer paa spørsmål 24. 

 5      6      7      8      9      10      11 

26. Hvilken banestørrelse brukes i kamper? 
man kan krysse av flere alternativer hvis det varierer 

 Fullstørrelse      Halv bane      Kvart bane      Mindre 

27. Hvilken banestørrelse er generelt mest brukt? 

 Fullstørrelse      Halv bane      Kvart bane      Mindre 

28. Er det premier om man vinner turneringer eller serien? 

  Alltid      Som oftest      Sjeldent      Aldri 

29. Er laget delt opp i grupper på treningene etter ferdighetsnivå? 

   Alltid      Som oftest      Sjeldent      Aldri 
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30. Er laget delt opp i grupper i kampene etter ferdighetsnivå? 

   Alltid      Som oftest      Sjeldent      Aldri 

31. Merk av det som er en del av guttenes trening opplegg 
Merk en eller flere alt etter som 

 Taktikk trening      Teknikk trening      Styrketrening      Utholdenhetstrening 

32. Sett nummer ved typer trening som er hoveddelen av dine treninger. 1 er mest 

viktig også videre oppover. Ikke merk av noe som ikke er en del av dine treninger.  
A: Taktikk trening B: Teknikk trening C: Styrketrening D: Utholdenhetstrening  
For exempel hvis A: Taktikk trening er mest viktig, skriv A 1 i textboxen og so videre. 

 

  

33. Finnes det tilbud om ekstra treninger for guttene? 
hvor man øver på spesielle ferdigheter i mindre grupper 

 Ja hele året      Ja deler av året      Nei 

34. Hvilken spillform bruker du oftest på treningene ? 

 4 mot 4       5 mot 5      6 mot 6      7 mot 7      8 mot 8      Flere 

35. Hva mange gutter møter på trening? 

 1-10      11-20      21-30      31-40      41-50      51-60      Flere 

36. Hvor mange år har du jobbet som trener? 

 Mindre en år      1-4 år      5-9 år      10-14 år      15-19 år      Flere 

37. Hvilken utdannelse har du? 

 Grunnskole      Videregående      Høyskole eller universitet      Annet 

38. Har du noen utdannelse innen idrett? 

 Ja      Nei      Studere det for øyeblikket 
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39. Hvis du svarte a eller c på spörsmaal 38, kan du da spesifisere hvilken type 

utdannelse du har eller studerer? 

 

  

40. Har du fullført noen trenerkurs? 

 Ja      Nei 

41. Hvilken trænerkurs har du fullført? 

 

  

42. Har klubben oppfordret deg til å delta på trenerkurs? 

 Ja      Nei 

43. Betaler klubben evt trener kurs for deg? 

 Ja      Deler av det      Nei      Vet ikke 

44. Har du trent fotball? 

 Ja      Nei 

45. Spiller du fotball selv i dag? 

 Ja, fire eller flere ganger i uken      Ja, tre ganger i uken      Ja, to ganger i uken      Ja, en gang i uken     

 Nei 

46. Hvis du har spilt fotball, hvor gammel var du i såfall da du sluttet? 

 ti år eller yngre      11-15      16-20      21-25      26-30      Eldri 

47. Får du lønn for aa trene laget? 

 Ja      Nei 

48. Hvis du får betalt hvor mye får du da i måneden per gruppe? 

 1000 NOK eller mindre      1001-2000 NOK      2001-3000 NOK      3001-4000 NOK      
 4001-5000 NOK      Mere en 5000 NOK 

  

  



Háskóli Íslands – Lokaverkefni til B.Ed. gráðu í íþróttafræði 2011 

 

63 Orri Erlingsson – Samaburðarrannsókn á knattspyrnuþjálfun tólf ára drengja í Noregi og á Íslandi 

 

49. Får du noen spesielle goder fra klubben? 

 Ja      Nei 

50. Hvis du sier ja i sp. 49, Hvilke spesielle goder dreier det seg da om? 

 Telefon      Klubben betaler telefon regningen eller deler av den      Bil til disposisjon      Sportsklær     
 Annet 

51. Er du fornøyd med lønnen og/eller spesielle goder klubben gir deg? 

 Veldig fornøyd      Ganske fornøyd      Midt i mellom      Ganske misfornøyd       

 Veldig misfornøyd 


