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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er var að kanna hver menntun 

körfuknattleiksþjálfara yngri flokka er á Íslandi. Ritgerðinni er skipt 

upp í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta, þar sem fjallað er um 

upphaf og þróun körfuknattleiks, um hlutverk og mikilvægi þjálfarans 

og svo um þjálfaramenntun á Íslandi. Hins vegar er rannsóknarhluti 

ritgerðarinnar, þar sem farið er yfir rannsókn um menntun 

körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á Íslandi. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru allir körfuknattleiksþjálfarar yngri flokka á 

Íslandi, innan aðildarfélaga Körfuknattleikssambands Íslands vorið 

2012. Saminn var spurningarlisti og hann sendur 149 þjálfurum, og 

var svarhlutfall 51%. Öll úrvinnsla gagna var síðan unnin í forritinu 

IBM SPSS Statistics 20 og Excel 2010 og þær niðurstöður síðan 

túlkaðar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stærsti hluti 

þjálfara eru karlmenn á aldrinum 30-34 ára. Meira er um að þeir sem 

eru þjálfaramenntaðir þjálfi í eldri flokkum, heldur en í þeim yngri, 

þ.e. að eftir því sem iðkendur eru eldri því algengara er að þjálfarar 

þeirra hafi lokið þjálfaramenntun á einhverju stigi. Einnig leiddu 

niðurstöður í ljós að þjálfaramenntaðir þjálfarar eyddu meiri tíma í 

skipulagningu og undirbúning æfinga frekar en þeir sem enga 

þjálfaramenntun hafa.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BSc námi í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 
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1.0 Inngangur 

Körfuknattleikur hefur alltaf átt stað í hjarta mínu og spilaði ég körfuknattleik á 

mínu yngri árum og einnig knattspyrnu. Síðar þegar ég fór sjálf að þjálfa 

körfuknattleik og mæta á mót sá ég að það voru margir ungir þjálfarar í sömu 

stöðu og ég. Í kjölfarið vaknaði áhugi minn á því hvaða þjálfaramenntun lægi að 

baki hjá þessum einstaklingum. Hlutverk þjálfarans er mjög mikilvægt og 

margþætt og þar af leiðandi tel ég að þjálfaramenntun vera lykilatriði þar sem 

þeim ber að miðla þekkingu sinni, sama hvort það sé á líkamlegu, andlegu eða 

félagslegu sviði. Við val einstaklinga sem hyggjast sækja sér þjálfaramenntun eru 

ýmsar leiðir í boði. Þær eru þjálfaranámskeið á vegum Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands, þjálfaranámskeið á vegum Körfuknattleikssambands 

Íslands og einnig sérnám á háskólastigi.  

Það lá því beinast við, með tilliti til áhuga, reynslu og menntunar minnar, að nota 

tækifærið og gera rannsókn á efninu, þar sem engar slíkar rannsóknir voru til fyrir 

hér á landi, en aðeins hefur verið gerð rannsókn á þjálfaramenntun meistaraflokka 

í körfuknattleik. Eftirfarandi rannsóknarspurning var því lögð fram: „Hver er 

menntun körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á Íslandi?“ Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru fengnar út frá spurningarlista sem sendur var öllum 

þjálfurum yngri flokka sem eiga aðild að Körfuknattleikssambandi Íslands vorið 

2012, svarhlutfall var 51% og var öll úrvinnsla unnin í forritinu IBM SPSS 

Statistics 20 og Excel 2010.  

Ritgerðinni er skipt upp í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta, þar sem fjallað 

er um upphaf og þróun körfuknattleiks, um hlutverk og mikilvægi þjálfarans og 

svo um þjálfaramenntun á Íslandi. Hins vegar er rannsóknarhluti ritgerðarinnar, 

þar sem farið er yfir rannsókn um menntun körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á 

Íslandi. 
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2.0 Um körfuknattleik 

2.1 Frumkvöðlar og fyrstu ár körfuknattleiksins 

Maður að nafni James Naismith fæddist í Kanada 6. nóvember árið 1861. Hann 

ólst upp rétt fyrir utan bæinn Almonte í Kanada (Resnick, 2003; Keith, 2008; 

Skapti Hallgrímsson, 2001). Hann lauk háskólaprófi frá McGill háskólanum árið 

1883 og fjórum árum eftir að hann útskrifaðist var hann ráðinn íþróttakennari við 

sama skóla (Rains og Carpenter, 2009). Síðan lá leið hans suður fyrir landamæri 

Bandaríkjanna þar sem hann hóf nám við KFUM í Springfield árið 1890. Eftir það 

ár var hann ráðinn íþróttakennari við þann skóla. Í skólanum var einungis kennd 

leikfimi yfir vetrartímann en ekki hefðbundnar sumaríþróttir eins og ruðningur og 

hafnarbolti, þar sem áherslan var á spennu, hraða og snerpu. James Naismith vildi 

þróa innanhúsleik sem var hraður, spennandi og skemmtilegur (Svali 

Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Hann tók saman ákveðna þætti úr 

hokkí, fótbolta og öðrum íþróttagreinum sem stundaðar voru utandyra og útvegaði 

sér knattspyrnubolta og tvær gamlar ferskjukörfur. Þá negldi hann körfurnar þrjá 

metra upp í loft í sitthvort hornið í leikfimisalnum og þar sem plássið var lítið 

bannaði hann allar snertingar í leiknum. Það má því segja að James Naismith hafi 

fundið upp og hafið þróun körfuknattleiksins (Skapti Hallgrímsson, 2001). 

Nemendur úr K.F.U.M. fóru út um allan heim og kynntu íþróttina. Um aldamótin 

1900 voru iðkendur yfir tuttugu miljónir (Skapti Hallgrímsson, 2001; Svali 

Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 

Það tók nokkur ár að þróa reglur leiksins, en í upphafi voru níu leikmenn í hvoru 

liði og var leiktímanum skipt í tvo hluta, sem voru fimmtán mínútur hvor. 

Leikurinn var spilaður með þessum hætti allt til ársins 1897 en þá var gerð sú 

breyting að leikmönnum var fækkað niður í fimm í hvoru liði. Með því móti 

myndaðist meira pláss fyrir leikmenn á vellinum (Tejada, 2000; Svali 

Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Ýmsar fleiri breytingar hafa síðan verið 

gerðar á leiknum og má segja að frá og með árinu 1948 hafi leikurinn mótast á 

þann hátt sem við þekkjum nú í dag (Skapti Hallgrímsson, 2001). 
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Árið 1920 kynnti Valdimar Sveinbjörnsson körfuknattleik fyrir Íslendingum. 

Íþróttin sló þó ekki í gegn hér á landi eins og hún hafði gert úti í heimi, en það má 

líklega rekja til þess að hentug húsnæði hafi ekki verið fyrir hendi til að iðka 

leikinn. Það var því í raun ekki fyrr en á fyrri hluta 20. aldar sem áhugi fór að 

myndast á körfuknattleik og byrjað var að leika hann fyrir alvöru, en  fyrsti 

leikurinn fór fram á Laugarvatni árið 1946. Um Það bil ári síðar var farið að þjálfa 

og kenna körfuknattleik í Reykjavík og voru það aðallega háskólastúdentar sem 

æfðu og spiluðu (Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 

Í kjölfarið fór áhugi íslendinga á körfuknattleik að aukast og fyrsti 

Íslandsmeistaratitillinn í karlaflokki var krýndur árið 1952. Það voru starfsmenn 

Keflavíkurflugvallar sem fengu hann. Þrátt fyrir að körfuknattleikssambandið hafi 

ekki enn á þeim tíma verið formlega stofnað, þá var leikurinn engu að síður 

stundaður af kappi (Hannes S. Jónsson, 2011; Skapti Hallgrímsson, 2001). 

Fyrsti landsleikur Íslendinga í körfuknattleik var háður í Kaupmannahöfn þann 

16. maí árið 1959. Leikið var gegn Dönum og töpuðu Íslendingar viðureigninni 

með þremur stigum (Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 

2.2 Körfuknattleiksamband Íslands 

Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ] var stofnað þann 29. janúar 1961. Bogi 

Þorsteinsson var þá kjörinn fyrsti formaður KKÍ og gegndi hann formennsku í 

sambandinu í tæp tíu ár. Núverandi formaður KKÍ er Hannes Sigurbjörn Jónsson 

(Skapti Hallgrímsson, 2001; Hannes S. Jónsson, 2011; Svali Björgvinsson og 

Torfi Magnússon, 1994). KKÍ er æðsti umsagnaraðili um öll körfuknattleiksmál 

innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands [ÍSÍ] 

(Körfuknattleikssamband Íslands, e.d.a).  

Meginhlutverk KKÍ er að hafa yfirumsjón með öllum málum sem varða 

körfuknattleik á Íslandi. Markmið og hlutverk sambandsins er einnig að vinna að 

því að auka og efla körfuknattleik hér á landi, sem og að vera fulltrúi Íslands 

innan Alþjóðakörfuknattleikssambandinu (FIBA) og Körfuknattleikssambandi 

Evrópu (FIBA Europe) (Körfuknattleikssamband Íslands, e.d.a.). 
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Samkvæmt 17. gr. reglugerðar KKÍ um körfuknattleiksmót er aldursflokka 

skipting eftirfarandi: (sjá töflu 1)  

Tafla 1. Aldursflokkaskipting KKÍ (Körfuknattleikssamband Íslands, 2011) 

Flokkur: Karlar: Konur: 

Meistaraflokkur 21 árs og eldri 20 ára og eldri 

Unglingaflokkur 19 og 20 ára 18 og 19 ára 

Drengjaflokkur/stúlknaflokkur 17 og 18 ára 16 og 17 ára 

11. flokkur 16 ára  

10. flokkur 15 ára 15 ára 

9. flokkur 14 ára 14 ára 

8. flokkur 13 ára 13 ára 

7. flokkur 12 ára 12 ára 

Minnibolti 11 ára 11 ára 11 ára 

Minnibolti 10 ára 10 ára 10 ára 

Minnibolti 9 ára 9 ára 9 ára 

Makró bolti 8 ára og yngri 8 ára og yngri 8 ára og yngri 

Aldur leikmanna er miðaður við áramót og skal flutningur milli flokka fara fram í 

september ár hvert. Þar af leiðandi má nefna sem dæmi að verði leikmaður tuttugu 

og eins árs eftir áramót, þá er honum heimilt að leika með unglingaflokki út 

tímabilið (Körfuknattleikssamband Íslands, 2011).  

Þess má geta að samkvæmt heimildum frá ÍSÍ er körfubolti önnur útbreiddasta 

íþrótt sem stunduð er hér á landi í dag (Hannes S. Jónsson, 2011). Samkvæmt 

tölum frá ÍSÍ fyrir árið 2008 var fjöldi skráðra iðkenda 6.353 og voru færri 

iðkendur árið 2007 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010). Ef tölur eru 

skoðaðar fyrir árið 2010 er körfuknattleikur 6. fjölmennasta íþróttin sem stunduð 

er hér á landi og var fjöldi skráðra iðkenda fyrir það ár 7.019. Samkvæmt tölum 

frá ÍSÍ fyrir árið 2010 er körfuknattleikur 6. fjölmennasta íþróttin sem stunduð er 

hér á landi. Fjöldi skráðra iðkenda voru 7.019 árið 2010. Þegar litið er á 

tölfræðina er athyglisvert að sjá að það eru mun fleiri strákar sem iðka 

körfuknattleik heldur en stelpur, eða alls 4.766 strákar á móti aðeins 2.253 

stelpum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2011).  
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2.3 Reglugerð um menntun körfuknattleiksþjálfara 

KKÍ hefur sett fram reglugerð varðandi menntun körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. 

Samkvæmt henni eru gerðar kröfur um að þjálfarar hafi lokið ákveðnum 

námskeiðum, og fer það eftir flokkum hvaða námskeið er gerð krafa um, sbr. 

eftirfarandi:  

 7. flokkur og yngri, aðstoðarþjálfari 8.-10. flokks: Þjálfari 1 KKÍ og 

Þjálfari 1 ÍSÍ 

 Þjálfari 8.-10. flokks karla og kvenna, aðstoðarþjálfari annarra 

meistaraflokka, unglingaflokks karla, unglingaflokks kvenna, 

drengjaflokks, stúlknaflokks eða 11. flokks karla: Þjálfari 2 KKÍ og 

Þjálfari 1 ÍSÍ 

 Þjálfari annarra meistaraflokka, aðstoðarþjálfari meistaraflokks í 

efstu deild karla, aðstoðarþjálfari í efstu deild kvenna, 

aðstoðarþjálfari í 1. deild karla, Þjálfun í úrvalsbúðum KKÍ: Þjálfari 

2 KKÍ og Þjálfari 2 ÍSÍ 

 Þjálfari unglingaflokks karla, unglingaflokks kvenna, drengjaflokks, 

stúlknaflokks, 11. flokks karla: Þjálfari 3 KKÍ og Þjálfari 2 ÍSÍ 

 Efsta deild karla og kvenna og 1. deild karla, yfirþjálfari 

unglingastarfs og landsliðsþjálfarar: Þjálfari 3 KKÍ og Þjálfari 3 ÍSÍ 

Í reglugerðinni kemur einnig fram að félög sem ekki uppfylla ákvæði 

reglugerðarinnar um menntun þjálfara er gert að greiða hærri þátttökugjöld en þau 

félög sem hafa menntaða þjálfara á sínum snærum (Körfuknattleikssamband 

Íslands, 2009).  
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3.0 Körfuknattleiksþjálfarinn 

Öll þjálfun barna og unglinga miðar að því að efla og styrkja líkamlegan, 

félagslegan  og andlega þroska hvers og eins á hans eigin forsendum (Dick 2005; 

Gjerset, Haugen og Holstad, 1998).  

Hlutverk þjálfarans er margþætt og hvílir á honum mikil ábyrgð. Þeir sem 

skipuleggja þjálfun þurfa til dæmis að hafa mjög góða þekkingu á 

mannslíkamanum, þá hvernig hann er uppbyggður, hvernig hann starfar og 

hvernig hann bregst við ólíku áreiti og æfingum. Þá þurfa þeir einnig að kunna 

skil á þjálfun á íþróttagreinum almennt og félaglegum aðstæðum íþróttafólks 

(Gjerset, Haugen og Holstad, 1998; Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2005).  

Töluverður munur er á því að vera að þjálfari barna og unglinga, heldur en að vera 

þjálfari keppnisíþróttafólks. Börn og unglingar stunda íþróttir útfrá allt öðrum 

forsendum og markmiðum. Eitt af megin markmiðum barna og unglinga er að 

hafa gaman af íþróttinni og æfingar þurfa að vera fjölbreyttar og skemmtilegar 

(Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 

Það sem þjálfarar þurfa að hafa í huga þegar kemur að þjálfun barna og unglinga 

er að vinna rétt að þeim þáttum sem hæfa hverjum og einum með tilliti til þroska 

og aldurs. ÍSÍ hefur gefið út stefnu varðandi íþróttir barna og unglinga, en 

samkvæmt henni verður þjálfun að byggjast á því að öll börn og unglingar fái 

tækifæri til að stunda íþróttir á jafnréttisgrundvelli. Aldri barna og unglinga er 

skipt upp í fjögur aldursskeið þar sem iðkendur takast á við ný og spennandi 

verkefni hverju sinni (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997; Dick, 2005). 

Fyrsta skeiðið, leik- og kynningarskeið er fyrir börn átta ára og yngri. Þar er lögð 

rík áhersla á að auka hreyfiþroska barna, að þau upplifi jákvæð kynni af íþróttum 

og að æfingar séu fjölþættar og skemmtilegar. Þá er einnig lögð áhersla á að allir 

fái að vera með og því ekki háðar keppnir.  

Annað skeiðið, grunntækniskeið er fyrir börn á aldrinum níu til tólf ára. Hér gilda 

að sömu megináherslur og á leik- og kynningarskeiðinu en að auki farið að leggja 

meiri áherslur á að auka kraft, þol og liðleika barna sem og byrjað að vinna með 
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tæknilega færni (Dick, 2005). Einnig þarf að kenna börnunum háttvísi og 

íþróttamannslega framkomu. Þegar kemur að keppni skal miða keppnina við 

þroska og aldur barnanna og einnig að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo 

líkur séu á að settum þjálfunarmarkmiðum sé náð (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 1997). 

Þriðja skeiðið, uppbyggingarskeiðið er fyrir unglinga á aldrinum þrettán til sextán 

ára. Á þessu skeiði er lögð áhersla á að allir fái að vera með, án þess að gerð sé sú 

krafa að tekið sé þátt í keppnum. Aukin áhersla er á að þjálfa þol, kraft, hraða og 

liðleika sem og tæknilegri færni er viðhaldið. Æfingar eiga að vera fjölþættar og 

mikil áhersla er á félagslega þáttinn því aðstæður eiga að vera jákvæðar. Hér er 

kynntur hugsunarháttur keppnis- og afreksmennsku og sérhæfing hefst (Dick, 

2005). Unglingar á þessum aldri þurfa að fá fræðslu um vöxt og þroska sem og 

um heilbrigðan lífstíl. Einnig eiga þeir að fá tækifæri til þess að æfa og keppa 

miðað við þroska og getu hvers og eins (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

1997). 

Fjórða og síðasta skeiðið, keppnisskeiðið er fyrir sautján til tuttugu ára (Dick, 

2005). Þeir einstaklingar stunda alhliða og fjölþættar æfingar. Allir þjálfunarþættir 

eru teknir inn í þjálfunina með tilliti til stöðu og hæfileika hvers og eins. Bæði 

þarf að skapa möguleika fyrir þá einstaklinga sem vilja sérhæfa sig í íþróttinni og 

þá sem vilja stunda íþróttina sem líkamsrækt og félagsskap. Það þarf að innleiða 

afrekshugsunarháttinn hjá þeim sem huga að keppnis- og afreksþjálfun. Á þessu 

skeiði þarf að huga vel að hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til þess að ná 

árangir í afreksíþróttum. Æfingarálagið er aukið verulega hjá þeim sem stefna á 

afreksíþróttir (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997). 

Sé ekki farið eftir þessum grunnreglum þjálfunar aukast líkur á því að börn og 

unglingar verða fyrir meiðslum. Einnig er hætta á því að börn missa áhugann, 

framfarir þeirra verða minni eða þær jafnvel stoppað. Því er mikilvægt að rétt sé 

farið að þjálfun barna og unglinga. Með því móti eru meiri líkur á því að fleiri 

einstaklingar verði afreksmenn þegar þeir hafa þroska og aldur til að takast á við 

það sem því fylgir. Í þjálfun þarf að gæta sérstaklega að því að börn eru ekki 

afreksmenn og börn eru ekki stjörnur. Fyrst og fremst eiga íþróttir að hafa jákvæð 

áhrif á börnin, allir að fá að vera með og hafa það skemmtilegt (Dick, 2005). Eins 
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og framangreint gefur til kynna eru miklar kröfur gerðar til þjálfarans í starfi og 

ljóst er að hann þarf að búa yfir mikilli þekkingu og færni til að uppfylla þær allar.  

Athyglisverð rannsókn var gerð á meðal grunnskólanema í níunda og tíunda bekk 

á Íslandi vorið 2003. Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um 

menntun, menningu, tómstundir og íþróttaiðkun íslenskra unglinga. Þegar 

íþróttaiðkun nemenda var skoðuð kom í ljós að þeir sem iðkuðu körfuknattleik 

einu sinni eða oftar í viku voru aðeins 16,9% (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán 

Hrafn Jónsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að aðeins lítill hluti 

unglinga hér á landi iðkar körfuknattleik. Það er því spurning hvort draga megi þá 

ályktun að ein af ástæðunum gæti verið sú að verulega skorti á þjálfarar uppfylli 

þær kröfur sem gerðar eru til þeirra og það skili sér í áhugaleysi unglinga fyrir 

íþróttinni. 

Önnur rannsókn með var gerð átta árum síðar meðal nemenda í fimmta, sjötta og 

sjöunda bekk. Þegar skoðað er hversu margir á þessum aldri stundi körfuknattleik 

einu sinni í viku eða oftar kemur í ljós að 24,6% í fimmta bekk stunda 

körfuknattleik, 28,3% í sjötta bekk og 30,1% í sjöunda bekk. Til samanburðar má 

skoða að fjöldi  iðkenda er mun meiri hjá þeim sem stunda knattspyrnu.  Í fimmta 

bekk stunda 87,7%, í sjötta bekk 90,9% og í sjöunda bekk 82,5% (Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 

2011). 

Miðað við þessar niðurstöður virðist vera meiri áhugi meðal yngri barna á að iðka 

körfuknattleik. Miðað við niðurstöður úr fyrri rannsókninni má sjá að brottfall 

þeirra sem iðka körfuknattleik eykst á unglingsárunum. Ein helsta ástæða þess að 

börnin hætta íþróttaiðkun segja þau vera áhugaleysi.  

Ef borið er saman aðgengi að þjálfaramenntun hjá KKÍ og hjá 

Knattspyrnusambandi Íslands [KSÍ] má sjá að mun auðveldara er að komast á 

þjálfaranámskeið hjá KSÍ heldur en KKÍ (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.; 

Körfuknattleikssamband Íslands, 2009). Hugsanlega getur það haft áhrif að börnin 

kjósi frekar að iðka knattspyrnu þar sem vel menntaðir þjálfarar eru að störfum. 

Ástæðan gæti verið sú að þeir eru líklegri til að búa yfir meiri færni og þekkingu 
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til að takast á við þjálfarastarfið, hindra brotfall og auka virkni þátttakenda. Það er 

augljóst að mikilvægt er fyrir  íþróttahreyfinguna að geta státað sér af hæfum og 

vel menntuðum þjálfurum barna og unglinga (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2004).  
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4.0 Þjálfaramenntun á Íslandi 

ÍSÍ hefur sett stefnu um íþróttir barna og unglinga. Í stefnunni kemur fram að öll 

íþróttaiðkun skuli vera þroskandi fyrir börn og unglinga, þ.e.a.s. líkamlegur-, 

félagslegur- og andlegur þroski. Markmið stefnunnar er að fleiri börn og 

unglingar geti notið sín innan íþróttahreyfingar óháð því hvernig þau eru 

líkamlega, félagslega og andlega. Einnig er ætlun þeirra að skapa börnum og 

unglingum aðstæður til að verða afrekmenn þegar þau hafa náð þroska til þess. 

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan hefur ÍSÍ sett fram ákveðin markmið 

sem tilheyra hverju aldursskeiði (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997). 

4.1 Þjálfaranámskeið ÍSÍ 

Árið 1999 fór ÍSÍ af stað með þjálfaranámskeið fyrir verðandi þjálfara. Markmið 

var að auka færni og menntun þeirra sem kæmu til með að þjálfa börn og 

unglinga. Ljóst þótti að vel menntaðir þjálfarar væru líklegri til að ná betri árangri 

í starfi með börnum og unglingum en þeir sem höfðu litla eða enga menntun á því 

sviði (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1999a). Í stefnulýsingu ÍSÍ varðandi 

þjálfaramenntun kemur fram að bæði ÍSÍ og sambandsaðilar eigi að vinna að því 

að fá alla þá einstaklinga sem koma að þjálfun hér á landi, til að hafa  

fullnægjandi og viðeigandi menntun við það sem þeir þjálfa. Til að auðvelda 

einstaklingum að sækjast eftir þjálfaramenntun á því sviði sem þeir ætla að starfa 

á, hefur ÍSÍ gefið út hvaða menntun er viðeigandi eftir greinum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 1996). 

Á vegum ÍSÍ er í boðið upp á þrjú þjálfarastig, þjálfari 1, þjálfari 2 og þjálfari 3. 

Innan þessara námskeiða er annars vegar bóklegur hluti (almennur hluti) og hins 

vegar verklegur hluti (sérgreinarhluti). Þeir einstaklingar sem hyggjast á að ljúka 

þjálfararéttindum þessara stiga þurfa að taka þau í þeirri röð, þ.e. fyrst þjálfari 1 

o.s.frv. Þó þurfa þeir ekki að ljúka öllum stigum og geta því t.d. aðeins lokið 

fyrsta stigi en þá hafa þeir einungis réttindi sem fylgja því stigi. Hér á eftir er 

nánar farið yfir inntak þessara þjálfunarstiga: 

Þjálfari 1.Á þessu námskeiði er farið yfir grundvallarþekkingu á líkamlegum og 

andlegum þroska barna og unglinga. Áhersla er lögð á kennslufræðilega þætti eins 
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og framkomu og samskipti. Þá er farið í íþróttagreinar, grunnatriði þeirra í tækni, 

leikfræði og reglum. Einnig er farið yfir íþróttameiðsl og þá þætti sem hægt er að 

gera til að fyrirbyggja slík meiðsl. Markmið þessa námskeiðs er að þjálfarinn 

öðlist færni í því að skipuleggja og stjórna æfingartíma hjá byrjendum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 1999b).  

Þjálfari 2. Þeir sem sækja þetta námskeið þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Þau 

eru að viðkomandi hafi náð átján ára aldri, lokið námskeiði í skyndihjálp og hafi 

að minnsta kosti sex mánaða reynslu af þjálfun barna og unglinga. Efni þessa 

námskeiðs byggir fyrst og fremst á fræðslu um starfsemi líkamanns, skipulag 

þjálfunar, íþróttasálfræði, siðfræði íþrótta og íþróttameiðsl. Allir einstaklingar 

taka sérgreinarhluta sem snýr að þeirri íþróttagrein sem þeir sækjast eftir að þjálfa. 

Í lok námskeiðsins eiga einstaklingar að hafa tök á því að þjálfa bæði unglinga og 

fullorðna (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1999c).  

Þjálfari 3.Til að geta öðlast þátttökurétt á þessu námskeiði þurfa einstaklingar að 

hafa náð 20 ára aldri og hafa að minnsta kosti eins árs reynslu af þjálfarastörfum. 

Á þessu námskeiði er farið dýpra yfir efnið sem snýr að starfsemi líkamans og 

sálarfræðihlutann. Farið er í kennslu- og aðferðafræði, samhæfingu líkamans og 

íþróttameiðsl. Þeir sem lokið hafa þessu námskeiði hafa rétt á koma að allri 

þjálfun auk þjálfunar yngra landsliðsins (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

1999d). 

4.2 Þjálfaranámskeið KKÍ 

Árið 1980 fór KKÍ af stað með þjálfaranámskeið. Þau námskeið voru haldin í 

Reykjavík og stórhöfuðborgarsvæðinu sem og einnig á suðvesturhorni landsins, 

s.s. í Keflavík, Njarðvík og Grindavík (Körfuknattleikssamband Íslands, e.d.b). 

Árið 2008 var gerð rannsókn um stöðu yngri flokka í körfuknattleik á Íslandi og 

leiddu niðurstöður þeirrar rannsóknar í ljós að þjálfarar voru almennt ekki ánægðir 

með framboð KKÍ á þjálfaranámskeiðum. Þeim fannst KKÍ standa sig almennt illa 

að framboði eða um 90% af þeim sem svöruðu (Finnbogi Guðmundsson og 

Steinólfur Jónsson, 2008). Í kjölfar þessarar rannsóknar hefur fræðslunefnd KKÍ 

verið að vinna að því að búa til fræðsluáætlun fyrir félagið sem inniheldur meðal 
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annars að efla þurfi menntun körfuknattleiksþjálfara. Þessi fræðsluáætlun er fyrir 

tímabilið 2009-2013 (Körfuknattleikssamband Íslands, 2008). 

Út frá þessu hefur orðið mikil aukning á þjálfaranámskeiðum og hefur KKÍ farið 

út á landsbyggðina með námskeið, meðal annars á Ísafjörð og Sauðárkrók, og 

einnig boðið uppá fjarnám. Þá hefur KKÍ einnig boðið uppá bæði innlenda og 

erlenda kennara á námskeiðum sínum (Körfuknattleikssamband Íslands, 2009). 

Fræðslunefndin setti fram svipaða áætlun um menntun körfuknattleiksþjálfara á 

Íslandi eins og ÍSÍ hefur gert. Markmið hennar er að efla fræðslu meðal 

körfuknattleiksþjálfara. Þeir sem hyggjast sækja þessi námskeið hjá KKÍ byrja því 

á að taka almenna hluta þeirra námskeiða sem eru í boði hjá ÍSÍ, þ.e. þjálfari 1, 

þjálfari 2 og þjálfari 3. Að almennum hluta loknum á vegum ÍSÍ taka verðandi 

þjálfarar sérgreinarhlutann hjá KKÍ, en sá hluti er einnig stigskiptur eins og 

almenni hlutinn (Körfuknattleikssamband Íslands, 2008). 

Eftir að einstaklingur hefur lokið þessum þremur stigum, þ.e. almenna hlutanum 

hjá ÍSÍ og sérgreinarhlutanum á vegum KKÍ, býðst viðkomandi að sækja sér 

viðbótar menntun í körfuknattleiksþjálfun, þ.e. þjálfari 4 og þjálfari 5, en slíkt 

sérnám er kennt á háskólastigi (Körfuknattleikssamband Íslands, 2008).  

4.3 Háskólamenntun 

Þeir einstaklingar sem hafa lokið fyrrnefndum þremur þjálfarastigum geta aukið 

við sig menntun og sótt sér kennsluréttindi á háskólastigi, m.a. á sviði þjálfunar. 

Meginmarkmið háskólamenntunar á þessu sviði er að nemendur öðlist þekkingu 

og hæfni til að sinna þjálfun, heilsueflingu og kennslu. Þeir tileinka sér þekkingu á 

mikilvægi hreyfingar, þjálfunar, næringu og heilsu fólks á öllum aldri og þeim 

aðferðum sem þarf til að ná auknum árangri. Á Íslandi er hægt að sækja þetta 

sérnám við Háskólann í Reykjavík og við Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d; 

Háskólinn í Reykjavík, e.d.a.; Háskólinn í Reykjavík, e.d.b.). 

 



 

18 

 

5.0 Aðferðir og gögn 

Í tengslum við viðfangsefnið gerði höfundur rannsókn með það að markmiði að 

leiða í ljós hver menntun körfuknattleiksþjálfara yngri flokka er á Íslandi, meðal 

þeirra sem starfa á vegum aðildarfélaga KKÍ vorið 2012. Við heimildaöflun 

fræðikaflans var að mestu notast við ritrýndar fræðigreinar og vefheimildir. Notast 

var við megindlegar aðferðir við framkvæmd rannsóknarinnar og fastmótandi 

spurningarlisti lagður fyrir. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á 

mælanlegum niðurstöðum út frá tölulegum upplýsingum (Gratton og Jones, 

2010). 

5.1 Gagnasöfnun og mæliaðferðir 

Spurningalistinn var saminn og settur upp í vefforritinu Questionpro 

(questionpro.com) og innihélt 19 spurningar (sjá viðauka II). Hann var eins og 

áður segir sendur til allra körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á Íslandi, sem starfa 

á vegum aðildarfélaga KKÍ vorið 2012, áamt orðsendingu. (sjá viðauka I). 

Spurningalistinn var byggður þannig upp að fyrst voru bakgrunnsbreytur 

kannaðar, þ.e. aldur, kyn og almenn menntun. Þá voru lagðar fyrir spurningar um 

þjálfaramenntun og þjálfarastarfið. Að lokum var spurt um viðhorf þjálfara um 

framboð þjálfaranámskeiða á vegum KKÍ.  

5.2 Rannsóknarspurningin 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var lögð fram: „Hver er menntun 

körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á Íslandi?“ og var það viðfangsefni fyrst og 

fremst valið þar sem engin slík rannsókn hefur verið gerð á Íslandi og því 

áhugavert að sjá niðurstöður slíkrar rannsóknar.  

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir þjálfarar yngri flokka í körfuknattleik á 

Íslandi, sem starfa á vegum aðildarfélaga KKÍ vorið 2012. Alls voru því 149 

þjálfarar sem fengu spurningarlistann sendan og af þeim svöruðu 74 (51% 

svarhlutfall). Athyglisvert var að sjá kynjahlutfall svarenda þar sem karlmenn 
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voru alls 56 á móti aðeins 18 konum. Svarhlutfall skiptist í 52,7% á 

höfuðborgarsvæðinu á móti 47,3% á landsbyggðinni.  

5.4 Framkvæmd 

Í upphafði rannsóknarinnar var útbúinn listi yfir þjálfarana í Excel 2010, með 

netföngum þeirra. Netföngin voru ýmist fundin á heimasíðu íþróttafélaganna eða 

fengin hjá formönnum þeirra. Spurningarlistinn (viðauki II) var settur upp í 

vefforritinu Questionpro (questionpro.com) og var sendur út ásamt tengli í 

tölvupósti til þeirra. Með spurningarlistanum fylgdi orðsending (viðauki I) þar 

sem rannsóknin var útskýrð. Þann 2. mars 2012 var listinn sendur út og stóð 

gagnasöfnunin yfir í 3 vikur, eða til 23 mars 2012. Á því tímabili var tvisvar send 

út áminning til þeirra sem þá höfðu ekki svarað spurningarlistanum. 

5.5 Úrvinnsla gagna 

Allar niðurstöður rannsóknarinnar voru settar inn í forritið IBM SPSS Statistics 20 

og fór öll gagnavinnsla fram í því forriti. Notast var við krosstöflur með því að fá 

lýsandi niðurstöður og voru allar tíðnitöflur settar inn í Excel 2010 þar sem 

myndir voru unnar til að sjá niðurstöður.  
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6.0 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar birtast í eftirfarandi kafla. Fyrst verður farið 

yfir niðurstöður um bakgrunnsbreytur þjálfaranna, .þ.e. kyn, aldur og almenn 

menntun. Því næst verða skoðaðar niðurstöður þjálfunarmenntunar þeirra, þ.e. þá 

hvort þeir hafi slíka menntun og þá hvaða og hvernig hún skiptist milli kynja. En 

þessi hluti er skoðaður út frá hverjum flokki fyrir sig. Að því loknu verður farið 

yfir niðurstöður þjálfarastarfsins þá með tilliti til tímafjölda, reynslu o.þ.h. Að 

lokum eru skoðaðar niðurstöður um viðhorf þjálfara um framboð 

þjálfaranámskeiða á vegum KKÍ. 

6.1 Bakgrunnur þátttakenda 

 

 

Mynd 1. Aldur þátttakenda, greint eftir kyni. 

Mynd 1 sýnir niðurstöður aldursskiptingar þjálfarana eftir kyni. Eins og sjá má eru 

mun fleiri karlar að þjálfa körfuknattleik heldur en konur, eða 76% á móti 24%. 

Hvað aldursgreiningu þeirra, sem tóku þátt, varðar eru flestir karlkyns þjálfarar á 

aldrinum 30-34 ára eða 27%. Það eru jafn margir karlkyns þjálfarar á aldrinum 

25-29 ára og þeir sem eru 40 ára og eldri, eða 20%. Fæstir karlkyns þjálfarar eru á 

aldrinum 20-24 ára eða aðeins 12%. Engin karlkyns þjálfari er á aldrinum 15-19 

ára. Festir kvenkyns þjálfarar eru á aldrinum 20-24 ára, eða 44%. Næst mesti 
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fjöldi kvenkyns þjálfara er á aldrinum 25-29 ára, eða 28%. Einn kvenkynsþjálfari 

er á aldrinum 15-19 ára, einn á aldrinum 30-34 ára og einn 40 ára og eldri. 

 

Mynd 2. Menntun þjálfara greint eftir kyni. 

Mynd 2 sýnir niðurstöður almennrar menntunar þeirra körfuknattleiksþjálfara sem 

tóku þátt. Þegar niðurstöður eru skoðaðar má sjá að flestir karlkyns þjálfarar hafa 

lokið háskólanámi, eða 66%. Þá hafa 20% karlkyns þjálfara lokið bóklegu 

framhaldsnámi og 14% þeirra loki verklegu framhaldsnámi. Hvað kvenkyns 

þjálfara varðar eru niðurstöður á þann veg að helmingur þeirra, 50 % hafa lokið 

bóklegur framhaldsnámi og 39% þeirra lokið háskólanámi. Aðeins hafa 11% 

kvenkyns þjálfara lokið grunnskólanámi og engin þeirra verklegu framhaldsnámi. 
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Mynd 3. Þjálfaramenntun, greint eftir kyni. 

Mynd 3 sýnir hlutfall þátttakenda sem hafa aflað sér þjálfaramenntunar. Þegar 

niðurstöður eru skoðaðar má sjá að fleiri karlkyns þjálfarar, eða 84% hafa 

þjálfaramenntun heldur en kvenkyns þjálfarar, eða 72%. Fleiri kvenkyns þjálfarar, 

eða 28% eru því án þjálfaramenntunar meðan hlutfall karlkyns þjálfara án 

menntunar er aðeins 16%.  

6.2 Menntun þjálfara eftir flokkum 

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar varðandi menntun þjálfara yngri 

flokka meðal þeirra sem tóku þátt og þær niðurstöður greindar eftir flokki iðkenda 

með tilliti til hvaða þjálfunarmenntundar þjálfarar hafa lokið. Þessari umfjöllun 

verður skipt niður eftir flokkaskiptingu KKÍ. (sjá töflu 1, bls.10). 

7 ára og yngri kk og kvk 

Í flokki 7 ára og yngri kk var engin þjálfari meðal þátttakenda.  

Í flokki 7 ára og yngri kvk voru niðurstöður rannsóknarinnar þær að flestir 

þjálfarar, eða 23,1% höfðu enga þjálfaramenntun. Næst á eftir voru þeir þjálfarar 

sem höfðu menntun erlendis frá, eða 16,2%. Með þjálfaramenntun ÍSÍ voru 6,8% 

þjálfara og með háskólamenntun eða sambærilega menntun voru 4,1%.  

8-9 ára kk og kvk 



 

23 

 

Í flokki 8-9 ára kk leiddu niðurstöður í ljós að 16,2% þjálfara höfðu 

þjálfaramenntun erlendis frá og fast á eftir fylgdu þeir sem enga þjálfaramenntun 

höfðu, eða 15,4%. Þjálfarar þessa flokks með þjálfaramenntun ÍSÍ voru 5,4% og 

þeir sem höfðu háskólamenntun eða sambærilega menntun voru 4,1%. 

Í flokki 8-9 ára kvk voru niðurstöðurnar þær að allra stærsti hluti þjálfara eða 

14,9% höfðu þjálfaramenntunar erlendis frá. Þar á eftir voru þeir þjálfara sem 

höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 10,9%. Þeir þjálfarar sem enga menntun höfðu 

voru 7,7% og þeir sem höfðu háskólamenntun eða sambærilega menntun voru 

4,1%  

10-11 ára kk og kvk 

Í flokki 10-11 ára kk voru niðurstöður rannsóknarinnar á þann veg að flestir 

þjálfarar, eða 23,0% höfðu þjálfaramenntun erlendis frá. Næst á eftir komu þeir 

þjálfarar sem höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 13,6% og voru þeir sem enga 

þjálfaramenntun höfðu 7,7%. Fæstir voru þeir þjálfarar sem höfðu 

háskólamenntun eða aðra sambærilega menntun, eða 6,8% 

Í flokki 10-11 ára kvk voru niðurstöður mjög svipaðar og hjá kk, þar sem lang 

flestir þjálfarar höfðu þjálfaramenntun erlendis frá, eða 20,3%. Þar á eftir voru 

þeir sem höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ með 12,2% og þeir sem enga menntun höfðu 

voru 7,7%. Fæstir höfðu lokið háskólamenntun eða sambærilegri menntun, eða 

aðeins 5,5%.  

7. flokkur kk og kvk 

Í 7. flokki kk leiddu niðurstöður í ljós að flestir þjálfarar höfðu enga 

þjálfaramenntun, eða 15,4 %. Þeir sem höfðu þjálfaramenntun erlendis frá voru 

13,5% og þeir sem höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ voru 6,8%. Fæstir þjálfaranna 

höfðu háskólamenntun eða sambærilega menntun, eða 2,7%. 

Í 7. flokki kvk voru niðurstöður þær að flestir þjálfaranna höfðu þjálfaramenntun 

erlendis frá, eða 17,6%. Næst á eftir fylgdu þeir þjálfarar sem enga menntun 

höfðu, eða 7,7% og fast á eftir fylgdu þeir sem höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ sem 
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voru 6,8%. Fæstir voru þeir sem háskólamenntun eða sambærilega menntun 

höfðu, eða 5,4%. 

8. flokkur kk og kvk 

Í 8. flokki kk voru niðurstöður rannsóknarinnar þær að flestir þjálfaranna höfðu 

þjálfaramenntun erlendis frá eða 16,2% en aðeins rúmu einu prósenti meira eða 

15,4% voru þeir þjálfarar sem höfðu enga þjálfaramenntun. Þeir þjálfarar sem 

höfðu háskólamenntun eða sambærilega menntun voru 9,5% og fæstir voru þeir 

þjálfarar sem höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 5,4%.  

Í 8. flokki kvk leiddu niðurstöður í ljós að flestir þeirra þjálfara sem tóku þátt voru 

með þjálfaramenntun erlendis frá, eða 10,8%. Næst á eftir voru þeir sem höfðu 

þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 5,5% og þeir sem höfðu háskólamenntun eða 

sambærilega menntun voru 1,4%.Í þessum flokki voru 0% þjálfara með enga 

þjálfaramenntun.  

9 flokkur kk og kvk 

Í 9.flokki kk voru niðurstöður á þann veg að flestir þjálfaranna höfðu 

þjálfaramenntun erlendis frá, eða 14,9%. Þar á eftir voru þeir þjálfarar sem höfðu 

þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 9,5% og þeir sem höfðu háskólamenntun eða 

sambærilega menntun, voru 6,8%. Í þessum flokki voru 0% þjálfarar með enga 

þjálfaramenntun. 

Í 9. flokki kvk leiddu niðurstöður í ljós að flestir þjálfarar voru með 

þjálfaramenntun erlendis frá, eða 9,5%. Jafn margir þjálfara voru með 

þjálfaramenntun ÍSÍ  og þeir sem höfðu háskólamenntun eða sambærilega 

menntun, eða  4,1%. Í þessum flokki voru 0% þjálfara með enga þjálfaramenntun. 

10. flokkur kk og kvk 

Í 10. flokki kk leiddu niðurstöður í ljós að flestir höfðu þjálfaramenntun erlendis 

frá og þjálfaramenntun ÍSÍ, eða 20,3%. Þar á eftir voru þjálfara sem höfðu enga 

þjálfaramenntun, eða 7,7%. Fæstir voru þjálfarar sem höfðu háskólamenntun eða 

sambærilega menntun, eða 5,4%. 
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Í 10. flokki kvk voru niðurstöður rannsóknarinnar þær að flestir þjálfaranna höfðu 

þjálfaramenntun erlendis frá, eða 12,2%. Næst á eftir komu þeir þjálfarar sem 

höfðu enga þjálfaramenntun, eða 7,7% og þeir sem höfðu lokið þjálfaramenntun 

ÍSÍ voru 5,5%. Fæstir þjálfarar höfðu lokið háskólamenntun eða sambærilegri 

menntun. 

11. flokkur kk 

Í 11. flokki kk leiddu niðurstöður í ljós að flestir þjálfarar höfðu lokið 

þjálfaramenntun frá ÍSÍ eða 10,9%. Þar á eftir komu þjálfara sem höfðu 

þjálfaramenntun erlendis frá, eða 9,5%. Þjálfarar sem höfðu lokið háskólamenntun 

eða sambærilegri menntun voru 1,4% og 0% þjálfara höfðu enga menntun.  

Drengjaflokkur 

Í drengjaflokki leiddu niðurstöður í ljós að flestir af þeim þjálfurum sem tóku þátt 

voru með þjálfaramenntun erlendis frá, eða 9,5%. Fast á eftir komu þjálfarar með 

þjálfaramenntun frá ÍSÍ, eða 8,1% og 2,8% þjálfara höfðu lokið háskólamenntun 

eða sambærilegri menntun. í þessu flokki voru 0% þjálfarar með enga 

þjálfaramenntun. 

Stúlknaflokkur 

Í stúlknaflokki leiddu niðurstöður í ljós að flestir þjálfarar höfðu þjálfaramenntun 

erlendis frá, eða 6,8%. Þar á eftir voru þjálfara sem höfðu þjálfaramenntun frá ÍSÍ, 

eða 5,5% og 2,7% þjálfara höfðu lokið háskólamenntun eða sambærilegri 

menntun. Í þessum flokki voru 0% þjálfarar með enga þjálfaramenntun. 

Unglingaflokkur kk og kvk 

Í unglingaflokki kk voru flestir af þeim sem svöruðu með þjálfaramenntun 

erlendis frá, eða 13,5%. Jafn margir þjálfarar höfðu þjálfaramenntun ÍSÍ og 

háskólamenntun eða sambærilega menntun, eða 2,8%. Í þessum flokki voru 0% 

þjálfarar með enga þjálfaramenntun. 
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Í unglingaflokki kvk voru flestir þeirra þjálfara sem svörðu með þjálfaramenntun 

ÍSÍ, eða 6,8%. Næst voru þjálfarar sem höfðu þjálfaramenntun erlendis frá, eða 

4,1% og engin þjálfari hafði annars konar þjálfaramenntun í þessum flokki. 

6.3 Þjálfarastarfið 

 

Mynd 4. Lengd þjálfunar á viku, greint eftir þjálfaramenntun og ekki þjálfaramenntun. 

Á mynd 4 hér fyrir ofan má sjá hversu lengi þjálfarar þjálfa á viku. Þjálfarar þjálfa 

misjafnlega mikið á viku og sumir þjálfa fleiri en einn flokk. Þegar skoðaðar eru 

niðurstöðurnar má sjá að flestir menntaðir þjálfarar þjálfa 7 klukkustundir eða 

meira á viku, eða 47%. Ómenntaðir þjálfarar þjálfa mest frá 3-4 klukkustundum á 

viku, eða 71%. Einungis einn þjálfari af þeim sem tóku þátt þjálfar 1 klukkustund 

á viku. Þeir þjálfarar sem þjálfuðu meira en 7 klukkustundir á viku þjálfuðu að 

meðaltali 10-12 klukkustundir. Sumur þjálfarar þjálfuðu allt að 20 klukkustundir á 

viku, auk vinnu vegna leikja og móta. 
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Mynd 5. Lengd undirbúnings fyrir æfingar á viku. 

Mynd 5 sýnir samanburð á því hversu margar klukkustundir menntaðir og 

ómenntaðir þjálfarar nota til þess að undir búa æfingar á viku. Ef borið er saman 

þá þjálfara sem hafa þjálfaramenntun og þá sem enga hafa, þá nota þeir sem eru 

þjálfaramenntaðir  meiri tíma í að undirbúa æfingar heldur en þjálfarar sem hafa 

enga þjálfaramenntun. Mesti fjöldi þjálfara sem hafa þjálfaramenntun eyða 1-2 

klukkustund, eða 53% á viku í undirbúning og þar á eftir nota þeir 3-4 

klukkustundir, eða 18%. Engin ómenntaður þjálfari notaði fleiri en 4 

klukkustundir á viku. Einungis 9 þjálfarar með þjálfaramenntun eyddu meira en 7 

klukkustundum á viku í undirbúning æfinga og notuðu allt að 10-15 

klukkustundum á viku í undirbúning. 
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Mynd 6. Reynsla körfuknattleiksþjálfara á körfuknattleik. 

Á mynd 6 má sjá hvernig reynslu þjálfarar hafa á körfuknattleik. Allir þjálfararnir 

sem tóku þátt í rannsókninni æfa körfuknattleik eða hafa æft körfuknattleik nema 

einn þjálfari, eða 2%. Sjá má að 51% af þjálfurunum eru hættir að æfa 

körfuknattleik en 47% æfa ennþá.  

 

Mynd 7. Hversu lengi þjálfarar hafa æft körfuknattleik, greint eftir þjálfaramenntun og ekki 

þjálfaramenntun. 

Mynd 7 sýnir hversu lengi þjálfarar hafa æft körfuknattleik yfir ævina greint eftir 

þjálfaramenntun þjálfara. Allir þeir þjálfara sem tóku þátt í rannsókninni og hafa 
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enga þjálfaramenntun hafa æft körfuknattleik í 9 ár eða lengur. Þannig að flestir 

þjálfarar hafa reynslu sem leikmaður í körfuknattleik, sem sýnir það að þeir hafa 

mikla reynslu af körfuknattleik. 

 

Mynd 8. Hversu vel eða illa finnst þér KKÍ standa sig varðandi framboð á 

þjálfaranámskeiðum? 

Mynd 8 sýnir hversu vel eða illa þjálfurum finnst KKÍ standa sig varðandi 

framboð á þjálfaranámskeiðum. Af þeim þátttakendum sem tóku þátt í 

rannsókninni má sjá að flestir þeirra, eða 47% voru hvorki ánægðir né óánægðir, 

27% þeirra töldu að KKÍ væri að standa sig frekar illa og má segja að 19% 

þjálfara voru frekar ánægðir. Einungis 7% af þeim þjálfurum sem tóku þátt fannst 

KKÍ vera að standa sig mjög illa. 
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7.0 Umræður 

Talið er að körfuknattleikur hafi verið fundinn upp rétt fyrir aldarmótin 1900, en 

frá árinu 1948 hafi leikurinn verið kominn í þá mynd sem við þekkjum nú í dag 

(Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Það var þó ekki fyrr en á fyrri 

hluta 20. aldar sem íslendingar fóru að sýna leiknum áhuga og var fyrsta 

körfuknattleikskeppnin haldin árið 1946. Fimmtán árum síðan var KKÍ stofnað og 

hefur sambandið yfirumsjón með öllum málum er varða körfuknattleik á Íslandi. 

Samkvæmt reglugerð KKÍ gerir sambandið kröfur um að þjálfarar hafi lokið vissri 

þjálfaramenntun, sem er misjöfn eftir hvaða aldurflokka þjálfarar hyggjast þjálfa. 

Þær leiðir sem eru í boði við val einstaklinga sem hyggjast sækja sér 

þjálfaramenntun eru þjálfaranámskeið á vegum ÍSÍ, þjálfaranámskeið KKÍ og 

einnig sérnám á háskólastigi.  

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar virðist vera meiri áhugi meðal 

yngri barna á að iðka körfuknattleik heldur en unglinga, enda mikið brottfall 

meðal þeirra og segja þeir helstu ástæðuna vera áhugaleysi. Það er því áhugavert 

að kanna hver ástæðan er þar að baki og hvort hlutverk þjálfarans hafi eitthvað 

með það að gera. Einnig er athugavert að velta því fyrir sér hvort brottfall meðal 

iðkenda hjá þeim þjálfurum sem hafa þjálfaramenntun sé minna, heldur enn hjá 

þeim þjálfurum sem ekki eru þjálfaramenntaðir?    

Ef skoðaðar eru heildarniðurstöðu rannsóknar þessarar ritgerðar, þ.e. „Hver er 

menntun körfuknattleiksþjálfara yngri flokka á Íslandi?“ leiddu þær í ljós að því 

yngri sem börn og unglingar eru, því meira er um að þjálfarar hafa enga 

þjálfaramenntun. 

Þegar litið er til mikilvægi þjálfunarmenntunar í heild sinni á barna og 

unglingastigi þá miðar þjálfunin að því að efla og styrkja líkamlegan, félagslegan 

og andlegan þroska hvers og eins. Það er því nauðsynlegt er að þjálfarar nái sér í 

menntun til þess að standast undir þeim kröfum sem fylgir því að vera þjálfari. 

Þessu til rökstuðning má nefna að hér á landi hafa bæði ÍSÍ og KKÍ undanfarin ár, 

aukið til muna kröfur og áherslur á menntun þjálfara á barna- og unglingastigi.  



 

31 

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má sjá að þjálfaramenntaðir 

þjálfarar yngri flokka hafa sótt menntun sína að lang stærstum hluta erlendis frá. 

Sú niðurstaða er athyglisverð bæði út frá þeim sjónarmiðum hvaða áhrif það kann 

að hafa og hvers vegna þeir kjósi heldur að nýta sér erlenda menntun, fram yfir þá 

menntun sem í boði er hér á landi. Það má því einnig velta fyrir sér hvort 

þjálfaramenntun þeirra þjálfara sem sótt hafa menntun sína erlendis frá, standist í 

raun þær kröfur sem KKÍ gerir til þjálfunarmenntunar. 

Rannsókn sem gerð var árið 2008 um stöðu yngri flokka í körfuknattleik á Íslandi 

fyrir sama ár leiddi í ljós að þjálfurum fannst KKÍ almennt standa sig illa varðandi 

framboð á menntun fyrir þjálfara. Einnig kom í ljós að þeim fannst að KKÍ ætti að 

gera meiri kröfur um menntun körfuknattleiksþjálfara hjá yngri flokkum. 

(Finnbogi Guðmundsson og Steinólfur Jónsson, 2008).  

Undanfarin ár hefur KKÍ þó staðið frammi fyrir mikilli aukningu á framboði 

þjálfaranámskeiða, bæði hvað varðar um þjálfaranámskeiðin og aðgengi að 

námskeiðum með tilliti til landsbyggðarinnar. Helsta ástæðan fyrir þessum auknu 

áherslum er að efla þjálfaramenntun meðal þjálfara, með það að markmiði að auka 

fjölda iðkenda. Þrátt fyrir þetta átak leiddu niðurstöður rannsóknar ritgerðarinnar í 

ljós að þjálfarar eru almennt hlutlausir varðandi framboð KKÍ á 

þjálfaranámskeiðum.  

Ef bornar eru saman þessar tvær niðurstöður má telja að átak KKÍ varðandi aukið 

framboð þjálfunarmenntunar sé að skila sér að einhverju leyti, þrátt fyrir að alltaf 

megi betur gera.  

Eins og kom fram hér að framan virðast rannsóknir sýna fram á að 

þjálfaramenntun þjálfara yngri flokka hafi ekki bein áhrif á fjölda og áhuga meðal 

iðkenda, en sé sú niðurstaða skoðuð með stefnulýsingu íslenskrar 

íþróttahreyfingarinnar í huga má leiða að því líkur að ef auknar kröfur eru gerðar 

um þjálfaramenntun meðal þjálfara barna og unglinga, gæti það haft þau áhrif að 

iðkenndur fengju faglegri grunn sem myndi leiða til þess að áhuginn myndi 

haldast þegar á unglingsár er komið. En þá var einnig niðurstaða rannsóknarinnar 

að þeir þjálfarar sem höfðu þjálfaramenntun eyddu meiri tíma í skipulagningu og 

undirbúning æfinga, heldur en þeir sem ekki höfðu þjálfaramenntun.  
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Að lokum má benda á þá athyglisverðu niðurstöðu rannsóknarinnar að 

karlkynsþjálfarar voru í mjög ríkjandi meirihluta, en flestir þjálfarar yngri flokka 

körfuknattleiks á Íslandi eru karlmenn á aldrinum 30-34. Það sem niðurstöður 

leiddu einnig í ljós er að fleiri karlkyns þjálfarar höfðu lokið þjálfaramenntun 

heldur en kvenkynsþjálfarar. Það sem var þó jafn milli kynja, var að nánast allir 

þjálfarar höfðu mjög langa reynslu af körfuknattleik, óháð þjálfaramenntu.  

Ástæðan fyrir þessum augljósa muni milli kynja þjálfara gæti hugsanlega verið sú 

að mun fleiri iðkendur körfuknattleiks eru karlmenn, sem gefur til kynna að áhugi 

fyrir greininni sé meiri meðal karlmanna og þeir því líklegri til að leggja fyrir sig 

körfuknattleiksþjálfun.  

Hér hafa helstu niðurstöður rannsóknar þessa ritgerðar verið raktar og ályktanir 

dregnar út frá þeim. Hér hefur því aðeins verið farið yfir hver staða 

þjálfunarmenntunar er meðal þjálfara yngri flokka í körfuknattleik hér á landi. Í 

því samhengi væri einnig áhugavert að kanna hvaða áhrif þjálfaramenntun hefur á 

hina ýmsu þætti, s.s. fjölda, áhuga og árangur iðkenda og fá með þeim hætti 

mælanlegar niðurstöður fyrir mikilvægi þjálfunarmenntunar. Slíkar niðurstöður 

gæti óneitanlega verið mjög gagnlegar við stefnumörkun Fræðslunefndar KKÍ og 

við áframhaldandi uppbyggingu og þróun þjálfaramenntunar hér á landi.  
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Viðauki I 

Orðsending sem var send með spurningalista til allra þjálfara yngriflokka í 

körfuknattleik á Íslandi. 

 

Kæri þjálfari 

Birgitta Maggý heiti ég og er á lokaári í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Þessi könnun er liður í lokaverkefni mínu í íþróttafræði. Könnunin fjallar um 

menntun körfuknattleiks-þjálfara hjá yngriflokkum á Íslandi.  

Það tekur um það bil 5 mín. að svara könnuninni. Þörf er á sem flestir svari 

könnuninni svo rannsóknin verði marktæk. Farið verður með öll gögn sem 

trúnaðarmál og ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra þjálfara eða félaga. 

Ef einhverjar spurningar vakna, þá ekki hika við að hafa samband við undirritaða.  

Með fyrirfram þökk um þátttöku 

Birgitta Maggý Valsdóttir 

birgittav08@ru.is 

S: 869-9083 
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Viðauki II 

Spurningalisti sem var sendur til allra þjálfara yngriflokka í körfuknattleik. 

 

1. Hvað ertu gamall/gömul? 

⎕ Yngri en 15 ára 

⎕ 15-19 ára 

⎕ 20-24 ára 

⎕ 25-29 ára 

⎕ 30-34 ára 

⎕ 35-39 ára 

⎕ 40 ára og eldri 

 

2. Hvert er kyn þitt? 

⎕ Karl 

⎕ Kona 

 

3. Hvar á landinu ert búsett/ur ? 

⎕ Höfuðborgarsvæðið 

⎕ Vesturland 

⎕ Vestfirðir 

⎕ Norðvesturland 

⎕ Norðausturland 

⎕ Austurland 

⎕ Suðausturland 

⎕ Suðurland 

⎕ Suðvesturland 
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4. Hvaða menntun hefur þú lokið? Merktu við hæstu gráðu sem þú 

hefur lokið. 

⎕ Grunnskóli 

⎕ Starfsnám (t.d. tölu-, viðskipta-, bókhalds-, sjúkraliða- og 

lögreglunám eða önnur sambærileg). 

⎕ Bóklegt framhaldsnám (t.d. verslunarpróf, samvinnuskólapróf eða 

 stúdentspróf) 

⎕ Verklegt framhaldsnám (t.d. iðnmenntun, sveins- og meistarapróf, 

 vélstjóra- og  stýrimannapróf og tækniteiknun) 

⎕ Próf úr sérskólum á eða við háskólastig (Yfirleitt 2 ára nám eftir 

stúdentspróf, t.d. myndlistarnám og tækninám) 

⎕ Háskólanám (Yfirleitt 3 ára nám eða lengra, BA/BS próf, MA/MS 

próf,  kandídatspróf og doktorsnám) 

⎕ Annað? Hvað menntun? ____________________ 

 

5. Hefur þú menntað þig á sviði þjálfunar? 

⎕ Já 

⎕ Nei 

 

6. Ef svarið er já, hvaða þjálfaramenntun hefurðu lokið? Merktu við það 

nám sem við á. 

⎕ Þjálfaranámskeið frá KKÍ 

⎕ Þjálfari 1 frá ÍSÍ 

⎕ Þjálfari 2 frá ÍSÍ 

⎕ Þjálfari 3 frá ÍSÍ 

⎕ Íþróttakennari (2 ár) 

⎕ Íþróttafræðingur (3 ár) 

⎕ Annað? Hvað þá? _______________________ 
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7. Hvaða kyn þjálfar þú? 

⎕ Karlaflokk 

⎕ Kvennaflokk 

⎕ Bæði karla og kvennaflokk 

 

8. Hvaða flokk/a ertu að þjálfa? Merktu við þá flokka sem við eiga ef 

fleiri en einn. 

⎕ 7 ára og yngri kk 

⎕ 7 ára og yngri kvk 

⎕ 8-9 ára kk 

⎕ 8-9 ára kvk 

⎕ 10-11 ára kk 

⎕ 10-11 ára kvk 

⎕ 7. flokk kk 

⎕ 7. flokk kvk 

⎕ 8. flokk kk 

⎕ 8. flokk kvk 

⎕ 9. flokk kk 

⎕ 9. flokk kvk 

⎕ 10. flokk kk 

⎕ 10. flokk kvk 

⎕ 11. flokk kk 

⎕ Drengjaflokk 

⎕ Stúlknaflokk 

⎕ Unglingaflokk karla  

⎕ Unglingaflokk kvenna 
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9. Hvað hefur þú starfað lengið við körfuboltaþjálfun? 

⎕ Innan við eitt ár 

⎕ 1-2 ár 

⎕ 3-4 ár 

⎕ 5-6 ár 

⎕ 7-8 ár 

⎕ 9 ár eða lengur 

 

10. Æfir þú eða hefur þú æft körfubolta? 

⎕ Já, ég æfi körfubolta 

⎕ Já, ég æfði körfubolta 

⎕ Nei, ég hef aldrei æft körfubolta 

 

11. Ef já, hversu lengi hefur þú æft körfubolta? 

⎕ 1-2 ár 

⎕ 3-4 ár 

⎕ 5-6 ár 

⎕ 7-8 ár 

⎕ 9 ár eða lengur 

 

12. Hvað af eftirfarandi á best við um þjálfarastarf þitt hjá yngriflokkum 

⎕ Þjálfun er mitt aðalstarf 

⎕ Þjálfun er aukastarf samhliða annarri þjálfun 

⎕ Þjálfun er aukastarf samhliða annarri vinnu 

⎕ Þjálfun er aukastarf samhliða námi 

⎕ Annað? Hvað?___________________________ 
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13. Hversu góða eða slæma metur þú aðstöðu þína til þjálfunar hjá 

félaginu sem þú þjálfar hjá?  

⎕ Mjög góða 

⎕ Frekar góða 

⎕ Hvorki slæm né góð 

⎕ Frekar slæma 

⎕ Mjög slæma 

 

14. Hvað þjálfar þú að jafnaði margar klukkustundir á viku? 

⎕ Innan við klukkustund 

⎕ 1 klst 

⎕ 2 klst 

⎕ 3 klst 

⎕ 4 klst 

⎕ 5 klst 

⎕ 6 klst  

⎕ Annað? Hversu margar klst? ___________________________ 

 

15. Hvað eyðir þú mörgum klst að jafnaði á viku í undirbúning æfinga? 

⎕ Innan við klukkustund 

⎕ 1 klst 

⎕ 2 klst 

⎕ 3 klst 

⎕ 4 klst 

⎕ 5 klst 

⎕ 6 klst 

⎕ Annað? Hversu margar klst? ___________________________ 
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16. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum 

M
jö

g
 

sa
m

m
ál

a 

F
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k
ar

 

sa
m

m
ál
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H
v
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rk

i 
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ó
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g
 

ó
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m
m
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a) Ég þjálfa vegna þess að                       ⎕   ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ 

ég hef mikinn áhuga á þjálfun 

b) Ég þjálfa vegna þess að það                ⎕   ⎕ ⎕  ⎕ ⎕ 

er fín auka vinna  

c) Ég þjálfa vegna þess að mig                ⎕    ⎕ ⎕  ⎕ ⎕ 

vantaði vinnu með skóla 

d) Ég þjálfa vegna launanna                    ⎕  ⎕ ⎕  ⎕ ⎕ 

sem ég fæ greitt fyrir þjálfun 

 

17. Hversu vel að illa finnst þér KKÍ standa sig varðandi framboð á 

þjálfaranámskeiðum 

⎕ Mjög vel 

⎕ Frekar vel 

⎕ Hvorki vel né illa 

⎕ Frekar illa 

⎕ Mjög illa 

 

18. Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að afla þér þjálfunarmenntunar á 

Íslandi? (Hér er átt við námskeið frá KKÍ, ÍSÍ o.s.frv.). 

⎕ Mjög auðvelt 

⎕ Frekar auðvelt 

⎕ Hvorki auðvelt né erfitt 

⎕ Frekar erfitt 

⎕ Mjög erfitt 
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19. Hver eru laun þín fyrir þjálfun yngriflokka í körfubolta (per. flokk) á 

mánuði fyrir skatt? 

⎕ Ég fæ engin laun 

⎕ 30 þús eða minna 

⎕ 31-60 þús 

⎕ 61-90 þús 

⎕ 91-110 þús 

⎕ 111 þús eða meira 

⎕ Vil ekki svara 

 

 

Þá er þessu lokið. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 



 

 

 

 

 


