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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna og bæta menntun körfuknattleiks- 

þjálfara á Íslandi. Viðhorf og staða menntunar körfuknattleiksþjálfara er 

skoðuð með spurningakönnun og viðtölum. Í könnuninni og viðtölunum 

kom fram að viðhorf til menntunar er almennt nokkuð gott en menntun 

þjálfara er töluvert ábátavant. Menntakerfi frá ÍSÍ, KSÍ, FIBA Europe, KKÍ 

og Kanada eru skoðuð. Í framhaldinu er menntakerfi fyrir íslenska 

körfuknattleiksþjálfara sett upp samhliða menntakerfi ÍSÍ. Menntakerfið er 

í þremur stigum og skiptist hvert stig í þrjú undirstig eins og þekkist í 

menntakerfi ÍSÍ. Þegar búið var að setja upp menntakerfið, var uppsetning 

og innihald menntakerfisins rætt í rýnihópum. Eftir að menntakerfið hafði 

verið rætt í rýnihóp var menntakerfið sent á nokkra álitsgjafa sem gáfu sitt 

persónulega álita á uppsetningu og innihaldi menntakerfisins. Niðurstaðan 

er sú að menntakerfi fyrir körfuknattleiksþjálfara er tilbúið til notkunar. Það 

þarf þó að hafa í huga að menntakerfið þarf að vera í stöðugri þróun til að 

aðlagast breytum tímum og aðstæðum. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að fjalla um þjálfaramenntun í körfuknattleik á Íslandi. 

Íþróttinni hefur farið stöðugt fram hér á landi undanfarin ár, vinsældir hennar hafa aukist sem 

sést í fjölda áhorfenda, iðkendum fer fjölgandi jafnt og þétt, verkefni félagsliða og landsliða 

hafa aukist til muna á síðustu áratugum (Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ], e.d. a). Þessi 

þróun kallar á fleiri þjálfara í hreyfingunni til að ná sem mestum árangri með iðkendur og þau 

verkefni sem koma inn á borð félagsliða sem og landsliða. Körfuknattleikur hér á landi er í 

miklum blóma sem stendur en til að geta aukið framþróun þarf hreyfingin að eignast fleiri vel 

menntaða þjálfara. Markmiðið með þessu verkefni er að þróa og hanna menntakerfi fyrir 

körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Menntakerfið er hannað með og fyrir Körfuknattleikssamband 

Íslands [KKÍ] og í samstarfi við félag körfuknattleiksþjálfara á Íslandi [FKÍ] með aðstoð frá 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ] og evrópska körfuknattleikssambandinu [FIBA 

Europe]. Markmiðið með menntakerfinu er að auka áhuga á þjálfun og auka þekkingu þjálfara 

sem ætti að skila sér í betri og ánægðri iðkendum. 

 Í fræðilegum inngangi er farið yfir yfirgripsmikið menntakerfi þjálfara og það sem þeir 

þurfa að leggja áherslu á til að þjálfun beri árangur. Skoðuð eru fleiri menntakerfi þjálfara hér 

á landi sem og erlendis og hver þróunin hefur verið í menntun körfuknattleiksþjálfara hér á 

Íslandi. Spurningakönnun var lögð fyrir körfuknattleiksþjálfara og viðtöl voru tekin við reynda 

þjálfara og aðila sem hafa reynslu af menntamálum þjálfara. Álitsgjafar fóru yfir uppsetningu á 

menntakerfinu og gáfu endurgjöf. 

Megin markmið verkefnisins er að hanna sérgreina hluta KKÍ í menntakerfi ÍSÍ til að 

stuðla að aukinni menntun körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Til að hanna menntakerfið var 

greint hvað í því ætti að vera með viðtölum, spurningakönnun og önnur menntakerfi skoðuð. Í 

niðurstöðukaflanum er greint frá spurningakönnun sem voru sendir á þjálfara hérlendis. Skoðað 

var hvert viðhorf þeirra er til menntunar og hvað séu mikilvægustu þættir við góða þjálfara. 

Einnig er greint frá viðtölum sem voru tekin í tengslum við þróunina á menntakerfinu. Í lok 

niðurstöðukafla er menntakerfið upp sett. Rýnihópur og álitsgjafar fóru yfir hvert skref í 

menntakerfinu sem einnig er greint frá í niðurstöðukafla. Hugmyndin er svo að vera með 

leyfiskerfi fyrir þjálfara til að mega þjálfa hjá aðildarfélögum KKÍ.  
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2. Fræðilegur inngangur 

Í eftirfarandi kafla eru ýmsir þættir skoðaðir sem hafa áhrif á þjálfara sem mikilvægt er að hafa 

í huga þegar menntakerfi er hannað. Saga körfuknattleiks ásamt rannsóknum á menntun þjálfara 

er skoðuð. Hlutverk þjálfarans og leiðtoga er skilgreint og eiginleikar góðs og árangursríks 

þjálfara eru skoðaðir. Fjallað er um helstu þætti í þjálffræði og kennslufræði. Að lokum í 

kaflanum er fjallað um nokkur önnur menntakerfi sem unnið er eftir og sett fram í 

niðurstöðukafla 5.3. 

2.1 Saga körfuknattleiks 

Körfuknattleikur er ein vinsælasta íþrótt heims en um 450 milljónir manna keppa í íþróttinni 

um heim allan (Inernational Baskteball Federation [FIBA], 2014). Íþróttin breiddist hratt út eftir 

að körfuboltinn var fundinn upp í Massachussetts í Bandaríkjunum af James A. Naismith árið 

1891. Tuttugu árum eftir að íþróttin var fundin upp var talið að um 20 milljónir manna stunduðu 

íþróttina (Inernational Baskteball Federation [FIBA], 2014). Byrjað var að stunda 

körfuknattleik hér landi eftir síðari heimsstyrjöldina eða í kringum 1946 til 1950 þegar varnarlið 

Bandaríkjanna kynnti íþróttina fyrir Íslendingum. Fyrsti leikur í Íslandsmóti var haldinn 1951 

og Körfuknattleikssamband Íslands var stofnað tíu árum síðar eða 1961 (Skapti Hallgrímsson, 

2001; Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Fyrsti karlalandsleikur Íslands var 

leikinn 1959 og fyrsti kvennalandsleikur 1973. Fyrsti unglingalandsleikur drengja var leikinn 

1963 og stúlkna 1987 (KKÍ, e.d. a). Á þessu má sjá að saga körfuknattleiks er stutt hér á landi. 

Framfarir og þróun á körfuknattleik hafa verið miklar hér á landi undanfarin ár. Iðkendum hefur 

fjölgað lítillega, fjöldi drengja hefur verið svipaður milli ára en hjá stúlkum er aukning jöfn og 

þétt. Landslið fá fleiri verkefni nú en áður sem og félagslið (Óskar Örn Guðbrandsson, 2013; 

KKÍ, e.d. a). Aldrei áður í sögu sambandsins hefur KKÍ tekið þátt í jafnmörgum 

landsliðsverkefnum og árið 2015. Sumarið 2015 mun KKÍ senda tíu landslið til keppni, U15, 

U16, U18, U20 og A-landslið, jafn mörg lið í báðum kynjum (Körfuknattleikssamband Íslands 

[KKÍ], 2015a). Árangur hefur verið eftirtektarverður á síðustu árum og hafa U16 og U18 ára 

landslið drengja og stúlkna verið sigursæl á árlegu Norðurlandamóti sem haldið hefur verið í 

Svíþjóð frá árinu 2002 (Ágúst S. Björgvinsson og Bryndís Guðmundsdóttir, 2013). Höfundur 

og Bryndís Guðmundsdóttir skoðuðu árangur landsliða á Norðurlandamótinu í lokaritgerð sinni 

í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Árangurinn er sérstaklega góður þegar tekið er tillit 

til fjölda iðkenda þjóðanna sem má sjá í töflu 1. Körfuknattleiksiðkendur eru fæstir á Íslandi, 

íbúar á Íslandi eru taldir í hundrað þúsundum á meðan íbúar hinna Norðurlandanna eru taldir í 

milljónum (Ágúst S. Björgvinsson og Bryndís Guðmundsdóttir, 2013). 
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Tafla 1. Iðkendatölur frá Norðurlöndunum (Ágúst S. Björgvinsson og Bryndís Guðmundsdóttir, 2013). 

Iðkendur Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

U-16/U-18 

stúlkur 
2,133 4,900 1,447 2,509 8,900 

U-16/U-18 

drengir 
8,232 4,200 2,617 5,522 8,400 

Konur 1,205 1,500 805 906 1,600 

Karlar 3,355 5,100 2,149 2,453 3,300 

Samtals 14,925 15,700 7,018 11,390 22,200 

Í töflu 2 má sjá samantekt á árangri á Norðurlandamóti unglinga sem hefur verið góður. Ísland 

hefur alls átta sinnum fagnað Norðurlandameistaratitli og 12 sinnum verið í öðru sæti á 12 árum. 

Drengjaliðum Íslands hefur gengið betur en stúlknaliðum og hafa drengir unnið sex af átta 

gullverðlaunum og tíu af tólf silfurverðlaunum (Ágúst S. Björgvinsson og Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2013). 

Tafla 2. Árangur NM eftir sætum frá 2003 til 2014 (Ágúst S. Björgvinsson og Bryndís Guðmundsdóttir, 

2013; KKÍ, e.d. a).  

Öll mót Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

1. sæti 2 12 8 1 25 

2. sæti 11 14 12 0 11 

3. sæti 18 17 5 2 6 

4. sæti 11 4 11 16 4 

5. sæti 6 1 10 27 2 

Árangur hjá karlalandsliði Íslands hefur aldrei verið betri en nú. Landsliðið komst í fyrsta skipti 

inn á stórmót þegar liðið tryggði sér á sæti í lokakeppni Evrópumótsins í körfubolta (e. 

EuroBasket) 2015 (Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ], 2015b). Þegar þjálfaramenntun er 

skoðuð er fróðlegt að skoða söguna til að auka skilning á framþróun körfuknattleiksíþróttarinnar 

hér á landi. Framfarir hafa verið miklar og sést það einna best á árangri landsliða, jafnt yngri 

landsliða sem A-landsliðs, karla þá sérstaklega. Einnig má sjá framfarir í félagsmótum 

yngriflokka sem verða stærri frá ári til árs. Umgjörð yngriflokka er alltaf að verða betri og þá 

sérstaklega úrslitakeppni yngriflokka sem er til fyrirmyndar. Úrslitakeppni í úrvalsdeild er einn 

vinsælasti viðburður í íslensku íþróttalífi í dag (Hannes Jónsson munnleg heimild, 30. mars 

2015).   
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2.2 Þjálfarinn 

Þjálfarar gegna lykilhlutverki innan íþróttahreyfingarinnar í að efla þátttöku í íþróttum og auka 

árangur íþróttamanna og liða. Þjálfarinn er sá aðili sem er í mestum og nánustum samskiptum 

við íþróttamenn og því er hlutverk hans mikilvægt (International council for coaching exellence 

[ICCE] og Association of summer olympic inernational federation [ASOIF], 2012). Hlutverk 

þjálfarans er mjög viðamikið. „Með hugtakinu þjálfari er hér átt við hvern þann sem kennir 

íþróttir og skipuleggur og stjórnar Íþróttaæfingum“ (Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ], 

2011a). Kennarar gegna svipuðu hlutverki og þjálfarar. Þjálfari þarf að vera góður kennari til 

að hjálpa sínum leikmönnum að öðlast aukna færni í íþróttinni (Krzyzewski og Phillips, 2000; 

Wooden og Nater, 2006). 

Leiðtogi 

Þjálfari er leiðtogi í þeim hóp sem hann fer fyrir (Krzyzewski og Phillips, 2000). Auðvelt getur 

verið að hugsa um alla þá leiðtoga sem við þekkjum úr heimi íþróttanna, en erfiðara er að 

skilgreina hvað gerir þá að leiðtogum. Það hafa verið gefnar út yfir 3.500 rannsóknir á forystu 

og enn er verið að rannsaka hvað sé árangursríkast í góðri forystu (Weinberg og Gould, 2014). 

Jeffrey Barrow (1977) skilgreindi leiðtoga þannig að hegðun hans miðast við að leiða og hafa 

áhrif á einstaklinga og hópa til að ná settu markmiði (Barrow, 1977). Í fyrstu var talið að 

leiðtogar væru fæddir en ekki búnir til. Það er að segja að þessir einstaklingar væru fæddir með 

eiginleika sem ekki allir væru fæddir með (Slack og Parent, 2006). Í rannsókn sem Stogdill 

gerði 1948 á einkennum leiðtoga eftir seinni heimsstyrjöldina fann hann út að það væru ekki 

eingöngu persónuleg einkenni heldur færi það líka eftir aðstæðum og stöðu viðkomandi 

(Stogdill, 1974). Algengast er að leiðtogar og stjórnendur séu valdir af einhverju yfirvaldi, það 

kallast ávísað vald (Weinberg og Gould, 2014). Sem dæmi eru þjálfarar ráðnir af stjórn 

íþróttafélagsins, kennarar ráðnir af skólastjóra o.s.frv. Svo eru það leiðtogar sem stíga upp í 

sínum hóp, taka af skarið og leiða hópinn í átt að markmiði. Þeim hefur ekki verið ávísað valdi 

heldur stíga þeir sjálfir fram vegna sinna persónulegu eiginleika (Slack og Parent, 2006). 
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2.3 Eiginleikar fyrir góða og árangurríka þjálfara 

Eins og áður hefur komið fram er það samspil margra þátta að vera góður og árangursríkur 

þjálfari (ICCE og ASOIF, 2012). Körfuknattleiksþjálfarinn John Wooden var mjög góður og 

árangursríkur þjálfari, hann þótti einstök fyrirmynd og á margan hátt undan sinni samtíð. Hann 

var lengst af þjálfari hjá UCLA háskólanum. Hugmyndafræði hans var skýr sem hann setti upp 

pýramída sem er kallaður Pyramide of Success sem sést í mörgum bókum (Dick, 2007; Martens, 

2012).  

Þjálfarinn, leiðtoginn og kennarinn John Wooden 

John Robert Wooden var einn virtasti og sigursælasti þjálfari í bandarísku íþróttalífi. Áhrifa 

hans gætir mun víðar en á íþróttavellinum. Þau ná einnig til menntunar, viðskipta og alls lífsins. 

Framsýni hans og leiðtogahæfileikar voru einstakir og því er John Wooden bandarísk goðsögn 

í dag. Hann var valinn þjálfari tuttugustu aldarinnar og hlaut háttvirta viðurkenningu frá 

Hvítahúsinu sem forseti Bandaríkjanna veitir. Í tímaritinu Sports Illustrated var ritað að aldrei 

hefði verið betri þjálfari í bandarískum íþróttum en John Wooden (Wooden og Jamison, 2009). 

Forseti bandaríkjanna Barack Obama sagði um John Wooden að hann hefði verið magnaður 

þjálfari og enn betri persóna sem tók allri velgegni af hógværð. Hann hafi alltaf haldið áfram 

að kenna og aldrei hætt að skipuleggja og undirbúa alla þá sem hann þekkti til að verða eins 

góðir og mögulegt var (Wooden og Jamison, 2010). Í æsku varð John Wooden fyrir miklum 

áhrifum frá föður sínum, Joshua Wooden. Joshua kenndi syni sínum gildi og venjur sem John 

Wooden lifði eftir alla tíð og notaði í sinni kennslu og þjálfun (Wooden og Tobin, 2004; 

Wooden og Jamison, 2004; 2010; Williams og Denney, 2014). 

 

Speki föður John Wooden 

1. Vertu samkvæmur sjálfum þér 

2. Hjálpaðu öðrum 

3. Gerðu hvern dag að meistaraverki 

4. Sæktu í þekkingu úr góðum bókum, sérstaklega biblíunni 

5. Gerðu vináttu að list 

6. Byggðu skýli fyrir erfiða tíma 

7. Biddu bænir og vertu þakklátur fyrir hvern dag 
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Áður en Joshua gaf John Wooden listann með sjö punktum sem hann hafði meðferðis öllum 

stundum lét hann John fá það sem hann kallaði tvö sett af þremur. Þetta var einfaldlega 

leiðarvísir að heiðarleika og hegðun (Wooden og Jamison, 2010). 

Aldrei ljúga Ekki væla 

Aldrei svindla Ekki kvarta 

Aldrei stela Ekki koma með afsakanir 

 

John Wooden var ráðinn til UCLA Bruins 1948 en áður þjónaði hann landi sínu sem herforingi 

í bandaríska sjóhernum í þrjú ár og þar á undan þjálfaði hann og kenndi í öðrum háskóla og 

menntaskólum (Wooden og Jamison, 2004). John Wooden lagði alltaf mikið upp úr því að allir 

yrðu eins góðir og þeirra eiginleikar og hæfileikar byðu uppá „Be the very best that you can 

be“. Wooden lagði því mikið upp úr því að vera skilvirkur sem þjálfari en hann var einnig mjög 

markviss þjálfari. UCLA lið Wooden náði árangri sem verður seint eða líklega aldrei 

endurtekinn. Liðið vann tíu NCAA meistaratitla í háskólaboltanum á 12 ára tímabili og þar af 

sjö titla í röð, 38 sigra í röð í NCAA keppninni, fjögur tímabil með 30 sigra og ekkert tap, 88 

sigra í röð og yfir 80% heildar sigurhlutfall 885-203 (Wooden og Jamison, 2004). Það gæti 

verið erfitt að trúa því að John Wooden talaði aldrei um að sigra einhverja leiki eða vinna titla. 

Allir leikmenn og þjálfarar sem hafa spilað og starfað með honum er á einu máli um það. 

Honum var miklu meira um að hver og einn myndi gera sitt allra besta og honum fannst 

mikilvægara að undirbúa sína drengi fyrir lífið sjálft heldur en hvern kappleik (Wooden og 

Jamison, 1997; 2004; 2009; 2010; Wooden og Carty 2009). 
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Pýramídi að velgengni 

 

Mynd 1. John Wooden pýramídi að velgegni (Wooden og Jamison, 1997; 2004; 2009; 2010). 

„Árangur er hugarró sem er bein afleiðing af sjálfánægju, af að vita að þú gerðir þitt besta, 

til að verða það besta, sem þú ert fær um að verða.“ (Wooden og Jamison, 1997, bls. 174).  

 Á mynd 2 má sjá pýramídann að velgengni sem John Wooden byrjaði að setja saman 

árið 1934. Pýramídinn að velgengni er samansettur af 15 persónulegum eiginleikum sem John 

Wooden trúði að væru nauðsynlegir til að ná árangri (Wooden og Carty, 2005; Wooden og 

Jamison, 2009). Í dag er pýramídi Wooden eitt vinsælasta og árangursríkasta verkfæri um 

áhugahvöt sem þekkist. Íþróttalið, þjálfarar, kennarar og fyrirtæki notast mikið við pýramídann 

(Wooden og Carty, 2005). 

 John Wooden lagði mikla áherslu á að framkvæma hvert smáatriði vel til að ná sem 

mestum árangri (Williams og Denney, 2014). Farið er mjög ítarlega yfir pýramídanum í þó 

nokkuð mörgum bókum og þar á meðal í bókunum Coach Wooden’s Leadership Game Plan 

For Success (Wooden og Jamison, 2009) og Coach Wooden’s Pyramid of Successs Building 

Blocks For Better Live (Wooden og Carty, 2005). Í grunnlínu pýramídans eru hornsteinarnir: 

dugnaður og eldmóður. Þrír kassarnir á milli hornsteinanna eru kassar fólksins: vinátta, traust 

og samvinna. Fólk gerir hvort annað betra og það er hægt að ná miklum árangri með því að 

vinna með öðrum. Önnur lína í pýramídanum eru fjórir kassar, sem fela fyrst og fremst í sér 
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stjórnun á andlegri og tilfinningalegri líðan. Þriðja línan er miðjan og hjartað í pýramídanum. 

Kassarnir þrír; ástand, hæfileiki og liðsandi eiga ekki einungis við íþróttamenn. Tveir kassar 

næstir toppnum á pýramídanum er sjálfsstjórn (stilling) og sjálfstraust. Þeir tveir haldast í 

hendur, við höfum annað hvort þá báða eða hvorugan samkvæmt hugmynd John Wooden. 

Stilling er afleiðing af trausti og t.d með miklu sjálfstrausti næst yfirvegun og jafnvægi. Hægt 

er að yfirfæra kassa pýramídans yfir á annað en íþróttir eins og vinnumarkað (Wooden og Carty, 

2005; Wooden og Jamison, 2009). 

Dugnaður  

Velgengni á samleið með dugnaði (e. industriousness) og góðri áætlunargerð. Það eru engar 

auðveldar leiðir til. Til að ná árangri er ekkert sem getur komið í staðinn fyrir vinnusemi og 

dugnað. Margir reyna að stytta sér leiðir og gera eins lítið og mögulegt er. Þeir sem ætla að ná 

því besta út úr sjálfum sér geta ekki annað en lagt hart að sér til þess að verða eins góðir og þeir 

mögulega geta. Mikilvægt er að skipuleggja sig vel til að tími og orka fari í þá átt sem ætlast er 

til (Wooden og Carty, 2005; Wooden og Jamison, 1997). 

Brennandi áhugi  

Eldmóður eða brennandi áhugi (e enthusiasm) er orka og gleði einstaklingsins, vilji og fórnfýsi 

mun hjálpa og hvetja aðra til dáða. Það er nauðsynlegt að njóta þess sem er gert dagsdaglega til 

að geta alltaf lagt sig allan í verkefnið og lagt það á sig sem þarf til þess að ná því besta úr 

sjálfum sér á hverjum tíma (Wooden og Jamison, 1997). 

Vinátta, tryggð og samvinna  

Fólk getur gert hvort annað betra. Legðu þig fram við að vera góður vinur og þú munt vera 

umkringdur góðum vinum (e. Friendship). Trúverðugleiki (e. loyalty), vertu trúr sjálfum þér og 

öðrum. Samvinna (e. Copperation) gerir fólki kleift að ná lengra en það myndi gera uppá sitt 

einsdæmi. Hafðu meiri áhyggjur af því að finna bestu leiðina heldur en að hafa það þína leið 

(Wooden og Jamison, 2009; Wooden og Carty, 2005). 

Sjálfsagi, athygli, frumkvæði og einbeiting 

Sjálfsagi (e. Self-control) er að hafa stjórn á sjálfum sér og tilfinningum sínum. Ef þú stjórnar 

ekki tilfinningum þínum munu þær stjórna þér. Hafðu stjórn á sjálfum þér svo aðrir þurfa þess 

ekki. Til að ná því besta fram er nauðsynlegt að dómgreind, rökhugsun og almenn þekking sé 

góð. Það skiptir ekki máli í hve góðu ástandi viðkomandi er því ef tilfinningar ráða ríkjum er 

aldrei hægt að ná fram því besta. Athygli (e. Alertness) á því sem er að gerast og taktu eftir. 

Taktu þátt og vertu alltaf tilbúinn í verkefnið. Ekki vera áhorfandi. Frumkvæði (e. Initiative) að 

taka ákvörðun. Það þarf að hafa hugrekki til að taka ákvörðun og það eru oftast stærstu mistökin 
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að taka ekki ákvörðun. „Vertu snöggur en ekki flýta þér”. Einbeiting (e. Intentness) að því sem 

hægt er að stjórna. Þau markmið sem nást með lítilli fyrirhöfn eru sjaldan þess virði eða þau 

endast ekki til langs tíma. Hvíld er nauðsynleg, en aldrei gefast upp (Wooden og Jamison, 2009; 

Wooden og Carty, 2005). 

Líkamlegt og andlegt ástand 

Ástand (e. condition) getur verið andlegt, líkamlegt og félagslegt. Gott ástand getur komið þér 

á toppinn, en það þarf sterkan einstakling til að halda sér þar. Gerum allt til að vera í sem besta 

mögulega ásigkomulagi. Í íþróttum er líkamlegt ástand mikilvægt til þess að geta nýtt hæfni og 

haldið út á þeim krafti sem þarf. Andlegi þátturinn er ekki síður mikilvægur til að geta staðist 

það álag sem kemur upp í raunverulegum aðstæðum. Ef ekki er unnið í andlegu og félagslegu 

ástandi mun það draga verulega úr líkamlegu ástandi. Því er mikilvægt að vinna í öllum þáttum 

(Wooden og Carty, 2005; Wooden og Nater, 2006). 

Hæfni 

Hæfni (e. skill) er að vita hvað eigi að gera hverju sinni í þeim aðstæðum sem koma upp. Það 

er þrotlaus vinna og tími sem þarf til að ná framúrskarandi hæfni á hverju sérsviði. Þjálfari þarf 

að kenna leikmönnum sínum rétta tækni og undirstöðuatriði til að geta framkvæmt einhverja 

taktíska aðgerð. Það er augljóst að ekki er hægt að gera mikið við hæð eða gáfur íþróttamanna. 

Hægt er að bæta hæfni með menntun, æfingum og endurtekningum á undirstöðuatriðum leiksins 

(Wooden og Carty, 2005). Það skiptir ekki máli hve gott leikskipulagið er ef hæfni (tækni og 

undirstöðuatriði) er ekki til staðar því þá getur leikmaður ekki framkvæmt leikskipulagið 

(Wooden og Nater, 2006; Wooden og Jamison, 2010). 

Liðsandi 

Liðsandi (e. Team Spirit) er að hafa löngun til að fórna persónulegum áhugamálum eða eigin 

hagsmunum fyrir hagsmuni annarra. Liðið kemur alltaf fyrst (Wooden og Carty, 2005). 

Þjálfarinn þarf að sjá til þess að hver einstaklingur í hópnum sé viljugur en ekki þvingaður til 

að fórna eigin hagsmunum fyrir liði. Eigingirni, átök, egó og öfund munu eyðileggja liðsandann 

og það mun hafa áhrif á frammistöðu liðsins (Wooden og Nater, 2006; Weinberg og Gould, 

2014). 

Sjálfstjórn og Sjálfstraust 

Sjálfstjórn eða stilling (e. Pose) og sjálfstraust (e. Confidence) helst í hendur. Annað hvort ertu 

með bæði eða hvorugt. Sjálfsstjórn er hreinlega að vera þú sjálfur, enga sjálfumgleði eða 

uppgerð, og að vera í jafnvægi í hvaða aðstöðu sem er. Sjálfstraust, (e. Confidence) viðkomandi 

þarf að vinna fyrir því að vera stoltur og öruggur. Sjálfstjórn og sjálfstraust koma með réttum 
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undirbúningi og endurspegla allt það sem á undan hefur komið í pýramídanum. Að mistakast 

að undirbúa sig er undirbúningur á mistök (Wooden og Carty, 2005). 

Framúrskarandi keppnisskap 

Framúrskarandi keppnisskap (e. Competitive greatness) er að taka þátt í keppni með tilhlökkun. 

Þegar einstaklingur er með alla hæfileika fyrir neðan í pýramídanum er góður möguleiki á að 

viðkomandi hámarki getu sína. Án framúrskarandi keppnisskaps getum við ekki náð því besta 

fram í okkur. Toppaðu þegar þú þarft að toppa. Samkvæmt hugmyndum John Wooden þá er 

ekki nauðsynlegt að sigra alla leiki til að vera með framúrskarandi keppnisskap, heldur þarf 

alltaf að vera tilbúinn að leggja sig allan fram, gera sitt allra besta hverju sinni til að reyna ná 

því besta fram í sjálfum sér. Þetta á ekki að snúast um að sigra, heldur að læra að gera það sem 

hver hefur fram á að bjóða (Wooden og Carty, 2005). 

Aðrir mikilvægir eiginleikar 

Pýramídinn er klæddur með þeim eiginleikum sem líma pýramídann saman. Metnaður (e. 

Ambition) þarf að vera til staðar til að ná settum markmiðum. Einlægni (e. Sincerity) er 

eiginleiki til að halda vináttu, trausti, samvinnu og liðsanda. Einlægni er því nauðsynleg til að 

ná á toppinn. Aðlögunarhæfni (e. Adaptability) er geta til að aðlagast aðstæðum. Það er fátt 

öruggt í lífinu en þó er víst að allir þurfa að aðlagast breytingum. Því er eiginleiki til að aðlagast 

nýjum aðstæðum nauðsynlegur til að ná alltaf því besta fram. Heiðarleiki (e. Honesty) – er að 

gera það sem er rétt og ekki freistast til að gera það sem við vitum að er rangt. Ákvörðunartaka 

(e. Resourcefulness) ætti að notast við almenna dómgreind og skynsemi til að leysa og takast á 

við vandamál. Áreiðanleiki (e. Reliability) skapar virðingu og fólk veit að það getur treyst á 

viðkomandi vitandi að sá hinn sami muni gera sitt besta í þeim aðstæðum sem koma upp. 

Barátta (e. Fight) er að vera alltaf tilbúin að leggja sig allan fram og berjast fyrir sínu. Þegar 

baráttan er í lagi, þá er viðkomandi  frekar á tánum og tilbúinn að bregðast við. Samviska (e. 

Integrity). Að vera með hreina samvisku, er að vita að rétt ákvörðun hafi verið tekin. Samviska 

er skyld öðru í pýramídanum eins og heiðarleika (e. honesty) og áreiðanleika (e. Reliability). 

Þolinmæði (e. Paitence) er hæfileikinn til að bíða rólegur án þess að örvænta. Það verða 

flestallir óþolinmóðir en fólk á miserfitt með að bíða í rólegir. Það vill oft gleymast að góðir 

hlutir gerast hægt. Trú (e. Faith) á eigin hæfni. Mikilvægt er að trúa á að niðurstaðan verði eins 

og lagt var upp með. Það þýðir ekki endilega að niðurstaðan sé alltaf sú sem við viljum að hún 

sé. Það þarf alltaf að leggja sig allan fram, leggja allt kapp á sem besta frammistöðu. Trúa því 

að það sé það besta sem hægt sé að gera, til að fá þá niðurstöðu sem stefnt var að (Wooden og 

Carty, 2005).  
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 2.4 Menntun þjálfara 

Menntun skiptir miklu máli í nútíma þjóðfélagi og mun mikilvægi hennar aukast í framtíðinni. 

Kröfur samfélagsins eru sífellt meiri fyrir aukinni menntun og sérþekkingu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015). Menntun þjálfara er nauðsynleg til að auka þekkingu. 

Menntaðir þjálfarar eru skilvirkari og markvissari þjálfarar (Langan, Blake og Lonsdale, 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að iðkendur menntaðra þjálfarar eru ánægðari og að menntaðir þjálfarar 

eru ánægðari  í starfi. Hræðsla þjálfara og iðkenda við mistök eru minni, kvíði er minni og 

sjálfstraust meira bæði hjá iðkendum og þjálfurum (Langan, o.fl., 2012). Yngri iðkendur eru 

ánægðari og skemmta sér betur óháð sigrum og ósigrum hjá þjálfurum með menntun. Brottfall 

hjá yngri iðkendum menntaðra þjálfara eru um það bil fimm sinnum minna en hjá iðkendum 

ómenntaðra þjálfara (Barnett, Smoll, og Smith, 1992; Smith, Smoll, og Curtis, 1979; Smoll, 

Smith, Barnett, og Everett, 1993). Þjálfun er skilgreind sem tímabundið, skipulagt áreiti á 

líkamann með það að markmiði að auka líkamlega-, huglega- og félagslega færni. Hlutverk 

þjálfara er mjög viðamikið og þurfa þjálfarar að huga að ýmsum þáttum í þjálfun sinni (Dick, 

2007; Thompson, 2009; ICCE og ASOIF, 2012). Það þarfnast mikils áhuga, vinnu, tíma og 

reynslu í starfi til að verða fullmótaður og menntaður þjálfari (ICCE og ASOIF, 2012). 

 Rannsókn sem var gerð á íslenskum grunnskólanemendum í 8. – 10. bekk 2009 sýndi 

fram á að 80% þeirra sem höfðu hætt að stunda íþróttir sögðu ástæðuna vera að þeir hefðu misst 

áhugann (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2009). Þjálfarinn spilar stórt hlutverk í að viðhalda áhuga sinna iðkenda (Smith, 

Smoll, og Cumming, 2007). Það er augljóst að það hjálpar þjálfara að vita hvernig sé best að 

beita sér þegar auka eigi áhuga iðkenda sinna. Menntun er því nauðsynleg til að vita hvaða 

þjálfunaraðferðum eigi að beita við mismunandi hópa íþróttafólks því mikill munur er á þjálfun 

barna, unglinga, fullorðinna og þeirra sem eru afreksmenn (Dick, 2007; ICCE og ASOIF, 2012). 

 Það er lykilatriði fyrir þjálfara að upplifun íþróttamanns og þá sér í lagi fyrsta upplifun 

barna á íþróttum sé jákvæð (Petitpas, Cornelius, Van Raalte og Jones, 2005). Þá er mikilvægt 

að börn fái stuðning frá fullorðnum aðila. Í upphafi er kunnátta í íþróttinni sjálfri ekki það sem 

er mikilvægast fyrir þjálfara, heldur skiptir höfuðmáli að skapa jákvætt andrúmsloft (Petitpas 

o.fl., 2005). Að því gefnu er mikilvægt að stuðla að aukinni þekkingu þjálfara og leiðbeinanda 

til að hafa jákvæðari áhrif á iðkendur. Þjálfarar hafa mikil áhrif á iðkendur og íþróttafólk sitt og 

hafa mikil áhrif framþróun íþróttafólks (Conroy og Coatsworth, 2004). Sá eiginleiki þjálfara að 

mynda og halda góðu sambandi við íþróttamenn er mikilvægur eiginleiki og nauðsynlegur til 

að vera skilvirkur þjálfari (Cote og Gilbert, 2009). Það má sjá hvort þjálfari sé skilvirkur á 
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þremur hlutum, a) þekkingu þjálfara, b) frammistöðu leikmanna, c) hvernig þjálfari vinnur í 

misjöfnum kringumstæðum (Cote og Gilbert, 2009). 

 Fjöldi rannsókna hefur sýnt að þjálfarar eru miklir áhrifavaldar hjá ungum 

íþróttamönnum (ICCE og ASOIF, 2012; Smith, Smoll, og Cumming, 2007; Buceta, Mondoni, 

Avakumovic og László, 2000). Þjálfarar spila stórt hlutverk í að vekja áhuga barna og unglinga. 

Hvernig þjálfarar bera sig að skiptir því sköpum, mikilvægt er að þjálfari geti gefið iðkendum 

sínum skýra endurgjöf og skapað jákvætt andrúmsloft (Smith o.fl, 2007). Íþróttamenn sem æfa 

hjá ómenntuðum þjálfurum þjást af meiri kvíða í kringum æfingar og keppni en þeir 

íþróttamenn sem æfa hjá þjálfurum sem hafa hlotið einhverskonar þjálfaramenntun (Smith o.fl, 

2007). Vel hannað menntakerfi fyrir þjálfara leiðir til framfara á mörgum sviðum þjálfunar og 

tímastjórnunar. Það hefur jákvæð áhrif á framkomu þjálfarans og einstaklingsþjálfun og 

tækniþjálfun verður betri (Smith o.fl., 1979; Gilbert og Trudel, 1999). Sýnt hefur verið fram á 

að inngrip í þjálfunaraðferðir mun hafa jákvæð áhrif á andrúmsloft. Íþróttamenn sem eru í 

andrúmslofti þar sem einblínt er frekar á frammistöðu en niðurstöðu hafa að jafnaði minni kvíða 

fyrir æfingar og keppni. Mikilvægt er að iðkendur finni fyrir gleði og ánægju sem hefur jákvæð 

áhrif á frammistöðu og dregur úr brottfalli iðkenda. Þeir íþróttamenn sem eru mjög kvíðnir eru 

hræddir við að gera mistök sem hefur neikvæð áhrif á frammistöðu þeirra (Smith, Smoll, og 

Cumming, 2007). 

 Þjálfarar þurfa að vera meðvitaðir um þarfir þeirra einstaklinga sem þeir þjálfa (ICCE 

og ASOIF, 2012). Skipta má íþróttaiðkun upp í tvennt, annars vegar í almenna íþróttaiðkun þar 

sem einstaklingur iðkar íþróttir vegna félagsskaparins og af heilsufarsástæðum og hins vegar í 

afreksíþróttamennsku. Börn, unglingar og fullorðnir sem stunda íþróttir sem heilsurækt tilheyra 

fyrri hópnum. Afreksíþróttafólk er annar hópur sem hefur aðrar þarfir og gerðar eru aðrar kröfur 

til hans. Honum má skipta upp í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum er ungt íþróttafólk sem hefur valið 

sér íþróttagrein til að sérhæfa sig í og er að einbeita sér að aukinni tæknilegri færni í greininni. 

Í hópi tvö er aðallega fullorðið íþróttafólk sem leggur áherslu á keppni og í þriðja hópnum er 

íþróttafólk sem er í heimsklassa í sinni íþróttagrein og tilheyra hlutfallslega fáir þessum hópi 

(Pesic, 2014; ICCE og ASOIF, 2012). Nokkuð þekkt og vinsælasta módelið til að lýsa langtíma 

uppbyggingu íþróttamanna LTAD (e. Long-Term Athlete Development) var hannað af Istvan 

Balyi og má sjá það á mynd 1. Módelinu er skipt upp í nokkur skeið frá því að börn byrja í 

íþróttum þar til toppnum er náð á íþróttaferli íþróttamanns (ICCE og ASOIF, 2012). 
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Á aldursskeiðinu 6 til 12 ára taka börn þátt í mismunandi íþróttum til að byggja upp alhliða 

hreyfifærni. Mikilvægt er að leggja áherslu á að það sé gaman og skemmtilegt á æfingum á 

þessum aldri.  

Á aldursskeiðinu 13 til 15 ára byrja börn að einbeita sér að þeirri íþrótt sem þau hafa mestan 

áhuga á og leggja mesta áherslu á eina íþróttagrein. 

Frá 16 ára aldri þurfa íþróttamenn að vera tilbúnir að skuldbinda sig æfingum og vinnu til að 

ná sem lengst í sinni íþrótt (Balyi og Hamilton, 1995; Balyi, Way, Higgs, Norris og Cardinal, 

2014). 

 

  

Mynd 2. Langtímaáætlun fyrir uppbyggingu á íþróttamanna (ICCE og ASOIF, 2012). 

 

Á mynd 1 má sjá hvernig Istvan Balyi telur að byggja eigi íþróttamann upp með langtímaáætlun 

með því að skipta ferli íþróttamanns upp í nokkra flokka. Í upphafi er mikilvægt að börn öðlist 

líkamsfærni fyrst með virkri hreyfingu, frá 6 ára aldri þarf að læra undirstöðuatriði með leikjum 

en á aldrinum 8-12 ára á að læra að æfa. Síðar ætti að fá börn til að gera íþróttir að lífstíl, æfa 

til að æfa, æfa til að keppa með því að byggja upp andlega- og líkamlega þætti. Í efsta þrepi eru 

afreksíþróttir þar sem keppt er til að sigra hjá einstaklingum eldri en 18 ára. 

Rannsóknir hafa sýnt að margskonar menntun fyrir þjálfara sé árangursrík (Jones, 

Armour og Potrac, 2003; Langan o.fl., 2012). Menntun getur verið formleg (e. formal), ekki 

formleg (e. non-formal) og óformleg (e. informal) (Jones o.fl., 2003). Menntun getur einnig 

verið bein, óbein og svo sjálfsmenntun (Langan o.fl., 2012). Formleg menntun á sér stað í 

menntastofnunum eins og skólum þar sem nemendur gera verkefni og þurfa að standast próf. 
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Ekki formleg menntun er menntun sem er sótt á námskeiðum. Óformleg menntun er 

menntun/reynsla sem lærist í starfi (Langan o.fl., 2012). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

þjálfaramenntun og þarf frekari rannsóknir (Langan o.fl., 2012). 

Menntun körfuknattleiksþjálfara hefur verið ábótavant þegar skoðaðar eru rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á menntun körfuknattleiksþjálfara hér á landi. B.Sc. rannsókn í 

íþróttafræðum unnin af Inga H. Jónssyni og Karli Á. Hannibalssyni árið 2007 skoðaði menntun 

þjálfara liða í úrvalsdeild karla og kvenna sem og 1. deild karla. Rannsóknin sýndi að 22% 

þjálfara höfðu sérhæfða menntun (Ingi H. Jónsson og Karl Á. Hannibalsson, 2007). Þegar spurt 

var um þjálfara með stigsmenntun ÍSÍ eða KKÍ voru 32% sem svöruð ekki en í þessari rannsókn 

var ekki boðið uppá svarmöguleikann engin menntun. Þegar þjálfarar voru spurðir hversu vel 

KKÍ stæði sig í menntamálum svöruðu 21% þjálfara að KKÍ stæði sig vel eða mjög vel (Ingi H. 

Jónsson og Karl Á. Hannibalsson, 2007). B.Sc. lokaritgerð sem unnin var af Birgittu M. 

Valsdóttir fimm árum síðar eða 2012 sýndi fram á að enginn þjálfari taldi KKÍ standa sig mjög 

vel þegar kæmi að þjálfaramenntun (Birgitta M. Valsdóttir, 2012). 
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2.5 Þjálffræði 

Þjálfun er allar þær aðferðir og athafnir sem viðhafðar eru í þeim tilgangi að auka og/eða 

viðhalda líkamlegri, tæknilegri, sálrænni, félagslegri og taktískri getu einstaklinga og hópa 

(ICCE og ASOIF, 2012; Dick, 2007). Þjálfun getur verið markviss eða ómarkviss, skipulögð 

eða óskipulögð, margþætt eða einhæf. Þjálfari þarf að gera sér grein fyrir að þjálfun er 

mismunandi eftir því á hvaða stigi er verið að þjálfa. Ekki er hægt að þjálfa alla eins og er mikill 

munur á þjálfun afreksíþróttafólks eða þjálfun barna (ICCE og ASOIF, 2012). Þjálfari þarf að 

sníða þjálfun að þeim hóp sem þjálfaður er hverju sinni. Stígandi ætti að vera í þjálfun og er 

árangur í íþróttum samspil margra þátta (Thompson, 2009; Buceta, o.fl., 2000; Messina, 2011, 

Krzyzewski, 1993). 

 Þjálfari þarf að hafa í huga að það þarf sambland af mörgum tæknilegum hæfileikum til 

að verða góður leikmaður í t.d. körfubolta. Undirstöðuatriði eins og skot, knattrak og sendingar 

eru mjög mikilvægir tæknilegir eiginleikar til þess að verða góður leikmaður í körfubolta 

(McGee og Tocco, 2007). Þessir eiginleikar eru mjög takmarkaðir ef líkamlegt og andlegt 

ástand er ekki í lagi (Brittenham, 1996; Weinberg og Gould, 2014; Wooden og Jamison, 2010). 

Körfuknattleikur er hröð íþrótt með fjölbreytilegar hreyfingar, grófhreyfingar og fínhreyfingar 

á víxl (Foran og Pound, 2007). Þekking á reglum leiksins gefur til kynna hvaða líkamlegra þátta 

einstaklingur þarfnast til að ná árangri í íþróttinni. Í alþjóðareglum er stærð vallarins 28 metrar 

x 15 metrar og því eru sprettir aldrei lengri en 28 metra langir. Karfan er 3,05 metra frá gólfi, 

sem þýðir að leikmenn þurfa að hoppa upp á eftir boltanum. Skotklukka er 24 sekúndur svo 

leikurinn er frekar hraður og leikklukka er 4 x 10 mínútur þar sem tími er stöðvaður þegar 

leikurinn er ekki í gangi (FIBA, 2014). Að jafnaði tekur hver leikur um 90 til 120 mínútur. 

Leikmenn þurfa því að vera með blöndu af loftháðu og loftfirrtu þoli og þurfa að hafa styrk og 

kraft til að geta framkvæmt hraðabreytingar. Samhæfing hreyfinga er nauðsynleg sem og 

liðleiki til að ná betri tökum á tæknilegum atriðum (Foran og Pound, 2007; Burkett, 2010). 

Tæknilegir hæfileikar eru misjafnir milli leikmanna og leikstöður á velli. Leikstjórnandi 

þarfnast hraða og eiginleika fyrir hraðabreytingar. Hann þarf að hafa  gott vald á boltanum, 

góða sendingagetu, útsjónarsemi og leiðtogahæfileika. Stór og hávaxinn leikmaður sem spilar 

nálægt körfunni þarf að vera sterkur og kraftmikil til að geta náð sér í góða stöðu í teignum 

undir körfunni (Foran og Pound, 2007; McGee og Tocco, 2007). 

 Körfubolti er mjög taktísk íþrótt og getur verið mjög andlega krefjandi (Messina, 2008, 

2011; Wooden og Nater, 2006). Það er hlutverk þjálfarans að finna hvað taktík hentar best 

miðað við eiginleika leikmanna liðsins. Þjálfari ætti einnig að aðstoða leikmenn sína með 
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andlega hlið leiksins með því að vinna í áhuga, byggja upp sjálfstraust með góðri endurgjöf og 

hjálpa við spennustig (Vernacchia, McGuire og Cook, 1996; Foran og Pound, 2007). 

 

Hugmyndafræði þjálfara  

Þjálfari þarf að byggja upp sína hugmyndafræði (e. philosophy) með tímanum (Messina, 2011; 

Smith, Kilgo, og Jenkins, 2002). Hugmyndafræði er í raun hvernig þjálfari sér fyrir sér hvernig 

og hvað hann ætlar sér að þjálfa og kenna og fyrir hvað hann stendur fyrir sem þjálfari 

(Thompson, 2009). Hver þjálfari hefur sína hugmyndafræði og ætti að byggja sinn leikstíl útfrá 

þeirri hugmyndafræði (Messina, 2011; Obradovic, 2010; Martens, 2012; Renesa, 2011; 

Pascual, 2011). Hugmyndafræði getur verið ólík eftir því hvort verið er að þjálfa börn eða 

afreksmenn. Þjálfarar þurfa líka að vera með opinn huga og tilbúnir að láta reyna á sína 

hugmyndafræði (Pesic, 2014; ICCE og ASOIF, 2012). Leikstíll hvers þjálfara ætti að vera í takt 

við styrkleika og veikleika þeirra einstaklinga sem skipa liðið hverju sinni (Martens, 2012). 

Langtíma og skammtíma markmið ættu að miðast útfrá hugmyndafræði þjálfara þar sem 

æskilegast er að horfa frekar til frammistöðumarkmiða en niðurstöðumarkmiða (Weinberg og 

Gould, 2014; Slack og Parent, 2006; Wooden og Jamison, 2010). 

 Mikill hraði er dæmi um leikstíl sem þjálfari gæti verið að leitast við að ná fram. Þegar 

spilað er hratt þurfa leikmenn að vera í góðu líkamlegu ástandi. Í sókn er leitað eftir fyrsta 

mögulega góða skotinu og í vörn er spilaður stífur varnarleikur til að fá mótherjann til að spila 

einnig hratt. Æfingar og undirbúningur þarf að miðast að leikstíl liðsins (2002Smith o.fl.; 

McGee og Tocco, 2007; Krzyzewski, 1993). Þó nokkur munur getur verið á börnum og 

afreksmönnum. Það þekkist t.d í atvinnumanna liðum að leikmenn eru gagngert fengnir til 

liðsins ef þeir henta leikstíl og hugmyndafræði liðsins. Sama á við um að leikmenn sem henta 

ekki eru seldir frá liðum. Nauðsynlegt er hverjum þjálfara að fara vel yfir hugmyndafræði 

liðsins svo allir séu að stefna í sömu átt (Martens, 2012; Slack og Parent, 2006; Messina, 2008, 

2011). 

 Hugmyndafræði þjálfarans ætti að vera í stöðugri mótun og þjálfari ætti stöðugt að ögra 

hugmyndafræði sinni til að styrkja hugmyndafræði sína enn frekar (Altay, 2014). Taktík liðsins 

ætti að taka mið af hugmyndafræði þjálfarans. Hver þjálfari er með sína eigin 

hugmyndafræði/leikstíl og árangursríkt þykir að byggja upp leikstíl liðs eftir styrkleikum og 

veikleikum einstaklinga liðsins (Martens, 2012; McGee og Tocco, 2007). Allir aðilar, leikmenn 

og þjálfarar, þurfa að vinna saman þegar kemur að hugmyndafræði liðsins (Martens, 2012; 

Slack og Parent, 2006). Hugmyndafræði liðsins ætti að endurspegla markmið liðsins. Gott er 
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að setja nokkur markmið, bæði langtíma- og skammtíma markmið. Áherslu ætti að leggja á 

frammistöðumarkmiði frekar en niðurstöðumarkmiði (Weinberg og Gould, 2014; Slack og 

Parent, 2006; Wooden og Jamison, 1997). 

 

Tímabilsþjálfun 

Keppnistímabilinu er skipt upp í mismunandi tímabil sem kölluð eru tímabilsþjálfun (e. 

periodization). Þegar ferðin er skipulögð þarf að vita hver áfangastaðurinn er (Altay, 2014). 

Áfangastaður í íþróttum og í þessu tilfelli körfubolta er misjafn eftir hvort verið er að þjálfa 

börn, unglinga eða afreksmenn. Þjálfari þarf að búa yfir þekkingu á því hvernig á að byggja upp 

unga leikmenn í unglinga- og barnaþjálfun. Í afreksþjálfun þarf að tímabilaskipta þjálfun og 

vera með misjafnar áherslur á vissum tímabilum (Bompa og Haff, 2009; Dick, 2007). 

Tímabilum í körfubolta er oft skipt upp í undirbúningstímabil, sérhæft undirbúningstímabil, 

keppnistímabil og hvíldartímabil (Bompa og Haff, 2009; Buceta, o.fl., 2000). Á hverju tímabili 

er lögðu meiri áhersla á einn þátt en annan. Í þjálffræði er notast við Marco, Meso, Micro og 

jafnvel fleiri æfingahringi til að skýra betur út hvert tímabil. Tímabil eru sett upp til að stjórna 

álagi og magni æfinga og einnig til að það sé skýrt hverjar séu áherslur í hverjum hring (Stone, 

Stone og Sands, 2007). Sem dæmi þá er á undirbúningstímabili lagt mikið upp úr að styrkja og 

bæta íþróttamann sem einstaklinga. Á undirbúningstímabili eru æfingar byggðar upp á tækni, 

styrk og þreki, á sérhæfðu undirbúningstímabili er farið meira í að undirbúa og bæta liðið sem 

heild en á keppnistímabili er áherslan orðin meiri á taktík. Það er þó farið í flest öll atriði á 

hverju tímabili en mismiklar áherslur eru eftir hvaða tímabil á við (Bompa og Haff, 2009). 

Þolþjálfun 

Nauðsynlegt er að þjálfa upp þol hjá íþróttamönnum (Mujika, 2009). Þol er viðnámsgeta 

líkamans til að vinna gegn þreytu þegar líkami verður fyrir langvarandi áreynslu og áreiti 

(Gjerset, Haugen og Holmstad, 2013). Í öllum íþróttum þar sem hreyfing á sér stað í 60 

sekúndur eða lengur án hvíldar er þol grundvallarþáttur í árangri (Bompa og Haff, 2009). Þol 

byggist upp á viðnámsgetu miðtaugakerfisins, eiginleikum hjartans og blóðrásarkerfis til að sjá 

um öndun og efnaskipti súrefnis í blóði (Tipton, Sawka, Tate, og Terjung, 2006). Þol má skipt 

upp í grunnþol eða loftháð þol (e. aerobic endurance) sem er geta líkamans til að vinna við 

langvarandi áreynslu. Loftháð efnaskipti eiga sér stað í vöðvum, hjarta og æðakerfi ná að sjá 

vöðvum fyrir nægu súrefni með súrefnisríku blóði. Loftfirrt þol (e.anaerobic endurance), er 

viðnámsgeta líkamans til að vinna í súrefnisskuld í stuttan tíma í senn, loftfirrt efnaskipti eiga 

sér stað í líkamanum þegar unnið er í loftfirrtu þoli (Wilmore, Costill, og Kenney, 2008). 
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Körfuknattleiksleikmenn þurfa að vinna bæði í loftháðu og loftfirrtu þoli (Foran og Pound, 

2007). Íþróttamaður sem er vel þjálfaður og með gott þol, er með meira slagmagn frá hjartanu, 

lægri hvíldarpúls, háræðarkerfi þéttist, blóðmagn eykst, hjartað styrkist og stækkar hjá þeim 

sem eru í góðri þolþjálfun (Wilmore o.fl., 2008; Tipton, Sawka, Tate, og Terjung, 2006). Gott 

þol bætir einnig skynjun og viðbragð sem leiðir til færri tæknimistaka, íþróttamenn eiga 

auðveldara með að halda einbeitingu lengur og ættu því að bregðast betur við í aðstæðum sem 

kunna að koma upp í leikjum (Brittenham, 1996). Viljastyrkur, hraði, loftháðir eiginleikar og 

loftfirrtir eiginleikar eru allt þættir sem hafa áhrif á þol og þolþjálfun íþróttamanna (Bompa og 

Haff, 2009). Þolþjálfun þarf að eiga sér stað allt tímabilið en sérstaka áherslu ætti að setja á 

grunnþolsþjálfun á undirbúningstímabili (Bompa og Haff, 2009).  

Styrktar- og hraðþjálfun 

Körfubolti er hraður leikur og mikið um endurtekna stutta spretti og hopp (Brittenham, 1996). 

Vegna þeirra staðreynda er kraft-, styrktar-, hraða- og sprengikraftsþjálfun allt líkamlegir þættir 

sem þjálfari þarf að huga að (Foran og Pound, 2007). Með auknum liðleika og samhæfingu ná 

íþróttamenn betri kraftmyndun og færni til að verða sterkir, fljótir og til að auka sprengikraft. 

Einnig eru samhæfing og liðleiki mikilvægir þættir til að ná betri tökum á tæknilegri færni 

(Dick, 2007; Foran og Pound, 2007). Aðal markmiðið með líkamlegri þjálfun er að leikmaður 

sé í ástandi til að stunda sína íþrótt. Því er mikilvægt að huga að undirbúningi og halda 

íþróttamanni heilum og meiðslafríum (Biagioli, 2013). 

Hvíld og endurheimt 

Tíminn sem líður frá því að líkamlegri áreynslu lýkur og hefst aftur er hvíldartími (Stone, o.fl., 

2007). Í hvíld er verið að leitast eftir að endurheimta líkamlega afkastagetu eftir líkamlega 

áreynslu (Bompa og Haff, 2009). Hvíld getur verið inni á æfingu þar sem íþróttamaður safnar 

orku og t.d er oft stutt hvíld eftir upphitun sem er t.d nýtt í að fá sér vatn. Hvíld getur einnig 

verið allur sá sá tími sem líður milli æfinga og getur því varað frá nokkrum klukkutímum upp í 

nokkra daga. Einnig getur hvíld verið sá tími sem líður milli æfingatímabila oftast kallað 

hvíldartímabil og varir yfirleitt í nokkra daga eða vikur. Hvíld er nauðsynleg og ætti að vera 

hluti af æfingaáætlun, það sem er gert milli æfinga skiptir sköpum fyrir íþróttamanninn svo 

íþróttamaður getur haldið áfram að byggja sig upp (Bompa og Haff, 2009). Markmið hvíldar 

eru margvísleg þau eru bæði líkamleg og andleg (Weinberg og Gould, 2014; Stone, o.fl.). 

Næring skipar stóran þátt í líkamlegri hvíld, líkaminn þarf að endurhlaða glykógen birgðir, ná 

vökvajafnvægi, endurhlaða vítamín og steinefni sem tapast með vökvatapi (American Dietetic 

Association, Dietitians of Cananda, og The American College of Sport Medicine: Nutrition and 
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Athletic Performance, 2009). Einnig þarf að minnka bólgur t.d með nuddi og með því að ná 

góðum svefni. Andleg hvíld er ekki síður mikilvæg og eitt af markmiðum hvíldar er að 

íþróttamaður komi áhugasamur og fullur orku til að takast á við krefjandi æfingar og keppnir 

svo mánuðum skiptir (Biagioli, 2013; Bompa og Haff, 2009). Íþróttameiðsl er eitthvað sem allir 

vilja forðast en því miður eru þau hluti af íþróttum. Þjálfari sem er meðvitaður um helstu meiðsl 

og aðstoðar leikmenn sína við að framkvæma fyrirbyggjandi æfingar er með forskot á aðra 

þjálfara sem ekki búa yfir sömu þekkingu (Biagioli, 2013).  

 

Tæknilegir hæfileikar 

Grunnatriði (e. fundamental) í körfubolta eru nokkur og þurfa þjálfarar sérstaklega hjá börnum 

að huga vel að öllum grunnþáttum leiksins (McGee og Tocco, 2007). Þjálfara þurfa að gera sér 

grein fyrir því að það að þróa með sér góða tækni þarfnast mikillar vinnu. Talið er að það taki 

10 ár eða 10.000 klukkustundir af æfingu til að öðlast fullkomna tækni á hvaða sviði sem er 

(Bloom, 1985; Ericsson, Krampe, og Tesch-Romer, 1993). Það þarfnast mikillar vinnu til að 

viðkomandi færni náist og það þarf að æfa um þrjár klukkustundir á dag í tíu ár til þess að ná 

þessum tímafjölda. Það má því segja að það sé augljóst að það að kenna rétta tækni strax frá 

upphafi er gríðarlega mikilvægt. Þegar byrjað er að læra nýja tækni og/eða þegar bæta á tækni 

er gott að brjóta niður tækni í smærri einingar til að ná enn betri tökum á viðkomandi atriði 

(Schmidt og Wrisberg, 2008). Geta barna til að ná sem bestum tökum á einhverskonar tækni er 

á aldrinum 8 til 12 ára eða rétt fyrir kynþroskaskeið þegar taugakerfið hefur náð vissum þroska 

(Dick, 2007; Schmidt og Wrisberg, 2008). Talið er best að læra hvert tækniatriði fyrir sig og 

dvelja stutt við hverja tækni hverju sinni. Ekki er talið æskilegt að stunda tækniþjálfun þegar 

tauga- og vöðvakerfin eru þreytt, þá sér í lagi þegar ný tækni er lærð (Schmidt og Wrisberg, 

2008).  

 Helstu tækniatriðum í körfubolta hjá leikmanni með boltann má skipta upp í fótavinnu, 

skot, sendingar og knattrak. Fótavinna í körfubolta er undirstaða fyrir aðra tækni 

íþróttagreinarinnar. Með því að vera með fætur í góðri fótastöðu næst betra jafnvægi og 

möguleiki til að mynda aukinn hraða. Jafnvægi er undirstaða þess að ná góðri sendingu, skoti 

eða til að geta rekið boltann (Krause, Meyer, og Meyer, 2008; Brittenham, 1996). Þreföld ógnun 

er sóknarstaða í körfubolta sem nær yfir þessu helstu tækniatriði. Leikmaður sem er í þrefaldri 

ógnun getur gert þrjú eftirfarandi atriði; skotið, knattrak (drippl) eða gefið sendingu. Til að 

koma sér í þrefalda ógnun er notast við hop stopp (e. jump stop) eða einn tveir stopp með hné 

bogin  og axlarbil milli fóta til að vera í góðu jafnvægi. Í þrefaldri ógnun er mikilvægt að vinna 
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í stjörnuskrefi (e. pivot) bæði fram og aftur, gabbhreyfingum (e. fake) sem geta verið skot fake, 

sendingar fake og svo drippl fake (e. jab step). Þegar gabbhreyfingar eru notaðar er nauðsynlegt 

að vera með bogin hné og halda góðu jafnvægi til að geta nýtt sér möguleika sem kunna að 

skapast með gabbhreyfingunni (Krause o.fl., 2008; McGee og Tocco, 2007).   

 Skottækni í körfubolta er nokkuð flókin og þarfnast mikillar æfingar (Wolf, 2006; 

Krause o.fl., 2008). Gott er að brjóta tækni niður í skoti til að ná tækninni enn betur (Schmidt 

og Wrisberg, 2008). Gott er að miða við fjögur atriði í skotinu. Jafnvægi, augu upp og á körfuna, 

olnboga undir boltann og fylgja á eftir skotinu með skothönd. Boltanum er skotið með annarri 

hendi og hin höndin er stuðningshönd (Svali Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994).  

 Sending er mikilvæg tækni, þar sem boltinn fer hraðar en nokkur leikmaður getur farið 

og með góðum sendingum skapast enn betri færi á að skora. Nokkrir punktar sem gott er að 

hafa í huga við sendingar: Vita hvar, hvenær og hvert eigi að senda boltanum, yfirburðum er 

hægt að ná og tapa með sendingum (Drvaric, 2013; Messina, 2010). 

a. Taka stutt skref til að bæta gæðin á sendingunni 

I. Betra sendingarhorn 

II. Styttir sendinguna 

III. Betra að fake (gabb) sendingu og gefa á mann sem hleypur í eyðu 

b. Gólfsending 

I. Í stuttum sendingum 

II. Auðveldara að grípa gólfsendingu 

III. Ef vörn ýtir er betra að halda jafnvægi með gólfsendingu  

c. Annarrar handar sendingar til að gefa frá vörninni 

I. Halda boltanum með báðum höndum en gefa með annarri ekki ólíkt og 

boltanum haldið í skotstöðu 

d. Sá sem er að biðja um boltann sýna hvar hann vill boltann með hönd í sendingalínu 

e. Fake sendingu í þá átt sem vörn er, hendur uppi fake upp o.s.frv.  

f. Sending á leikmann sem er að fá hindrun, þarf sendingamaður að horfa bæði á 

varnarmenn jafnt og sóknarmenn (Messina, 2010). 

 

Knattrak er mikilvægt til að sóknarmaður hafi betra vald á boltanum og geti komið sér í betri 

stöðu til að gefa og/eða  skjóta boltanum (Messina, 2010; Drvaric, 2013; Buceta, o.fl., 2000). 

Þó svo að knattraksæfingar séu mjög mikilvægar fyrir börn er nauðsynlegt að kenna 

leikmönnum snemma að nota knattrak skynsamlega því of mikið af knattraki getur hægt á 

sóknarleik og gert vörn auðveldara fyrir þar sem boltinn færist ekki jafn hratt á milli staða og 

með sendingum (Messina, 2010; Drvaric, 2013). 

Þegar kemur að tækniþjálfun er í mörg horn að líta fyrir þjálfara. Fótavinna, skot, 

sendingar og knattrak eru grunntækni í sóknarleik en einnig er önnur tækni sem þarf að huga 
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að eins og hvernig skuli setja hindranir frá bolta og á bolta, hreyfingar án bolta o.s.frv. (McGee 

og Tocco, 2007; Buceta, o.fl., 2000). Tækni í vörn er einnig nauðsynlegt að kenna því ekki má 

gleyma að í hverjum leik spilar hvort lið vörn um helming af leiktímanum og því nauðsynlegt 

að kenna einnig tækni í varnarleik eins og sóknarleik. Tækni þarf að vera til staðar hvernig eigi 

að dekka leikmann með boltann, einnig sendingu frá bolta, hvernig falla eigi frá veiku hlið yfir 

á þá sterku, hjálpavörn og gildrur, stíga leikmann út þegar skot kemur á körfuna og taka frákast, 

o.s.frv. (McGee og Tocco, 2007). Ekki er ætlunin að fara nákvæmlega í hvern tækniþátt hér, 

heldur aðeins að benda á þá mikilvægu tækniþætti sem þjálfari þarf að hafa í huga til að ná 

árangri. 

 

Taktík hæfileikar  

Til að ná forskoti á andstæðing er notast við taktík (e. tactic) þar sem tiltekin atriði og aðgerðir 

eru ákveðin fyrirfram. Taktík getur verið allt frá því að vera mjög einföld yfir  í að verða mjög 

flókin (Martens, 2012; Thompsson, 2009; Krzyzewski, 2001). Taktík er ekki bara ákveðin 

fyrirfram því leikmenn þurfa að geta tekið taktískar ákvarðanir þegar í keppni er komið. 

Breytingar eru stöðugar í leiknum og þurfa leikmenn og þjálfarar að lesa í aðstæður jafnóðum 

(Martens, 2012; Pascual, 2011). Taktík má lýsa með því að íþróttir eru eins og keppni í að leysa 

vandamál og taktík er tólið sem notast er við að finna lausnir á vandamálinu. Þjálfarar og 

leikmenn þurfa að greina vandann áður en möguleiki er á að leysa vandann og því þarf að vera 

kunnátta til staðar til að greina vandann og svo til að taka ákvörðun um hvernig vandinn sé 

leystur. Taktík mun ekki koma í veg fyrir hið óvænta og þurfa þjálfarar því ávallt að vera 

viðbúnir hinu óvænta í keppnisíþróttum (Krzyzewski, 1993; Martens, 2012). Nauðsynlegt er 

fyrir leikmenn og þjálfara að læra leikreglur og hvaða reglum ber að fylgja til að geta lagt upp 

áhrifaríka taktík (Martens, 2012). 

Til vinna með taktík þarf að auka leikskilning leikmanna og þjálfara sem er mikilvægur 

þáttur í körfuknattleik (Martens, 2012; McGee og Tocco, 2007). Kröfur um leikskilning í 

körfubolta er að öllu jöfnu mikill. Góður leikskilningur eykur líkurnar á góðri ákvörðunartöku 

í keppnisaðstæðum. Leikmenn sem búa yfir góðum leikskilning nýta tækni og líkamlega 

eiginleika sína enn betur og auka líkur á að bestu ákvarðanir séu teknar hverju sinni (Martens, 

2012; McGee og Tocco, 2007; Messina, 2011).  

Áhersluatriði sem er sett upp fyrir hvern leik kallast leikáætlun. Ef hugmyndafræði liðs 

er að spila hratt gæti leikáætlun í næsta leik verið að sækja hratt upp og fá boltann eins fljótt 

undir körfuna þar sem andstæðingur er veikur fyrir. Taka þarf mið af styrkleikum og veikleikum 
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andstæðingsins, leikáætlun ætti að byggjast á eigin styrkleikum og nýta sér veikleika 

andstæðinga til hins ýtrasta (Krzyzewski, 1993; Wooden og Nater, 2006). 

Aðstæður hafa mismikil áhrif eftir því um hvaða íþróttagrein ræðir. Í opnum 

íþróttagreinum geta utanaðkomandi aðstæður haft mikil áhrif (Burkett, 2010). Það getur reynst 

árangursríkt ef þjálfarinn gerir leikmönnum lið síns grein fyrir mögulegum aðstæðum sem geta 

komið upp í leik og hvernig væri mögulega best að bregðast við (Martens, 2012). Sýnt hefur 

verið fram á að sjónmyndaþjálfun geti verið hjálpleg fyrir íþróttamanninn til að setja sig betur 

inn í aðstæður (Weinberg og Gould, 2007). Leikmenn þurfa að geta lesið í aðstæður og tekið 

taktískar og tæknilegar ákvarðanir. Það er bæði í höndum þjálfara og leikmanns að vinna að 

framförum (Pesic, 2014). Andlegur styrkur er mikilvægur þegar kemur að leiklestri. Spennustig 

íþróttamannsins þarf að vera rétt stillt til að auka líkurnar á að athygli og einbeiting séu í lagi 

(Weinberg og Gould, 2014).  

 Að leikgreina andstæðinga fyrir leiki er algengt í íþróttum eins og körfubolta í þeim 

tilgangi að finna styrkleika og veikleika. Sýnt hefur verið fram á að leikgreining sé árangursrík 

í undirbúningi liðs (Messina, 2008). Þjálfari kortleggur styrkleika og veikleika andstæðinga og 

metur hvernig skuli bregðast við þeim. Upplýsingum sem þjálfari hefur safnað saman með 

leikgreiningu þarf hann að koma áleiðis til leikmanna sinna. Það er hægt að gera á nokkra vegu 

eins og að brjóta niður afbrigðið á æfingum og fara í gegnum það, tala um á fundum og sýna 

með teikningu og myndbandsklippum. Slíkt getur hjálpað leikmönnum að taka réttar ákvarðanir 

þegar í leik er komið (Messina, 2008; Krzyzewski, 1993). Góður undirbúningur fyrir leik eykur 

möguleika á að leikmenn fari í leikinn með sjálfsöryggi, þeir viti betur við hverju má búast og 

gera sér betur grein fyrir hvernig eigi að bregðast við vissum aðstæðum (Messina, 2008; Krause 

og Pim, 2002). 

Þjálfarar þurfa að sjá til þess að leikmenn síns liðs þekki eigin styrkleika og veikleika 

(Krzyzewski, 1993; Martens, 2012; Trunic, 2013). Leikmenn þurfa að vera meðvitaðir um 

tæknilega getu, líkamlega og andlega styrkleika og veikleika. Góðir leikmenn þekkja sín 

takmörk og reyna því síður það sem þeir geta ekki. Hlutverk þjálfarans í samvinnu við sína 

leikmenn er að finna bestu leiðir til að ná fram því besta úr sínu liði (Martens, 2012; Trunic, 

2013). Íþróttamaður sem er meðvitaður um leikfræðilega möguleika í hinum ýmsu 

kringumstæðum hefur mikið forskot á þann sem býr ekki yfir sömu hæfileikum (Martens, 2012; 

Trunic, 2013). Það eru ýmsir möguleikar, hvernig leikið er, hvort lagt sé upp með að leika hratt 

eða hægt, hvort áhættur séu  teknar eða spilað sé af skynsemi. Taktík er því í raun áætlun um 
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að framkvæma eða koma í veg fyrir að andstæðingur geti framkvæmt þessa möguleika. Hér er 

listi yfir nokkra taktíska möguleika í boltaíþróttum eins og körfuknattleik (Martens, 2012). 

 Opna og finna eyður í vörn andstæðinga. 

 Eyðuhlaup (e. cut). 

 Loka eyðuhlaupum. 

 Hreyfa vörn í eina átt og sækja svo.  

 Lesa andstæðinginn til að gefa meiri tíma til bregðast við. 
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2.6 Kennslufræði 

Það er ekki til nein ein formúla til að verða góður þjálfari og ljóst að um samspil margra þátta 

er að ræða (Martens, 2012; Messina, 2011). Mikilvægt er að læra tæknilega og kennslufræðilega 

færni sem eru hagnýtar aðferðir við þjálfun og kennslu (Graham, 2008). Kennslufræðin snýst 

ekki um hvað eigi að kenna heldur hvernig eigi að kenna vissa færni við að  miðla upplýsingum 

(Sternberg og Williams, 2010).  

 Góður og árangursríkur þjálfari þarf að vera með áhuga á því sem er verið að fást við. 

Án áhuga næst takmarkaður árangur (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 1999; Weinberg og 

Gould, 2014; Moran, 2004). Þjálfarinn þarf stöðugt að vera að leita að því hvernig sé hægt að 

auka áhuga hjá sjálfum sér og íþróttafólki sínu. Frammistaða þjálfara og íþróttamanna byggir 

að miklu leyti á því hve áhugasamir þeir eru um að leggja sig fram. Áhugi getur verið 

breytilegur og það er ýmislegt sem getur haft áhrif og vert er að skoða (Weinberg og Gould, 

2014; Moran, 2004). Hægt er að skýra áhugahvöt með því að það sé ákveðinn vilji til að reyna 

á sig og sýna ákveðna viðleitni við að ná settum markmiðum. Áhugi getur verið allt frá því að 

vera nær engin í að vera mjög mikill og allt þar á milli. Því meira sem áhugi eykst verður hegðun 

markvissari í átt að þörfum (Gleitman o.fl., 1999). 

 Hægt er að skilgreina áhugahvöt enn frekar í ytri og innri áhugahvöt og eru tengsl milli 

þeirra (Deci og Ryan, 1985; 2000). Ytri áhugahvöt kemur til vegna ytra áreitis sem hefur áhrif 

á aukinn áhuga til að framkvæma ákveðið atferli. Dæmi um slíkt eru sigurlaun eða 

bónusgreiðslur fyrir unninn leik. Innri áhugahvöt er aftur á móti innri ánægja (áhugi) af því að 

framkvæma ákveðið atferli. Þjálfari sem mætir á æfingar aukalega með leikmönnum vegna 

ánægjunnar (Sheldon, Ryan, Deci og Kasser, 2004; Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon og 

Deci, 2004). Hægt er að auka innri áhugahvöt með ytri áhugahvöt en varasamt getur reynst að 

notast við ytri áhugahvöt ef innri áhugahvöt er til staðar, þar sem það getur haft neikvæð áhrif 

á áhugahvöt (Deci og Ryan, 1985). 

 Það er margt sem getur haft áhrif á áhuga þjálfara. Nefna má þrjú atriði sem hafa mikil 

áhrif á áhuga (Weinberg og Gould, 2014). Trú á eigin hæfni (e. self efficacy), umbun/refsing (e. 

reinforcement/punisment) og eignun (attribution), (Gleitman o.fl., 1999). Trú á sjálfan sig, á 

getu og á hæfni til að skipuleggja og framkvæma það sem telst nauðsynlegt til að takast á við 

verkefni (Bandura, 1986). Tenging er milli áhugahvatar og trúar á eigin hæfni. Því meiri sem 

trú er því meiri áhugi er á að framkvæma ákveðna aðgerð, ef trú er ekki til staðar er áhuginn að 

jafnaði minni til að framkvæma aðgerð (Gleitman o.fl., 1999). Dæmi um slíkt hjá þjálfara væri 

að kenna vissa tækni og ef trúin á að tæknin sé sú rétta er þjálfari líklegri til að hafa áhuga á að 
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kenna tæknina. En ef trú er hinsvegar ekki til staðar væri áhuginn lítill sem engin til að kenna 

eða verja tíma í að kenna viðkomandi tækniatriði (Weinberg og Gould, 2014).  

 Þjálfari sem umbunar og/eða refsar getur haft mikil áhrif á áhugahvöt leikmanna sinna 

og þá aðallega ytri áhugahvöt (Gleitman o.fl., 1999). Almennt hefur fólk tilhneigingu til að 

endurtaka þá hegðun sem hefur umbun í för með sér (Gleitman o.fl., 1999). Ef ekki er nægilegur 

áhugi (innri áhugahvöt) til staðar getur þjálfari aukið áhuga leikmanna með umbun (ytri 

áhugahvöt). Hægt er að styrkja innri áhugahvöt með ytri áhugahvöt eins og hrósi eða 

verðlaunum sem viðkomandi þykir eftirsóknarverð. Refsingar hafa einnig áhrif á áhugahvöt líkt 

og umbun. Viðkomandi forðast að framkvæma aðgerð til að forðast refsingu (Graham, 2008; 

Weinberg og Gould, 2014).  

 Áhrif refsinga geta verið fleiri og eru því samband refsingar og áhugahvatar flóknara en 

þegar umbun er notuð til að auka áhughvöt. Þjálfarar ættu að varast að nota mikið af refsingum 

í þjálfun og forðast líkamlegar refsingar sem geta haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir 

íþróttamanninn (Gleitman o.fl., 1999; Weinberg og Gould, 2014; Krzyzewski, 2001). 

 Hvernig þjálfarar útskýra orsakasambönd hefur áhrif á áhugahvöt, kallað 

eignunarkenningin (e. Attribution theory). Þessum kenningum er hægt að skipta í þrjá þætti, 

innri á móti ytri þáttum, stöðugum á móti óstöðugum þáttum og þeim þáttum sem hægt er að 

stjórna og óstjórnanlegum þáttum (Gleitman o.fl., 1999). Auðveldast er að útskýra þetta með 

dæmi á sigri í körfuboltaleik. Sigur vannst vegna þess að andstæðingur var slakur (óstöðugur 

þáttur). Heppni í leiknum varð til þess að leikurinn vannst (óstjórnanlegur þáttur). Ef útskýring 

á frammistöðu hefur áhrif á áhugahvöt. Ef þjálfari útskýrir frammistöðu með óstöðugum eða 

óstjórnlegum þáttum verður áhuginn líklegast ekki meiri til að fara og æfa sig og bæta hæfni. 

Þjálfari hefur þá lítinn áhuga á að breyta um skipulag eða taktík því útskýringar á árangri eru 

óstjórnanlegir þættir. Þjálfarar ættu að huga að því sem hægt er að hafa áhrif á og stjórnarlegum 

þáttum og fá íþróttamenn sína til að gera slíkt hið sama (Moran, 2004; Weinberg og Gould, 

2014; Wooden og Jamison, 1997). 

 Verkefni þjálfara eru mörg en eitt mikilvægast verkefnið þjálfara er að skapa og auka 

áhuga leikmanna sinna og til þess eru fjölmargar leiðir (Krzyzewski og Phillips, 2000; 

Weinberg, og Gould, 2014). Það þarf að auka trú viðkomandi á eigin hæfni og auka sjálfstraust, 

vera vakandi fyrir útskýringum á árangri og umbuna með vandaðri endurgjöf. Endurgjöf getur 

ýtt undir áhugahvöt sem er nauðsynleg til að bæta einhvers konar færni (Gleitman o.fl., 1999; 

Moran, 2004). Endurgjöf í kennslu og þjálfun er mikilvæg til að skilja hvað sé gert vel og hvað 

illa í ákveðinni færni. Endurgjöf þjónar sama tilgangi og styrking. Endurgjöf getur verið sértæk 
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eða almenn. Samræmi eða ósamræmi getur verið í endurgjöf. Endurgjöf getur verið jákvæð, 

neikvæð eða hlutlaus. Almenn endurgjöf er eins og að segja gott eða slæmt en það segir ekki 

hvað sé gott eða slæmt (Graham, 2008; Weinberg og Gould, 2014). Dæmi um sértæka endurgjöf 

er þegar þjálfari útskýrir hvað var vel gert og hvaða afleiðingar það hafði, til dæmis „góð 

sending“, sem skilaði tiltekinni niðurstöðu. Mikilvægt er að samræmi sé í endurgjöf og forðast 

ósamræmi í skilaboðum til iðkenda. Samræmi er þegar endurgjöfin varðar atriði sem verið er 

að vinna með en ósamræmi er þegar endurgjöf er notuð á eitthvað annað atriði en var verið að 

vinna að í upphafi (Graham, 2008; Weinberg og Gould, 2014). Jákvæð endurgjöf skapar 

þægilegt andrúmsloft í hópnum og ætti að nota sem allra mest. Neikvæða endurgjöf ætti að 

forðast að nota í miklum mæli en getur þurft að nota í ákveðnum kringumstæðum. Hlutlausa 

endurgjöf ætti að nota yfir hópinn. Mikilvægt er að allir fái einhverja endurgjöf og ætti þjálfari 

að reyna að tala við hvern iðkenda á hverri æfingu. Endurgjöf getur aukið sjálfstraust iðkenda, 

eflt viljastyrk, áræðni og áhuga (Weinberg og Gould, 2014; Smith o.fl., 2002; Krzyzewski, 

2001; Messina, 2011). Í töflu 3 má sjá nokkrar aðferðir við kennslu á taktík og tækni sem mælt 

var með í bók Martens (2012). 

Tafla 3. Sex kennslufræðilegar aðferðir við að miðla þekkingu (Martens, 2012). 

Aðferð Útskýringar  

1 Kenna taktík/tækni í heilu lagi og svo hlutum. Það hefur reynst betur fyrir íþróttamenn að 

skilja þegar þeir sjá heildarmyndina fyrst og brjóta hana svo niður. 

2 Fylgjast með ákvörðunum sem aðrir íþróttamenn taka. Ein leið getur verið að greina tiltekið 

atriði með leikmönnum þínum þar sem athyglinni er beint að atriði sem greina á. 

3 Skoði sínar ákvarðanir og hreyfingar með myndbands-upptöku. Einnig er mjög öflug leið 

að skoða sjálfan sig taka ákvarðanir og framkvæma hreyfingar á upptöku, með tilsögn. 

4 Fjölhæf þjálfun. Dæmi um fjölþætta skotþjálfun í körfubolta væri t.d. að skjóta stökkskot, 

þriggja stiga skot og sniðskot allt í bland frekar en að taka tíu eins skot. 

5 Endurgjöf er mikilvæg í hæfilegu magni. Endurgjöf er nauðsynleg en of mikil missir mark 

sitt og dregur úr hæfni íþróttamannsins til að taka ákvarðanir af sjálfstæðri hugsun. Þegar 

hæfni er að lærast fyrst þarf meiri endurgjöf en þegar íþróttamaður hefur náð góðri hæfni. 

6 Spyrja spurninga. Það getur verið mjög krefjandi að spyrja íþróttamenn sína spurninga sem 

fá þá til að hugsa og skilja betur. 
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3. Menntakerfi 

3.1 Þjálfaramenntun ÍSÍ 

Fræðslukerfi ÍSÍ um þjálfaramenntun er samræmt fræðslukerfi fyrir allar íþróttagreinar sem var 

sett á laggirnar 1999 (Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ], e.d). Þjálfaramenntun ÍSÍ er 

áfangaskipt menntakerfi í fimm áföngum. Þjálfarastigi 1, 2 og 3 er skipt upp í sex einingar a – 

b – c sem eru 20 kennslustundir. Þrír hlutar sem kallast almennur hluti og þrír hlutar sem kallast 

sérhæfður hluti og sér sérsamband um sérgreinahluta. Hvert þjálfarastig fyrir sig eru 80 

klukkustundir eða 120 kennslustundir. Þjálfari 4 – 5  eru þjálfarastig á háskólastigi. Boðið hefur 

verið upp á almenna hlutann í fjarnámi í fyrstu þremur þjálfarastigunum sem hefur reynst vel 

(Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ], e.d.). Menntakerfi ÍSÍ er byggt upp fyrir allar 

íþróttagreinar og samræmt kröfum frá „Network of Sport Sciences in Higher Education“ 

[ENSSHE] (European Network of Sport Science, Education og Employment [ENSSHE], e.d.) 

og frjálsra íþróttasamtaka í Evrópu „European Non-Governmental Sport Organisation“ 

[ENGSO] samtök sem leggja aukna áherslu á menntun íþróttaþjálfara í barna- og unglingastarfi 

(European Non-Governmental Sports Organisation [ENGSO], 2012). 

 

Mynd 3. Uppbygging á þjálfaramenntun ÍSÍ (ÍSÍ, e.d.) 

Á mynd 3 má sjá hvernig hvert stig fyrir sig er byggt upp í menntakerfi ÍSÍ. Stigum er skipt upp 

í þrjú stig og hverju stigi fyrir sig skipt í almennan hluta og sérgreinahluta, hverju stigi fyrir sig 

er svo skipt upp í þrjá hluta a-b-c. Hér fyrir neðan er farið ítarlega í hvert stig fyrir sig. 
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Stefnuyfirlýsing þjálfaramenntunar ÍSÍ segir m.a. „að allir þjálfarar sem starfa fyrir 

íþróttahreyfinguna á Íslandi hafi fullnægjandi og viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa 

sem þeir vinna“ (Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ], 2011b). Stefnuyfirlýsinguna má 

sjá í heild sinni í viðauka 1.  

ÍSÍ Þjálfara stig 1 

Þjálfarar sem hafa lokið fyrsta stigi eiga að vera með helstu grunnatriði í tækni, reglum og 

leikfræði séríþróttagreinar. Þjálfari á að geta skipulagt og stjórnað æfingum á byrjunarstigi hjá 

börnum og unglingum. Grundvallarþekking þarf að vera til staðar á þjálfun og á því hver 

líkamlegur og andlegur þroski barna og unglinga er á hverjum aldri. Námið skiptist í tvo jafna 

hluta, 60 kennslustundir í almennum hluta og 60 kennslustundir í sérgreinahluta. Hvor hluti 

fyrir sig skiptist jafnt í þjálfara a – b – c, 20 kennslustundir í hverjum hluta. Skilyrði til að taka 

þjálfara 1 er grunnskólapróf og 16 ára aldur (ÍSÍ, e.d.). 

Almennur hluti er helmingur af þjálfarastigi 1 og er námskeiðið byggt upp að mestu 

með fyrirlestrum og verklegum tímum ef við á. Farið er í kennslufræði, hvert hlutverk þjálfarans 

sé, framkomu, endurgjöf í þjálfun og kennslu, samskipti, skipulag íþróttahreyfingarinnar og 

stefnuyfirlýsingar ÍSÍ. Farið er í starfsemi líkamans eins og öndun og virkni vöðva, hvernig 

líkamlegur og félagslegur þroski er hjá börnum, unglingum, fötluðum og misþroska börnum og 

einstaklingum. Forvarnargildi íþrótta, almenna heilsu, hvíld og næringu. Helstu viðbrögð við 

algengum íþróttameiðslum og öryggisatriði. Nemendur þurfa að standast skriflegt próf til að 

ljúka námskeiðinu. Sérgreinahluti er helmingur af þjálfarastigi 1 sem er tekið hjá sérsambandi 

(ÍSÍ, e.d.). 

ÍSÍ Þjálfara stig 2 

Þjálfarar sem hafa lokið ÍSÍ þjálfara 2 eiga að vera færir um að þjálfa unglinga og fullorðna 

með árangur að markmiði. Þjálfari á að búa yfir þekkingu á líkamsstarfsemi og hvaða áhrif 

þjálfun hefur á líkamsstarfsemi. Einnig ætti þjálfari að búa yfir grunnþekkingu í íþróttasálfræði. 

Inntökuskilyrði eru að þjálfari hafi lokið ÍSÍ þjálfara 1 auk skyndihjálparnámskeiðs, þjálfað í 

a.m.k eitt ár eftir að hafa lokið fyrsta stigi auk þess að hafa náð 18 ára aldri. Þjálfari ætti að vera 

með góðan skilning á leikfræði, tækniatriðum og reglum sinnar sérgreinar (ÍSÍ, e.d.). 

Í þjálfara 2, almenni hlutinn er einn þriðji af náminu eða 40 kennslustundir og 

sérgreinahlutinn tveir þriðju eða 80 kennslustundir. Uppbygging getur verið með ýmsum hætti. 

Sem dæmi eru 20 og 20 kennslustundir í hvorum hluta í þjálfara 2a og c. og eru 40 

kennslustundir þá teknar í sérgreinahluta 2.b. Almenni hluti námsins er ýmist kenndur í fjarnámi 
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eða í framhaldsskólum. Sérgreinahluti er kenndur af sérsambandi og þarf samþykki 

sérsambands til að halda námskeið fyrir utan það eins og í framhaldsskólum (ÍSÍ, e.d.). 

 Í almenna hlutanum er farið í líkamsstarfsemi, áhrif þjálfunar á líkamann og hvernig 

líkaminn aðlagast þjálfun, eins og með hraða og viðbragðs þjálfun, farið er í uppbyggingu vöðva 

og beina sem og hreyfingafræði. Íþróttasálfræði er tekin fyrir og farið í þætti eins og 

markmiðasetningu, áhugahvöt, einbeitingu, hugarþjálfun, kvíða, slökun og spennustjórnun. 

Einnig er farið í uppbygging liðs og liðsanda. Nemendur fara í siðfræði þar sem farið er yfir 

reglur um lyfjanotkun í íþróttum, heiðarleika í keppni og forvarnir. ÍSÍ þjálfari 2 ætti að þekkja 

algengustu íþróttameiðsl, kunna skyndihjálp, íþróttateipingar og vita hvernig á að bregðast við 

meiðslum eða slysum. Til að ljúka almenna hlutanum þarf að standast skriflegt próf. 

Sérgreinahluti eru tveir þriðju af þjálfara stigi 2 sem tekið er hjá sérgreina sambandi (ÍSÍ, e.d.). 

ÍSÍ Þjálfara stig 3 

Þjálfari sem hefur lokið þriðja stigi getur tekið að sér þjálfun hjá félagi/deild sem þjálfari sér 

um að skipuleggja. Einnig getur þjálfari tekið að sér þjálfun yngri landsliða og kennt á 

námskeiðum ÍSÍ og sérsambands. 

 Þjálfarastig 3 er byggt upp eins og þjálfarastig 2. Almenni hlutinn er einn þriðji af 

náminu eða 40 kennslustundir og sérgreinahlutinn tveir þriðju, eða 80 kennslustundir. 

Uppbygging getur verið með ýmsum hætti. Sem dæmi eru teknar 20 kennslustundir í hvorum 

hluta í þjálfara 3 a og c og 40 kennslustundir eru teknar í sérgreinahluta 2.b. Almenni hluti 

námsins er ýmist kenndur í fjarnámi eða í framhaldsskólum (ÍSÍ, e.d.). Ítarlegri samantekt á 

almenna hluta má sjá undir þjálfaramenntun á heimasíður ÍSÍ. 
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3.2 Þjálfaramenntun KKÍ 

Körfuknattleikssamband Íslands hefur frá árinu 1999 ekki haldið stigs námskeið að undanskildu 

hluta úr fyrsta stigi 2009 (Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ], e.d. b). Sambandið hefur þó 

fengið til landsins undanfarin ár nokkra erlenda fyrirlesara, síðast frá FIBA 2011 (KKÍ, e.d. b). 

Aðildarfélög KKÍ hafa einnig verið að halda þjálfaranámskeið, haustið 2014 var FKÍ með 

þjálfaranámskeið haldið af íslenskum þjálfurum (KKÍ, e.d. b). 

 Á vefsíðu KKÍ má finna fræðsluáætlun KKÍ sem var gefin út 2009 af fræðslunefnd 

sambandsins. Markmið fræðslunefndar er að efla menntun og þekkingu körfuknattleiksþjálfara 

landsins (Snorri Örn Arnaldsson, 2009). KKÍ er aðili að ÍSÍ, FIBA Europe og FIBA World og 

ber sambandinu skylda að sinna fræðslu fyrir þjálfara innan sambandsins. Áhersla á 

þjálfaramenntun er sífellt að aukast hjá FIBA. Hvert landssamband innan FIBA gefur út FIBA 

Approved Coaches leyfi sem aðeins þjálfarar með hæstu þjálfaragráðu geta hlotið. KKÍ þarf að 

gefa út slík leyfi t.d. fyrir sína landsliðsþjálfara, en til að svo geti orðið með eðlilegum hætti 

þarf KKÍ að sinna fræðslumálum þjálfara (Snorri Örn Arnaldsson, 2009). Þjálfarar skiluðu inn 

ferilskrá til fræðslunefndar 2009 og voru þjálfarar metnir á hvaða menntunarstigi þeir væru 

miðað við fyrra nám og reynslu (Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ], 2009). 

 

KKÍ þjálfari 1  

Sérgreinahluti á þjálfara ÍSÍ er tekinn hjá sérsambandi KKÍ í þessu tilfelli. Þjálfari 1 er alls 120 

kennslustundir, helmingur tekinn í almennum hluta hjá ÍSÍ og hinn helmingurinn í 

sérgreinahluta í umsjón KKÍ. Sérgreinahluti er að mestu verklegur eða um 60-70% af 

námskeiðinu. Farið er í leikskipulag (taktík), skipulag æfingatíma, reglur íþróttar og 

mótafyrirkomulag. Nemendur þurfa að standast verklegt og bóklegt próf til að fá þjálfarastig 1. 

KKÍ þjálfari 2 

Sérgreinahluti á þjálfarastigi 2 er tveir þriðju af stiginu, 80 kennslustundir af samtals 120 

kennslustundum. Sérgreinahluti er að mestu verklegur þar sem farið er í tækniþjálfun, 

leikskipulag (taktík), mismunandi þjálfunaraðferðir, skipulag, reglur og mótafyrirkomulag. 

Námsmat fyrir sérgreinahlutann er skriflegt og verklegt próf og verkefni (Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ], e.d.). Til að geta tekið KKÍ þjálfara 2 þarf að hafa náð 18 ára 

aldri, lokið báðum hlutum í þjálfara 1 og þjálfað heilt tímabil eftir að þjálfara 1 er lokið (Snorri 

Örn Arnaldsson, 2009; ÍSÍ, e.d. a).  
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KKÍ þjálfari 3 

Þjálfarastig 3 er skipt upp eins og í tvö. Tveir þriðju af námskeiðinu er sérgreinahluti, alls er 

námskeiðið 120 heildar kennslustundir, 40 kennslustundir í almenna hluta hjá ÍSÍ og 80 

kennslustundir í sérgreinahluta hjá KKÍ. Námsefni í sérgreinahlutanum er byggt upp á svipaðan 

hátt og í þjálfara tvö. Tækniþjálfun, leikfræði, þjálfunarfræði, reglur og mót. Námsmat er 

verkefnavinna, skriflegt og verklegt próf. 

 Skilyrði til að geta tekið þjálfara 3 er að hafa þjálfað heilt tímabil eftir að hafa lokið 

þjálfara 2. Eftir að hafa klárað öll stigs námskeið þarf þjálfari að sinna ákveðinni endurmenntun 

til að halda þjálfaragráðu. Þjálfari þarf að mæta á fund með dómaranefnd árlega og sækja 

námskeið sem er minnst 15 kennslustundir á þriggja ára fresti. Ef þjálfari 3 er frá þjálfun í þrjú 

keppnistímbil eða lengur þarf þjálfari að endurmennta sig til að halda þjálfaragráðu (Snorri Örn 

Arnaldsson, 2009). Í viðauka 2 má sjá reglugerð KKÍ um þjálfaramenntun. Sjá má ítarlegri 

greinagerð á fræðsluáætlun KKÍ 2009 til 2013 á heimasíðu sambandsins. 
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3.3 Þjálfaramenntun FIBA Europe 

FIBA Europe sér um menntun þjálfara í þjálfaraskóla FIBA Europe Coaching Certificate 

[FECC]. Markmið FECC er að auka þekkingu hjá þjálfurum innan Evrópu með áherslu á að 

auka tæknilega færni ungra leikmanna. Kennarar skólans koma víðsvegar að og er hinn reyndi 

og þekkti þjálfari Svetislav Pesic „mentor“ skólans. Skólinn er ætlaður þjálfurum sem eru lengra 

komnir svo þeir geti aukið enn frekar á þekkingu sína (Inernational Baskteball Federation 

[FIBA Europe], 2015). Farið er ítarlega í kennslufæði og þjálffræði. Hvað eigi að kenna, 

hvernig eigi að kenna og hvenær eigi að kenna vissa þætti og á hvaða aldursstigi. FECC 

þjálfaranám er byggt upp á þremur sumrum í kringum Evrópukeppni unglinga í karlaflokki. 

Þjálfarar sem sækja námið þurfa því að skuldbinda sig í þrjú sumur, krafist er 100% ástundunar 

og lágmarks einkunn í verkefnum til að geta klárað námið (FIBA Europe, 2015). Hvert 

sérsamband innan FIBA Europe á rétt á að skrá þrjá þjálfara í FECC námið. Það fer eftir 

þátttöku annarra landa hve marga þátttakendur hvert land sendir. Hópur þjálfara er takmarkaður, 

um 60 þjálfarar eru í hverjum hóp. Þjálfarar sem fá inngöngu greiða ekki þátttökugjald, en þurfa 

að greiða flug og hótel sjálfir (FIBA Europe, 2015; Kristinn Geir Pálsson, 2015). 

 

Mynd 4. Uppbygging FECC náminu frá ári til árs. 

Á mynd 4 má sjá uppbyggingu á FECC náminu sem hófst 2007. Hvert námskeið er þrjú sumur, 

fyrsta námskeið er haldið í kringum U16 ára keppnina, annað námskeið er í kringum U18 ára 

keppni og þriðja og síðasta námskeið er haldið í kringum U20 ára keppni. Annað hvert ár er 

tekinn inn nýr árgangur, fjórða FECC námskeiðið er að klárast í sumar og það fimmta að hefjast 

þegar Evrópukeppni U16 ára drengja verður haldið. 

 

U16 EM U18 EM U20 EM 

U16 EM U18 EM U20 EM 

U16 EM U18 EM U20 EM 

U16 EM U18 EM U20 EM 

U16 EM U18 EM U20 EM 

FECC 2011-2013

FECC 2013-2015

FECC 2015-2017

FECC 2009-2011

FECC 2007-2009
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Mynd 5. Þriggja ára uppbygging FECC þjálfara skólans (FIBA Europe, 2015). 

Á mynd 5 má sjá uppbyggingu á náminu hjá FECC. Eins og áður sagði hefst námið í U16 ára 

keppni þar sem sjö daga námskeið er haldið í bland við verkefnavinnu í kringum leiki mótsins 

(FIBA Europe, 2015). Milli námskeiða þurfa nemendur/þjálfarar að gera skil á verkefnum og 

fyrsta árið er heimaverkefni sem þjálfari fær tvo mánuði til að klára. Annað árið er svo haldið í 

kringum U18 ára keppnina sem er sett upp eins og árið áður. Fyrir síðasta árið þurfa þjálfarar 

að skrifa lokaritgerð. Til að öðlast þátttökurétt á síðasta námskeiðinu þarf þjálfari að vera með 

lágmarks einkunn. Lokanámskeiðið er haldið á sama stað og U20 ára keppnin og þar þurfa 

þjálfarar að standast skriflegt-, munnlegt- og verklegt próf til að geta útskrifast með FECC 

þjálfara gráðu (FIBA Europe, 2015). 

 

  

7 dagar 2 mánuðir 7 dagar 6 mánuðir 7 dagar

Þjálfara námskeið Þjálfara námskeið Þjálfara námskeið

"On court Clinic" Heima "On court Clinic" Heima "On court Clinic"

Skoða: verkefni Skoða: verkefni

Leiki / leikmenn Leiki / leikmenn Ritgerð Skriflegt próf

Verkefni Verkefni Munnlegt próf

Umræður Umræður Verklegt próf

FIBA Europe Coaching Certificate

2014

U18

Evrópukeppni

2015

U20

Evrópukeppni

2013

Evrópukeppni
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Í töflu 4 er farið yfir uppbyggingu á hverju stigi fyrir sig í FECC náminu. Hver eru áhersluatriði 

á hverju ári, hvað sé farið yfir í fyrirlestrasal, hvað sé farið yfir á vellinum og hvaða verkefni 

eru í hverju stigi (FIBA Europe, 2015). 

Tafla 4. Uppbygging á FECC, hverju stigi fyrir sig (FIBA Europe, 2015). 

 U16 EM – 1 stig U18 EM – 2 stig U20 EM – 3 stig 
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3.4 Þjálfaramenntun Kanada 

Menntakerfi í Kanada (e. The National Coaching Certification Program [NCCP]) hefur verið í 

notkun frá árinu 1974. Menntakerfi Körfuknattleikssambands Kanada byggir á hugmyndafræði 

Isvan Balyi um langtíma uppbyggingu íþróttamanna LTAD módelið má sjá á mynd 1 á blaðsíðu 

13. Menntakerfið í Kanada er skipt upp í fjögur þrep (Balyi, ofl., 2014; Canada basketball, 

2015). 

 

Þrep 1 kallast undirstöðuatriði (e. FUNdamentals Workshop). Þrep fyrir þjálfara sem ætla að 

þjálfa 6 til 10 ára börn þar sem öll áhersla er lögð á undirstöðuatriði, nám er 7,5 klukkustund, 

bæði í bóklegri og verklegri kennslu. 

Þrep 2 kallast lærðu að æfa (e. Learn to Train Workshop [L2T]). Þrepið er ætlað fyrir þjálfara 

sem þjálfa 11-16 ára leikmenn og markmiðið er að þátttakendur læri að æfa. Námið eru 15-17 

klukkustundir, sem eru bæði í bóklegri og verklegri kennslu. 

Þrep 3 kallast æfðu til að æfa (e. Train to Train Workshop [T2T]). Þrepið er ætlað fyrir þjálfara 

sem þjálfa 12-16 ára leikmenn og hafa klárað þrep 2. Námið eru 15-17 klukkustundir, sem eru 

bæði í bóklegri og verklegri kennslu. 

Þrep 4 kallast æfðu til að keppa (e. Train to Compete Workshop [T2C]). Fjórða þrepið er ætlað 

fyrir þjálfara á afreksstigi leikmenn á aldrinum 16 ára og eldri. Námið er 42 – 48 klukkustundir, 

þar sem farið er í skipulag á þjálfun, taktíska þjálfun og tækniþjálfun (Balyi, ofl., 2014; Canada 

basketball, 2015).   
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3.5 Þjálfaramenntun KSÍ 

Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ] er það sérsamband á Íslandi sem náð hefur einna lengst er 

varðar þjálfaramenntun og því er vert að skoða uppsetningu á því menntakerfi. KSÍ hefur lagt 

mikinn metnað í menntun þjálfara innan sinna raða. KSÍ eru með öflugt fræðslukerfi, sem er 

unnið í samstarfi við Evrópska knattspyrnusambandið [UEFA]. KSÍ B þjálfari jafngildir UEFA 

B þjálfari eins og með A þjálfara. Námskeið KSÍ eru með ákveðnar fastar helgar á hverju ári 

fyrir hvert stig í námskeiðinu (Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ], e.d). 

 

Mynd 6. Uppbygging á KSÍ B/UEFA B þjálfara (KSÍ, e.d.). 

Á mynd 6 má sjá uppbyggingu á menntun B þjálfara KSÍ/UEFA. Námið er alls 124 

kennslustundir eða tæpar 83 klukkustundir, námið skiptist í 50 kennslustundir í bóklega kennslu 

(40%) og 74 kennslustundir í verklega kennslu (60%). KSÍ I-II-IV eru helgarnámskeið, hvert 

námskeið er 26 kennslustundir, KSÍ III er alls 46 kennslustundir sem skiptist í tvo hluta 26 

kennslustundir í helgarnámskeið og 20 kennslustundir í verklega þjálfun hjá félagi. 

Þjálfaraskóli KSÍ, þjálfari fær endurgjöf þegar þjálfari þjálfar sitt eigið lið. Þeir þjálfarar sem 

hafa lokið öllum þáttum í KSÍ B hafa rétt á að taka skriflegt UEFA B þjálfara próf. KSÍ B 

jafngildir því UEFA B þjálfara. 

 

20  tíma Æfingakennsla

26 tíma Helgarnámskeið

KSÍ IV 

UEFA B skri flegt próf

KSÍ B Þjálfaraskóli
7 tímar  

KSÍ B þjálfari / UEFA B

KSÍ I 
26 tíma Helgarnámskeið

KSÍ II 
26 tíma Helgarnámskeið

26 tíma Helgarnámskeið

KSÍ III 
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Mynd 7. Uppbygging á A þjálfara KSÍ/UEFA (KSÍ, e.d.). 

Uppbygging á Þjálfara A KSÍ/UEFA má sjá á mynd 7. KSÍ/UEFA þjálfari A námið er alls 129 

kennslustundir eða 86 klukkustundir, námið skiptist upp eins og í þjálfara B 40% bóklegt og 

60% verklegt, uppbygging er nokkuð frábrugðin frá Þjálfara A og B. Námskeiðið fer fram 

erlendis og er meira um verkefnavinnu. KSÍ V 30 kennslustundir helgarnámskeið sem skiptist 

upp í bóklega og verklega kennslu.  KSÍ VI er viku námskeið sem haldið er erlendis. Samtals 

45 kennslustundir 25 kennslustundir í bóklega kennslu og 20 kennslustundir í verklega kennslu. 

KSÍ VII er skipt upp í þrjú námskeið, 7 kennslustundir í undirbúning, 30 stundir í æfingakennslu 

og verkleg próf auk 10 stundir í þjálfaradagbók. Þeir þjálfarar sem hafa lokið öllum 

námskeiðum í þjálfara A hafa rétt á að taka skriflegt UEFA þjálfara A próf (KSÍ, e.d.). 

 Þjálfarar sem hafa UEFA B og A þjálfaragráðu geta sótt nám um UEFA Pro 

þjálfaragráðu sem er haldið erlendis af UEFA. KSÍ ætlar sér að skipuleggja nám á þeirri gráðu 

og þá líklega í samvinnu við enska knattspyrnusambandið (KSÍ, e.d.). Hægt að nálgast allar 

upplýsingar um fræðslumál KSÍ á vef sambandsins ksi.is. 

Megin markmið verkefnisins er að hanna sérgreina hlutann KKÍ í menntakerfi ÍSÍ til að 

stuðla að aukinni menntun körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Stuðst er við uppsetningu á þeim 

menntakerfum sem voru kynnt í kafla 3. 

 

  

KSÍ V 
30 tíma Helgarnámskeið

KSÍ A Þjálfaraskóli
7 tímar  

KSÍ VI 

45 tíma Vikunámskeið

Haldið erlendis

KSÍ VII
7 tíma Undirbúningur

30 tíma Æfingakennsla og 

KSÍ A þjálfari / UEFA A

         verklegt próf

10 tíma Þjálfaradagbók

UEFA A skri flegt próf
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4. Aðferðir 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá framkvæmd verkefnisins. Greint er frá markmiðum, þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar voru og framkvæmd gagnasöfnunar. Einnig er greint frá 

þátttakendum, bæði þeim sem svöruðu spurningakönnun sem lögð var fyrir í tengslum við 

verkefnið sem og þeim sem tóku þátt í rýnihópum, viðtölum og voru álitsgjafar. 

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Megin markmið verkefnisins er að hanna menntakerfi fyrir KKÍ til að stuðla að aukinni  

menntun körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Markmiðið með spurningakönnuninni var að skoða 

núverandi ástand og viðhorf til menntunar körfuknattleiksþjálfara á Íslandi. Markmiðið með 

viðtölum og rýnihópum var að afla gagna til að nýta við uppsetningu menntakerfis KKÍ. 

 Til að ná markmiðunum voru önnur menntakerfi skoðuð, menntakerfin sem mest voru 

skoðuð voru menntakerfi ÍSÍ, KSÍ, FIBA Europe og menntakerfið í Kanada. Rætt var við 

starfsfólk KSÍ og ÍSÍ um þeirra menntakerfi. Rætt var við reynslumikla aðila um það hvernig 

hefur verið staðið að menntamálum bæði nú og áður fyrr. Tekin voru viðtöl og fundir setnir 

með fræðslunefnd KKÍ og stjórn FKÍ. Einnig var rætt við þjálfara með reynslu og þjálfara sem 

eru að byrja og starfsmenn KKÍ til að reyna fá betri innsýn í stöðu og viðhorf til menntamála. 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram og leitast var við að svara eru eftirfarandi: 

 Hvað þarf gott menntakerfi fyrir þjálfara að innihalda? 

 Hvaða eiginleika þarf góður þjálfari að hafa?  

 Hver er staðan í menntamálum fyrir körfuknattleiksþjálfara á Íslandi? 

 Hvert er viðhorf körfuknattleiks þjálfara til aukinnar menntunar þjálfara hér á landi? 

 Hverju mætti áorka með aukinni menntun körfuknattleiksþjálfara hér á landi? 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við megindlegar og eigindlegar aðferðir. Mengindlegar aðferðir voru 

notaðir til að ná til fjölda þjálfara með spurningarkönnun. Eigindlegar aðferðir voru notaðar til 

að fá dýpri skilning frá reynslumiklu aðilum með viðtölum og rýnihópum. Gögnum var safnað 

með þrennskonar hætti.  

Viðhorfskönnun var lögð fyrir þátttakendur, þá var eiginlegum rannsóknargögnum 

safnað með viðtölum við viðmælendur ásamt rýnihópaviðtölum við rýnihópa. Upplýsingum um 

fjölda þjálfara var aflað af vefsíðu KKÍ og íslenskra félagsliða. Upplýsingar um önnur 
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menntakerfi voru fengnar á heimasíðum erlendra sambanda ásamt því að samband var haft við 

skrifstofur sambandanna eftir því sem við átti. 

Framkvæmd 

Vinna og þróun verkefnisins hófst í ágúst 2014. Verkefnið var unnið fyrir og í góðri samvinnu 

við Körfuknattleikssambandi Íslands [KKÍ]. Þá var samstarf einnig haft við Félag 

Körfuknattleiksþjálfara á Íslandi [FKÍ] og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands [ÍSÍ]. 

Viðmælendur voru valdir vegna reynslu og/eða  áhuga á sviði menntun þjálfara. Viðtöl 

fóru fram í janúar, febrúar og mars 2015. Þegar kom að vali viðmælenda voru þeir valdir vegna 

áhuga á þjálfun. Fjórir meðlimir úr stjórn FKÍ voru viðmælendur og hafa þeir allir sýnt mikinn 

áhuga á betra starfsumhverfi fyrir þjálfara t.d með því að tala fyrir aukinni menntun þjálfara hér 

á landi. 

Álitsgjafar gáfu sitt álit á menntakerfinu þegar búið var að setja kerfið upp. Allir 

álitsgjafarnir eru í hópi reynslumestu þjálfara landsins í körfuknattleik. 

Úrvinnsla og greining gagna 

Gögnum var safnað saman og notast var við Word, Excel og SPSS til greiningar tölfræðilegra 

gagna. 

Spurningakönnun: Notast var við Survey Monkey spurningaforritið af internetinu. Könnunin 

var send út í lok mars 2015 og var opið fyrir könnunina í tvær vikur. Niðurstöður úr könnuninni 

voru bæði settar upp í Excel og SPSS þar sem gögnin voru greind og krosstöflur keyrðar. 

Myndir og töflur voru unnar í Excel. 

Viðtöl voru hljóðrituð á iPhone síma, lengd viðtala var um 30 mínútur, þar sem viðmælendur 

voru spurðar opinna og hálf opinna spurninga. Viðtöl voru skrifuð upp í tölvu í Word forritinu. 

Viðtöl voru greind í þemu til að flokka niðurstöður. Eftir að viðtölum var lokið fór höfundur 

yfir uppsetningu á menntakerfinu, fundur með hverjum viðmælenda var því um 60 til 180 

mínútur og minnispunktar voru teknir þegar ekki var notast við hljóðritun. 

Rýnihópar tekin voru viðtöl við meðlimi stjórnar FKÍ tveimur til átta vikum fyrir fund með 

rýnihóp. Hver fundur um sig var hljóðritaður á iPhone síma og helstu punktar fundarins 

skrifaðir upp í tölvu í Word forriti. Lengd fundar með rýnishóp FKÍ var 120 mínútur og voru 

90 mínútur af fundinum hljóðritaðar. Lengd á fundi með rýnihóp fræðslunefndar KKÍ var um 

60 mínútur. Rýnishópar fór í gegnum alla uppsetningu á menntakerfinu og innihald hvers stigs 

var rætt. Breytingar á kerfinu voru flestar gerðar jafnóðum. 
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Menntakerfi: Upplýsingar um önnur menntakerfi voru fundin á heimasíðum sambanda hvers 

menntakerfis fyrir sig (kki.is, ksi.is, isi.is, fibaeurops.com, basketball.ca). Einnig fengust gögn 

og upplýsingar frá þeim sem sjá um fræðslumál hjá ÍSÍ og KSÍ. 

Þjálfarar: Upplýsingar um fjölda þjálfara var safnað saman af heimasíðum félaga sem hægt er 

að finna tengil á frá síðu KKÍ. Notast var við Excel til þess að raða niður þjálfurum á hvert 

félag.  

Álitsgjafar fengu menntakerfið sent í PDF skjali og nokkrum dögum síðar var tekin stuttur 

fundur með hverjum álitsgjafa fyrir sig. Teknir voru minnispunktar um ábendingar frá hverjum 

álitsgjafa. 

 

Þátttakendur - Spurningakönnun 

Fyrirlögn spurningakönnunarinnar fór þannig fram að sendur var tölvupósti frá KKÍ á alla 

starfandi þjálfara í körfuknattleik á Íslandi tímabilið 2014-2015, alls 189 þjálfarar hjá 35 

félögum samkvæmt talningu af heimasíðum félaganna. Af þessum þjálfurum voru 171 

íslenskur, en 18 af erlendum uppruna. Alls svaraði 131 þátttakandi könnunni, sem gerir um 77% 

svarhlutfall. Um 80% þátttakenda voru karlar og um 20% konur. Í töflu 5 má sjá aldursdreifing 

á þátttakendum, sem var nokkuð góð. Flest allir þjálfararnir voru á aldrinum 21 til 50 ára eða 

um 87% og var aldursdreifingin innan þessa hóps nokkuð jöfn. Þjálfarar sem tilheyrðu ekki 

þessum hóp voru 13%, þar af rúmlega 9% yngri en 20 ára og um 4% þátttakenda voru 50 ára 

og eldri. 

Tafla 5. Aldursdreifing á þjálfurum 

Aldur þátttakenda  Hlutfall Fjöldi 

20 ára og yngri 9,3% 12 

21 til 30 ára 30,2% 39 

31 til 40 ára 31,8% 41 

41 til 50 ára 24,8% 32 

51ára og eldri  3,9% 5 

 

Þátttakendur – Viðtöl  

Viðtöl voru tekin við sex einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa starfað af miklum 

krafti í íþróttahreyfingunni og hafa metnað fyrir aukinni fræðslu og menntun þjálfara. 

 

Einar Árni Jóhannsson – Yfirþjálfari yngri landsliða KKÍ og yngri flokka Njarðvíkur.  
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Einar er fyrsti íslenski þjálfarinn til að klára FECC 2010. Hann hefur þjálfað frá 1993, og hefur 

þjálfað alla aldurshópa, allt frá minni bolta og upp í meistaraflokk, bæði drengi og stúlkur. Hann 

hefur þjálfað allan ferillinn hjá Njarðvík að undanskildum tveimur tímabilum í Breiðablik. 

Einar Árni hefur einnig starfað fyrir KKÍ frá því 2001 þjálfað frá U15-U20 karla og er í dag og 

yfirþjálfari yngri landsliða KKÍ sem og að þjálfa U18 karla. Einar Árni situr í stjórn FKÍ (KKÍ, 

e.d. a). 

Finnur Freyr Stefánsson – Þjálfari m.fl. karla KR, U20 og er aðstoðar A-landsliðs þjálfari. 

Finnur hefur þjálfað alla tíð eða frá 2000 hjá KR og hefur alla tíð verið virkur í yngriflokka 

starfi félagsins. Árið 2013 tók Finnur við liði meistaraflokks karl og gerði þá að 

Íslandsmeisturum á sínu fyrsta ári sem þjálfari. Finnur hefur starfað hjá KKÍ frá 2008 fyrst sem 

aðstoðarþjálfari U18 kvenna og A-landslið kvenna. Í dag er hann aðalþjálfari U20 karla og 

aðstoðarþjálfari A-landsliðs karla. Finnur Freyr situr í stjórn FKÍ (KKÍ, e.d. a). 

Hannes Jónsson – Formaður Körfuknattleikssambands Íslands. 

Hannes hef verið viðlogandi stjórnarstörf í körfuboltahreyfingunni frá 1990. Hannes kom fyrst 

í stjórn KKÍ árið 2000 en áður hafði Hannes verið í dómaranefnd, mótanefnd og fyrir þann tíma 

formaður Breiðabliks. Hannes hefur verið formaður KKÍ síðan 2007 og var varaformaður 

sambandsins áður. 

Ingi Þór Steinþórsson – Þjálfari meistaraflokks karla og kvenna Snæfells.  

Ingi Þór hefur þjálfað frá 1989, lengst af hjá KR en þar kom hann að þjálfun allra yngriflokka 

karla á einhverjum tímapunkt, var yfirþjálfari yngriflokka um árabil og þjálfaði meistaraflokk 

karla hjá KR fimm tímabil sem aðalþjálfari og þó nokkur tímabil sem aðstoðarþjálfari. Í dag er 

Ingi Þór meistaraflokks þjálfari karla og kvenna liðs Snæfells og hefur verið það síðan 2009. 

Ingi Þór hefur þjálfað yngri landslið KKÍ frá 1999 þar sem hann hefur komið að þjálfun U15–

U20 karla og komið að úrvalsbúðum og afreksbúðum. Ingi Þór er formaður FKÍ og mun 

útskrifast með FECC þjálfara gráðu sumarið 2015 (Óskar Ó. Jónsson og Rúnar Gíslason, 2015; 

2014). 

Snorri Örn Arnaldsson – Formaður fræðslunefndar KKÍ frá árinu 2009. 

Snorri Örn hefur þjálfað yngriflokka í körfubolta frá 1993. Í dag er Snorri yfirþjálfari yngri 

flokka Stjörnunnar en áður starfaði Snorri hjá Breiðabliki, Fjölni og Fylki. Snorri hefur einnig 

þjálfað yngri landslið hjá KKÍ. Snorri hefur verið í stjórn KKÍ og var formaður fræðslunefndar 

KKÍ 2009 þegar áætlun um þjálfaramenntun var sett fram. Snorri hefur verið mjög virkur á 

ársþingum KKÍ og hefur haft málefni þjálfunar barna og unglinga ofarlega í huga á þeim 
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ársþingum. Snorri Örn var formaður FKÍ um tíma og situr nú í stjórn FKÍ og fræðslunefndar 

KKÍ. 

 

Viðar Sigurjónsson – Þjálfaramenntun ÍSÍ 

Viðar er útskrifaður frá KHÍ 1995 með íþróttir sem valgrein. Viðar hefur starfað hjá ÍSÍ við 

menntamál þjálfara frá 1999 eða frá því menntakerfi ÍSÍ var gefið út með þeim formerkjum eins 

og það er unnið í dag. 

Þátttakendur – Rýnihópaviðtölum 

Fyrri rýnihópur samanstóð af þjálfurum í stjórn FKÍ þeim Einari Árna Jóhannssyni, Finni Frey 

Stefánssyni, Inga Þór Steinþórssyni og Snorra Erni Arnaldssyni. Farið var vel yfir hvert þrep í 

menntakerfinu og komu þeir með punkta og sjónarmiði þjálfarans um hvað mætti betur fara. 

Seinni rýnihópur var skipaður afreksnefnd KKÍ ásamt starfsmönnum KKÍ. Hópinn skipuðu 

Árni Eggert Harðarson starfsmaður á skrifstofu KKÍ, Guðbjörg Norðfjörð varaformaður KKÍ 

og formaður fræðslunefndar KKÍ, Jón Þór Þórðarson, Sigrún Skarphéðinsdóttir og Snorri Örn 

Arnaldsson meðstjórnandi fræðslunefndar. Menntakerfið var kynnt fyrir hópnum og var hvert 

þrep í menntakerfinu rætt ítarlega. 

Þátttakendur – Álitsgjafar 

Til að fá álit og endurgjöf á menntakerfið var skipaður sérstakur hópur álitsgjafa. Hópur 

álitsgjafa samanstóð af reynslumiklum þjálfurum sem hafa unnið lengi sem þjálfarar og þekkja 

vel til í hreyfingunni. Álitsgjafar fóru yfir menntakerfið og gáfu álit sitt á því hvað væri gott og 

hvað mætti betur fara. 

Benedikt Guðmundsson 

Er einni af reyndari körfuboltaþjálfurum landsins. Hann hefur þjálfað mikið og með góðum 

árangri í barna og unglingaflokkum og var starfandi landsliðs unglingalandsliðs þjálfari í 7 ár. 

Benedikt hefur þjálfað í úrvalsdeild karla í 12 tímabil, hann hefur einnig þjálfað í 1.deild karla 

og úrvalsdeild kvenna (KKÍ, e.d. a; Óskar Ó. Jónsson og Rúnar Gíslason, 2015; 2014). 

Friðrik Ingi Rúnarsson 

Friðrik er einn reynslumesti þjálfari landsins, þjálfað unglingalandslið KKÍ, og sigursæl lið í 

meistaraflokki, A-landsliðs þjálfari karla sem aðalþjálfari frá 1999-2003 og aðstoðarþjálfari 

bæði fyrir og eftir þann tíma. Starfaði sem framkvæmdastjóri KKÍ frá 2006-2014. Í dag þjálfar 

hann meistaraflokkslið karla og kvenna í UMFN (KKÍ, e.d. a; Óskar Ó. Jónsson og Rúnar 

Gíslason, 2015; 2014). 
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Ívar Ásgrímsson  

Ívar er mjög reyndur þjálfari, núverandi þjálfari hjá Haukum og A-landslið kvenna. Ívar hefur 

þjálfað í úrvalsdeild kvenna í 10 tímabil og úrvalsdeild karla í 7 tímabil (KKÍ, e.d. a; Óskar Ó. 

Jónsson og Rúnar Gíslason, 2015; 2014). 

Sigurður Ingimundarson 

Sigurður hefur mikla reynslu sem þjálfari, hann hefur þjálfað lengst að hjá Keflavík, þjálfað 17 

tímabil í úrvalsdeild karla og 9 í úrvalsdeild kvenna. Var A-landslið þjálfari kvenna í 2 ár og 

A-landsliðs þjálfari karla í 6 ár (KKÍ, e.d. a; Óskar Ó. Jónsson og Rúnar Gíslason, 2015; 2014). 

Stefán Arnarsson 

Var einn fremsti unglinga þjálfari Íslands. Hann þjálfaði yngri flokka í körfubolta í mjög mörg 

ár.  Stefán var U-unglingalandsliðs þjálfari 1991-1992 Aðstoðar A-landsliðs þjálfari karla 1993-

1994. Stefán hefur verið mjög virkur í þjálfarastarfinu og verið með sterkar skoðanir á 

þjálfaramálum. Stefán vann að menntamálum KKÍ þegar síðast var haldið stigs námskeið árið 

1999 (KKÍ, e.d. a). 

Torfi Magnússon  

Sviðstjóri og kennari íþróttafræðibrautar Fjölbrautaskólans í Breiðholti, A-landsliðs þjálfari 

karla 1990-1995 og kvenna 1989-1993. Að auki hefur Torfi áratuga reynslu af þjálfun, 

meistaraflokks og yngri liða. Torfi vann að því að koma á menntakerfi KKÍ þegar það var síðast 

starfrækt 1999 (KKÍ, e.d. a). 

 

Takmarkanir rannsóknar 

Viðtöl voru aðeins tekin við viðmælendur sem vildu sjá auknar kröfur til menntunar 

körfuknattleiksþjálfara og því má segja að hópurinn hafi verið einsleitur. Þegar leitað var að 

upplýsingum um þjálfara er mögulegt að ekki hafi náðst að telja alla þjálfara sem voru starfandi 

tímabilið 2014-2015 þar sem treysta varð á upplýsingar sem voru gefnar upp á heimasíðum 

félaganna.  
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5. Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum verkefnisins. Eins og áður hefur komið fram 

er meginmarkmið verkefnisins að hanna/útbúa/setja upp menntakerfi fyrir 

Körfuknattleikssamband Íslands. Til að setja upp menntakerfið var farið í rannsóknarvinnu og 

í þessum kafla er greint frá henni. Niðurstöðum er skipt niður í tvo megin kafla. Fyrri hluti 

greinir frá niðurstöðum úr þarfagreiningu sem skiptist í megindlegar og eigindlegar aðferðir og 

í seinni hlutanum er menntakerfið fyrir körfuknattleiksþjálfara sett upp. Fyrst er fjallað um 

niðurstöður spurningakönnunarinnar sem var ætlað að meta núverandi ástand á menntun 

þjálfara og viðhorf þjálfara til menntunar. Því næst er fjallað um niðurstöður úr viðtölum og 

rýnihópum sem var ætlað að skoða hvað menntakerfi þyrfti að vera. Þá er skoðað hver væri 

ávinningur af aukinni menntun og kröfum til menntunar þjálfara hér á landi. Einnig er skoðað 

viðhorf til menntunar og hverjar væru mögulegar hindranir í að koma á öflugu menntakerfi. Að 

lokum niðurstöðukafla eru ábendingar frá álitsgjöfum skoðaðir. 
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5.1 Niðurstöður spurningakönnunar 

Í hluta eitt í niðurstöðukafla verður farið í niðurstöður úr spurningakönnun sem var send á alla 

virka þjálfara hér á landi. Í töflu 6 má sjá hvernig starfsreynsla þjálfara dreifist, flestir þjálfarar 

hafa þjálfað í 6 til 15 ár eða um 35% þjálfara. Fæstir þjálfara hafa þjálfað lengur en 26 ár eða 

5,4% þjálfara. Um 15% þjálfara hafa þjálfað í eitt ár eða skemur, um 25% þjálfara í eitt til fimm 

ár og 20% þjálfara hafa þjálfað í 16 til 25 ár.  

Tafla 6. Starfsreynsla þjálfara. 

Aldur þátttakenda  Hlutfall Fjöldi 

20 ára og yngri 9,3% 12 

21 til 30 ára 30,2% 39 

31 til 40 ára 31,8% 41 

41 til 50 ára 24,8% 32 

51ára og eldri  3,9% 5 

 

Í töflu 7 má sjá hvaða aldurshópa þjálfararnir sem svöruðu könnuninni hafa þjálfað. Flestallir 

þjálfararnir hafa þjálfað fleiri en einn aldurshóp. Hlutfallslega flestir sögðust hafa þjálfað 9 til 

12 ára börn, eða tæp 79% og fæstir höfðu þjálfað meistaraflokk eða rúmlega helmingur 

þjálfaranna.  

Tafla 7. Hvaða aldur hafa þjálfarar þjálfað? 

Aldur þjálfað Hlutfall Fjöldi 

Börn undir 8 ára 58,0% 76 

Börn 9 til 12 ára 78,6% 103 

Unglinga 13 til 15 ára 73,3% 96 

Unglinga 16 til 19 ára 58,8% 77 

Meistaraflokk 53,4% 70 
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Mynd 8. Hefur þú sérhæfða íþróttamenntun? 

Á mynd 8 má sjá hlutfall þeirra þjálfara sem hafa sérhæfða íþróttamenntun og þeirra þjálfara 

sem ekki hafa sérhæfða íþróttamenntun. Tæplega 70% þjálfara hafa enga sérhæfða 

íþróttamenntun, um 25% þjálfara eru með íþróttafræðimenntun BS eða meistaragráðu og 6,6% 

þjálfara með annarskonar sérhæfða menntun.  

 

 

Mynd 9. Hefur þú sótt þjálfaramenntun ÍSÍ? 

Á mynd 9 má sjá hlutfall þjálfara sem hafa og hafa ekki ÍSÍ þjálfaramenntun. Af þeim þjálfurum 

sem tóku þátt voru um 60% þeirra sem sögðust ekki hafa ÍSÍ þjálfaramenntun, 40% þjálfara 

hafa einhverja ÍSÍ menntun, 15% með fyrsta stig, 9,2% með annað stig og 15,8% með þriðja 

stig.   
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Mynd 10. Hlutfall þjálfara sem hafa sótt og ekki sótt þjálfaranámskeið fyrir körfuboltaþjálfara. 

Á mynd 10 má sjá hlutfall þjálfara sem hafa sótt þjálfaranámskeið fyrir körfuboltaþjálfara. 

Þjálfara sem aldrei hafa farið á þjálfaranámskeið eru 31,4%, þeir þjálfara sem hafa farið á 1 til 

3 þjálfaranámskeið eru 27,3%, á 4 til 6 námskeið eru 13,2% á, á 7 til 9 námskeið 6,6% og þeir 

þjálfara sem hafa farið á 10 eða fleiri námskeið 21,5%. 

 

Mynd 11. Þegar þú vilt auka við þekkingu þína. Hvar aflar þú þér helst upplýsingar? 

Á mynd 11 má sjá hvar þjálfar sækja helst í aukna þekkingu. Flestir þjálfara sækja sér þekkingu 

á internetinu eða 91% þjálfara. Næst flestir þjálfara sækja sér þekkingu með því að tala við aðra 

þjálfara eða um 68% þjálfara. Fæstir eða rúm 40% þjálfara sækja sér þekkingu í bækur. Þeir 

þjálfara sem sækja sér þekkingu með því að fylgjast með æfingum hjá öðrum þjálfurum eru um 

63%. Þjálfara sem sækja sér helst þekkingu með því að horfa á leiki eru um 56%. Þjálfara sem 

sækja sér þekkingu í þjálfaramyndbönd eru um 50%. Þjálfara sem sækja sér þekkingu í 

þjálfaranámskeið eru um 46%. Þjálfarar gátu merkt við fleira en eitt svar. 
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Mynd 12. Hve sammála/ósammála eru þjálfarar um að þjálfaramenntun auki árangur? 

Á mynd 12 má sjá svör þjálfara þegar þeir voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir eru 

með að þjálfaramenntun auki árangur. Þegar þjálfara voru spurðir hve sammála þeir voru að 

þjálfaramenntun auki árangur svöruðu 93% þjálfara að þeir voru samála og 71% af þeim eru 

mjög sammála. Þjálfara sem voru hvorki sammála né ósammála voru 3,3% og 3,3% eru mjög 

ósammála því að þjálfaramenntun auki árangur. 

 

 

Mynd 13. Hve fylgjandi/andvígir eru þjálfarar því að KKÍ taki upp leyfiskerfi? 

Á mynd 13 má sjá afstöðu þjálfara til þess að KKÍ taki upp leyfiskerfi fyrir menntunarkröfur 

þjálfara. Tæp 70% eru fylgjandi og af þeim eru um 40% mjög fylgjandi. Um 23% eru hvorki 

fylgjandi né andvíg og um 8% frekar andvíg því að KKÍ taki upp leyfiskerfi um tilteknar 

menntunarkröfur á þjálfara. Engin þjálfari var mjög andvígur því. 
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Mynd 14. Hversu mikilvæga telur þú eftirfarandi þætti vera í fari þjálfara? 

Á mynd 14 má sjá svör þjálfara þegar þeir voru spurðir út í mikilvægi ákveðinna þátta til þess 

að verða árangursríkir og góðir þjálfarar. Þjálfarar áttu að gefa hverjum þætti einkunn frá 0 til 

10 og myndin sýnir meðaltal á einkunnagjöf frá þjálfurum. Einkunnin núll þýðir að þátturinn 

skiptir engu máli og einkunnin tíu þýðir að þátturinn skipti mjög miklu máli. Sjá má að þjálfarar 

gefa flestum þáttum háar einkunnir. Þjálfarar telja að brennandi áhugi skipti mestu máli eða 

einkunn 9,5. Framúrskarandi keppnisskap fékk einkunnina 7,2 sem var lægsta einkunnin og 

vinátta var næst lægsta einkunnin eða 7,4.  
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5.2 Niðurstöður viðtala og rýnihópa 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum eiginlegar aðferðir, úr viðtölum sem voru tekin 

í tengslum við verkefnið. Vert er þó að hafa í huga þegar niðurstöður eru skoðaðar að hópur 

viðmælenda var frekar einsleitur hópur. Allir viðmælendur og rýnihópar eiga það sameiginlegt 

að þeim er mikið kappsmál að menntamálum körfuknattleiksþjálfara sé komið í betri farveg. 

Skoðanir viðmælenda þurfa því ekki endilega að endurspegla skoðanir allra þeirra sem hafa álit 

á framþróun körfuknattleiksþjálfara. Í töflu 8 má sjá hvernig viðtöl voru greind í þemu og átta 

undirþemu Viðhorft til þjálfaramenntunar, núverandi staða á menntamálum þjálfara, áhrif 

menntunar á framþróun þjálfara og munu þjálfarar sækja sér þjálfaramenntun, uppsetning og 

innihald á menntakerfinu, hvernig væri best að innleiða menntakerfið, og mat á þjálfurum sem 

eru komnir með mikla reynslu og þekkingu. Hverjar væru mögulegar hindranir við að koma á 

menntakerfi fyrir körfuknattleiksþjálfara. 

Tafla 8. Þemu og undirþemu úr niðurstöðum viðtala. 

Þema Undir þema 

Þjálfaramenntun Viðhorf til þjálfaramenntunar 

Staða á menntun þjálfara 

Áhrif menntunar þjálfara 

Munu þjálfarar sækja sér menntun 

 Uppsetning og innihald 

Innleiðing 

Mat á þjálfurum 

Hindranir 

 

Viðhorf til þjálfaramenntunar 

Mikilvægt er að viðhorf í körfuknattleikshreyfingunni sé jákvætt gagnvart aukinni menntun þar 

sem það kostar bæði vinnu og fjármuni að setja af stað menntakerfi fyrir körfuknattleiksþjálfara. 

Viðmælendur töluðu um að viðhorf til menntunar þjálfara væri almennt gott og væri stöðugt að 

verða betra. Þjálfarar, stjórnir félaga og stjórn körfuknattleikssambandsins væri orðin 

meðvitaðri en áður um mikilvægi fræðslu og menntunar þjálfara. Aukin fræðsla og menntun 

væri grundvöllur fyrir framþróun íþróttarinnar. Viðmælendurnir, þeir Einar, Finnur, Ingi og 

Snorri voru á því að viðhorf forystu körfuknattleikssambandsins væri það sem skipti mestu 

máli. Viðar frá ÍSÍ kom einnig inná mikilvægi þess að forystan væri með jákvætt viðhorf. Viðtal 

við Hannes formann KKÍ og fundur með rýnihópi fræðslunefndar gaf til kynna að vilji er til að 
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bæta menntun þjálfara.. Hannes talar um að menntun þjálfara væri eitt af forgangsmálum 

sambandsins. Í eftirfarandi undirþemum um þjálfaramenntun er einnig verið að skoða viðhorf 

til þjálfaramenntunar og verður komið frekar inná þau í þeim köflum sem við á. 

Staða á menntun þjálfara 

Allir viðmælendur voru á einu máli um að staðan á menntamálum körfuknattleiksþjálfara væri 

ekki á þeim stað þar sem málaflokkurinn ættu heima. Í viðtölunum kom fram að KKÍ er ekki 

framarlega í samanburði við menntamál þjálfara innan annarra sérsambanda. Ekkert námskeið, 

stiganámskeið, hefur verið haldið frá því árið 1999. Þrátt fyrir það hafa verið haldin þónokkur 

námskeið en ekkert af þeim námskeiðum hefur verið formleg menntun þar sem þjálfarar fá 

viðurkenningu líkt og þekkist í formlegu námi. Þjálfarar hafa sumir hverjir verið duglegir að 

sækja námskeið og menntun erlendis, einnig hefur verið ágætlega mætt á þau námskeið sem 

hafa verið haldin hér á landi. Það má heldur ekki líta framhjá þeirri sjálfsmenntun sem á sér 

stað hjá þeim sem lifa og hrærast í íþróttum. Í dag er t.d aðgengi að fræðslu og leikjum á 

internetinu mun meira en á árum áður. Auðvelt er að fylgjast með leikjum úr NBA deildinni, 

háskólakörfuboltanum og svo að sjálfsögðu körfubolta sem er okkur næst, sem er evrópski 

boltinn sem er mjög vel leikinn körfubolti. Þetta hefur klárlega haft áhrif á framþróun 

íþróttarinnar. Þó nokkrir erlendir þjálfarar hafa komið hingað til lands og haldið námskeið og 

hefur mæting á þau verið góð. Það sem hefur vantað, er að námið sé í fastari skorðum og að 

þjálfarar séu að sækja skipulagða fræðslu. Þar sem þjálfarar myndu ljúka stigum 1, 2 eða 3 í 

samræmi við þjálfaranámskeið ÍSÍ. Í framhaldinu myndi KKÍ gera þær kröfur til félaganna að 

þau réðu til sín þjálfara með tilskylda menntun fyrir hvern flokk. Í þessu samhengi væri 

skynsamlegt að líta til KSÍ, en þar er komin góð reynsla á sambærilegt kerfi. 

 Rýnihópur þjálfara talaði um að flest félög búa við töluverðan skort á þjálfurum. Helstu 

áskoranirnar felast því í að fjölga þjálfurum og gæti aukin menntun eða skipulegt menntakerfi 

mögulega verið besta leiðin til að mæta þeim vanda. Þetta kom einnig fram í flestum viðtölum. 

Finnur sagði að margir af þeim sem eru að þjálfa í dag eru frekar leiðbeinendur en þjálfarar. 

Stærri félögin þurfa um 16 þjálfaraígildi auk aðstoðarþjálfara, þessi þjálfaraígildi væri hægt að 

manna með 8 til 10 þjálfurum en það eru fæst félög sem ná að manna störfin  með hæfum 

þjálfurum. Því miður eru margir þjálfarar sem ekki hafa sótt sér neina menntun og því hætta á 

að þeir hafi takmarkaða þekkingu og reynslu til að takast á við þjálfun á grunnþáttum leiksins 

og á þeim  kennslufræðilegu þáttum sem upp koma í þjálfun. Einnig er nokkuð stór hluti þessara 

þjálfara með þjálfun sem aukavinnu en ekki endilega af áhuga. Vegna skorts á áhuga eru oft 

flokkar sem fá nýja þjálfara árlega. Finnur Freyr sagði „Ég held að þetta sé einn af X faktorum 
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sem við þurfum til að taka enn eitt risa skref fyrir íþróttina“. Allir viðmælendur voru sammála 

að það væri löngu tímabært að KKÍ taki upp menntakerfi fyrir þjálfara og geri kröfur á þjálfara 

um menntun, en slíkt fyrirkomulag myndi gagnast bæði þjálfurum, félögum og hreyfingunni. 

Allir viðmælendur voru á því að menntun þjálfara þarf að vera eitt af forgangsmálum 

sambandsins. 

Áhrif menntunar þjálfara 

Allir viðmælendur voru á því að aukin menntun þjálfara mun hafa margvísleg góð áhrif á 

íþróttina. Hannes og Viðar töluðum um að þjálfun mun verða betri, markvissari og faglegri sem 

mun hafa bein áhrif á iðkendur. Einar, Finnur og Snorri ræddu um að með fleiri menntuðum 

þjálfurum myndu fleiri góðir þjálfarar vinna með yngstu iðkendum. Iðkendur ættu því að fá 

betri leiðsögn strax frá byrjun í staðin fyrir að fá hæfa þjálfara inn á seinni stigum eða jafnvel 

aldrei. Menntun þjálfara ætti ekki aðeins að leiða af sér betri iðkendur í körfuknattleik heldur 

væri ávinningurinn á öllum sviðum, þar sem iðkandi hefur fengið gott kennslufræðilegt uppeldi 

og iðkendur ættu að geta þroskast enn betur andlega og félagslega sem getur nýst iðkendum til 

framtíðar. Þar sem þjálfari þeirra býr yfir þeirri heildstæðu þekkingu sem þjálfari þarfnast til að 

byggja upp einstakling. 

Viðmælendurnir Einar, Finnur, Ingi og Snorri töluðu um að þrátt fyrir að vera með 

menntamálin í ólestri þá er hreint með ólíkindum hve langt körfuknattleiksíþróttin hefur náð á 

undanförnum árum. Einar sagði að árangurinn á Norðurlandamóti unglinga væri lygilega góður, 

þar sem Ísland hefur unnið til næstflestra verðlauna í drengjaflokkum á eftir Svíþjóð. Það er 

ótrúlegt að við séum á undan þjóðum eins og Dönum og Finnum þegar kemur að verðlaunum 

sé litið til fólksfjölda og fjölda iðkenda. Hannes er á því að körfuboltinn á Íslandi hefur náð að 

vaxa og dafna á síðustu árum og áratugum. Íþróttin er orðin ein vinsælasta íþróttagrein landsins 

þegar litið er til áhorfendafjölda, faglegheita, fjölda liða og svo mætti áfram telja. 

Einar og Snorri tala um að mikið hefur verið rætt að undanförnu um reglur og 

reglubreytingar í yngri flokkum þar sem ætlunin er að hjálpa yngri iðkendum. Spila frekar fjórir 

á móti fjórum í 10 ára og yngri og þrír á móti þremur í 7 ára og yngri. Hjá flokkum þar sem 

talin eru skoruð stig á að hætt að telja hjá liðinu sem er komið yfir 20 stig o.s.frv. Sumt fæst 

með reglum og reglubreytingum. Það þarf fræðslu og menntun til að koma þjálfurum betur í 

skilning um hvers vegna og af hverju það er ekki skynsamlegt fyrir börn að vinna eða tapa of 

stórt, að færri leikmenn séu á velli o.s.frv. Þroski barna er misjafn og þurfa þjálfarar að gera sér 

grein fyrir því. Skilningur á uppbyggju leikmanna er mikilvægur fyrir þjálfara. Flestir af 

viðmælendum komu inná það í viðtölum. Snorri sagði að sum börn taki út vöxt snemma og 
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önnur seint og því er ekki skynsamlegt að skipta börnum upp í stöður of snemma. Þjálfarar 

þurfa að hafa skilning og þekkingu til að geta áttað sig á slíku. 

Viðmælendur voru allir á því að íþróttin hér á landi ætti möguleika á að verða enn stærri 

ef betur væri staðið að fræðslu- og menntamálum. Einar talar um að það verður auðveldara að 

ráða þjálfara og þegar það er verið að ráða þjálfara þarf þjálfari að vera búinn að klára ákveðin 

stig. Þjálfurum ætti að fjölga þar sem menntakerfið mun gefa fleirum tækifæri á því að verða 

þjálfari. Í dag þurfa þeir sem ætla sér að verða þjálfarar helst að vera heppnir sagði Finnur. Þeir 

þurfa annað hvort að hafa spilað hjá góðum þjálfurum eða komast að sem aðstoðarmenn hjá 

færum þjálfurum. Með menntakerfinu geta þeir sem hafa áhuga á að fara út í þjálfun farið og 

sótt stigs námskeið og verið komnir með ákveðna menntun þegar sótt er um þjálfarastarf. Heilt 

yfir mun menntun þjálfara hjálpa mikið en líklega mest í barna- og unglingastarfi sem mun þá 

leiða af sér betra afreksstarf. 

 

Munu þjálfarar sækja sér menntun 

Mæting á námskeiðin er forsenda þess að það sé hægt að halda úti námskeiðum og 

menntakerfinu. Höfundur hefur áhyggjur af fámenni þar sem þau námskeið sem haldin hafa 

verið undanfarin ár hafa verið misvel sótt. Viðmælendur eru þó flestir á því að þjálfarar muni 

mæta ef það verður boðið uppá menntun fyrir þjálfara. Hannes sagði að menntakerfið eitt og 

sér mun ekki gera þjálfaramenntun betri. Það er ekki nóg að setja upp kerfi, það þurfa allir að 

geta tekið þátt. Viðmælendur eru flestir á því að það sé óhjákvæmilegt að taka upp leyfiskerfi 

eða einhverjar skyldur á félög og þjálfara. KKÍ þarf að vera leiðandi í þessu verkefni, marka sér 

stefnu og setja kerfið upp. Viðmælendur og rýnihópar voru sammála um að það þarf að koma 

frá sambandinu að enginn muni þjálfa nema að hann hafi til þess tiltekna menntun. KKÍ þarf að 

sjá til þess að allir séu meðvitaðir um mikilvægi þess að auka fræðslu og menntun þjálfara og 

það þarf að kynna menntakerfið vel fyrir félögum. 

Allir viðmælendur og rýnihópar voru sammála um að það er mikilvægt að sýna þessu 

verkefni þolinmæði þar sem það mun taka tíma fyrir menntakerfið að verða fullþróað og virka 

eins og það þarf að gera. Finnur minntist á að þannig hafi t.d. KSÍ menntakerfið verið í byrjun. 

Viðhorf þjálfara var misjafnt, nokkuð var um að þjálfarar töldu sig ekki þurfa fara á þau 

námskeið sem var verið skylda menn á.  
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Uppsetning og innihald 

Viðmælendur voru á því að menntakerfið þyrfti að koma að öllum þáttum leiksins og þjálfunar, 

hvort sem það væri kennslufræði eða þjálfræði. Kerfið þarf að vera sett upp í þrepum fyrir hvert 

aldursskeið sem eru yfirstíganleg og áhugahvetjandi að sækja. Viðmælendur töluðu allir um að 

kerfið þyrfti að vera þrepaskipt og einn af viðmælendum talaði um að kerfið væri skipt upp í 

fimm aldursþrep. Minnibolti yngri (-9 ára), minnibolti eldri (10-11 ára), 7. og 8. flokkur (12-13 

ára), 9. og 10.  flokkur (14-15 ára) og U18 sem væri þá drengja- og stúlknaflokkur. U18 þrepið 

væri hæsta þrepið, sama og meistaraflokks þrep. Menntakerfið getur verið leiðandi og stýrandi 

í því hvernig eigi að kenna leikinn í þrepum án þess að sleppa skrefum. Innihald hvers þáttar 

þarf að vera gott og skýrt og nauðsynlegt að fá góða kennara. Ramminn þarf að vera skýr og 

augljóst hvað sé kennt í hverju þrepi fyrir sig. Hverjar eru helstu áherslur á hverju aldursskeiði, 

þar sem þjálfun barna, unglinga og fullorðinna er mjög ólík.  

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að að fara vel í tæknileg og taktísk grunnatriði. 

Grunntækni eins og fótavinnu, sendingar, skot, boltameðferð og varnarleik. Mikilvægt er að 

þjálfarar sem fara í gegnum kerfið kunni og geti byggt upp góða leikmenn. Í rýnihóp þjálfara 

fór fram umræða um að menntakerfið gæti hjálpað mikið til að koma í veg fyrir ýmiss vandamál. 

Ef það er skýrt hvenær eigi að fara í vissa taktíska þætti yrðu t.d. sumar af reglunum nánast 

óþarfar. Dæmi um slíkt væri að ekki væri kennd svæðisvörn fyrr en í vissu þrepi og þá væri 

ekki verið að spila svæðisvörn í aldursflokki fyrir neðan. Þjálfarar væru þá betur meðvitaðir um 

hvað væri mikilvægt fyrir leikmenn að læra í grunnvarnarleik. Þetta myndi einnig gilda um aðra 

taktíska og tæknilega þætti leiksins.  

Flestir viðmælendur er á því að menntakerfið þarf að vera vel uppsett og þar farið í alla 

helstu þætti þjálfunar. Það þarf að hafa í huga að hver þjálfari hefur sinn stíl og kerfið má ekki 

vera þannig að það sé verið að steypa alla þjálfara í sama mót. Þjálfarar sem útskrifast úr hverju 

þrepi eru meðvitaðir um heildarmyndina og hvernig sé best að byggja upp leikmenn frá einu 

þrepi yfir á það næsta. Á efri stigum í þrepinu ættu áherslur að vera heimspekilegri og taktískari. 

Á því stigi ætti einnig að nota erlenda þjálfara í bland við íslenska. Námskeið sem er sett upp 

með þessum hætti gæti verið mjög öflugt og hægt að nýta til endurmenntunar. Þegar náminu er 

lokið ætti þjálfarar að vera tilbúnari til að takast á við þjálfarastarfið. Innihald og uppbygging 

námsins ætti því að miðast að þessum þörfum. 
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Innleiðing 

Viðmælendur eru á því að það þurfi að innleiða menntakerfið í þrepum. Til að byrja með þarf 

að klára þá grunnvinnu sem snýr að uppsetningu á menntakerfinu og hvað eigi að kenna í hverju 

þrepi fyrir sig. Í upphafi þarf að vera sveigjanleiki og svigrúm fyrir þjálfara að sækja sér 

menntun. Flestir viðmælendur eru á því að fagaðili þyrfti að halda utan um menntakerfið og 

kennslu, það væri erfitt að bæta þessu við þau verkefni sem eru nú þegar á skrifstofu KKÍ.  

 Einar tala um innleiðingu menntakerfisins í þremur þrepum. Fyrsta þrep er að koma 

kerfinu á og fá þjálfara til að mæta, þrep tvö væri að auka kröfur og í síðast þrepinu væru komnar 

hömlur þar sem þjálfari fengi ekki að þjálfa nema með tiltekna menntun. Þar sem 

menntunarkröfur myndu aukast á hærra aldursþrepi. Það þyrfti þó að bjóða uppá að þjálfarar 

gætu þjálfað á undanþágu á meðan þjálfarar klára sína menntun. Mikilvægt er að kynna 

menntakerfið fyrir körfuknattleikshreyfingunni, þjálfarar þurfa að geta gengið að því vísu 

hvenær námskeið séu og dagskrá  námskeiðanna að liggja fyrir með góðum fyrirvara. Það þyrfti 

að sýna þessu þolinmæði og ætla sér ekki um of til að byrja með. Allt þetta ferli á eftir að taka 

tíma og mikilvægt að menntakerfið fái að þróast. 

 

Mat á þjálfurum  

Viðmælendur tóku flestir fram að þó svo að það hafi ekki verið virkt menntakerfi hér á landi 

fyrir körfuknattleiksþjálfara. Nokkrir að viðmælendum bentu á að það væru þó nokkuð margir 

þjálfarar sem hafa náð sér í töluverða reynslu og menntun. Snorri talar um að það sé 

óhjákvæmilegt annað en að meta þjálfara inn líkt og gert var árið 2009 og voru viðmælendur á 

því að samskonar vinna þyrfti að eiga sér stað. Þjálfarar þyrftu svo að sækja sér endurmenntun 

reglulega. Einar, Ingi og Snorri töluðu um að það væri vandasamt verk að leggja mat á menntun 

og reynslu þjálfara og nauðsynlegt að Körfuknattleikssambandið komi sér upp kerfi til þess. 

Þetta ferli gæti verið nokkuð flókið því það getur verið erfitt að meta reynslu og menntun þegar 

ekki er vitað nákvæmlega hvað er á bakvið hvern þátt. Það er alltaf hætta á að einhverjir verði 

ofmetnir og aðrir vanmetnir inn í kerfið. 

 Viðar kom inn á að það væri ekki hægt að meta inn þjálfara í almenna þátt 

þjálfaramenntunar og væri ekki hægt að meta sérgreinaþátt nema almenna þættinum hafi verið 

lokið. Þá væri ekki hægt að meta almenna þáttinn nema úr öðru námi eins og framhaldsskóla 

og/eða háskólanámi.  



56 

 

Hindranir  

Viðmælendur töldu að það ættu ekki að vera margar hindranir í að koma á menntakerfi sem 

ekki væri hægt að komast hjá, því ávinningurinn á aukinni menntun væri mikill. „Það hræðast 

margir það óþekkta“ sagði Einar Árni. Nokkrir af viðmælendum komu inn á að fjármagn gæti 

verið vandamál og eitthvað sem gæti stoppað að menntakerfið yrði að veruleika. Þá væri 

utanumhald nokkuð mikið og þyrfti að halda vel utanum kerfið frá upphafi. 

 Höfundur velti því fyrir sér hvort hreyfingin ætti nægilega marga þjálfara til að kenna í 

menntakerfi frá barnaþjálfun og upp í þjálfun afreksmanna. Flestir viðmælendur voru á því að 

hreyfingin ætti nægilega marga þjálfara til að koma að kennslu í menntakerfinu. Það eru til 

þjálfarar hér á landi sem hafa náð að sérhæfa sig á hverju sviði. Við búum við fámenni hér á 

landi og það er svipað í þjálfaramálum þar að leiðandi eru oft fáar hendur bakvið mörg verk. 

Spurningin væri frekar hvort þeir myndu gefa sér tíma til þess. Lífstílsþjálfarar eins og Hannes 

Jónsson vill kalla þjálfara sem eru á kafi í þjálfun og eru með þjálfun sem aðalatvinnu eru ekki 

margir. Það er mikið að gera hjá lífstílsþjálfurum, þeir eru að þjálfa mikið hjá sínum félagsliðum 

og oft einnig landslið. Þessir þjálfarar eru reynslumiklir og gætu verið kennarar í náminu. En 

það væri nauðsynlegt að þjálfarar sem kenna fengu greitt fyrir sitt framlag. 

 Í rýnihópum var rætt að mögulega eru einhverjir á móti því að auka kröfur á þjálfara þar 

sem erfitt gæti orðið að ráða þjálfara á alla flokka. Félög geta þurft að bjarga þjálfaramálum 

með að ráða „hvern sem er“ eins og einn viðmælandi komst að orði. Einnig komu viðmælendur 

inná að félög væru oft að ráða leikmenn til að þjálfa til að réttlæta launagreiðslur. Bæði 

viðmælendur og rýnihópar voru á því að það þarf að sýna þessu verkefni sem menntakerfið er 

þolinmæði, það mun taka meira en 1 til 2 ára að fá fleiri þjálfara út úr kerfinu. Þetta er 

þolinmæðisvinna sem á eftir að taka sinn tíma.  

Að lokum 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir vildu bæta einhverju við í lok viðtala. Allir viðmælendur 

voru spenntir að sjá hvernig þessi mál myndu þróast og binda miklar vonir og væntingar við að 

byrjað verði að vinna eftir menntakerfinu á þessu ári. Þeir voru líka allir á því að það þyrfti að 

sýna verkefninu þolinmæði og þjálfurum tíma til að klára menntun. Það væri verið að vinna 

gott starf í hreyfingunni og með að færa fræðslu og menntun þjálfara upp á hærra plan væri 

verið að gera gott starf enn betra. Finnur talar um að ef þjálfarar eru ánægðir þar sem þeir eru 

og ekki tilbúnir að bæta sig munu þeir þjálfarar staðna og aðrir taka fram úr þeim. Það sama á 

við um hreyfinguna, það þarf að vera vilji innan hreyfingarinnar til að halda áfram að bæta sig 

og vaxa og dafna. Viðmælendur voru allir á því að menntakerfi væri einn liður í því að 
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körfuboltahreyfingin hér á landi gæti tekið stórt stökk fram ávið, með fleiri menntuðum og 

metnaðarfullum þjálfurum. 

Niðurstöður álitsgjafar 

Álitsgjafar voru allir á því að það væri nauðsynlegt að forysta Körfuknattleikssambandsins væri 

meðvituð um mikilvægi menntunar þjálfara og þyrfti að vera með þetta málefni í brennidepli. 

Það þarf að koma frá toppnum að allir þjálfarar þurfi að sækja sér menntun og fylgja verkefninu 

eftir. Það er ekki nóg að menntakerfið sé til staðar á pappír, það þarf að vera hvati fyrir þjálfara 

og félög að þjálfarar sæki sér menntun. Án hvata munu þjálfarar ekki sækja sér menntunina og 

félög verða síður tilbúin að kosta þjálfara sína á námskeið. Stefán kom inn á að ekkert félag 

gæti verið fyrirmyndarfélag ÍSÍ án þess að vera með menntaða þjálfara. Hvatinn þarf í raun að 

vera þannig að enginn þjálfari án menntunar líkt og það er ekki leyfilegt að keyra bíl án bílprófs 

og það þarf meirapróf til að keyra stærri bíl líkt og þjálfarar meistaraflokks þurfi hæstu 

menntunargráðu. Stefán nefndi  að leikir myndu tapast 20-0 ef þjálfari stenst ekki tilskyldar 

menntunarkröfur. En það þyrfti að gefa þessu vissan tíma og það þyrfti að meta inn núverandi 

þjálfara. Álitsgjafar voru allir á því að leyfiskerfi eða eitthvað líkt væri nauðsynlegt svo 

menntakerfi sem þetta gæti orðið að veruleika það er að segja til að fá þjálfara til sækja sér 

menntun. Byrja þyrfti á því að innleiða leyfiskerfi inn í meistaraflokka og svo vinna kerfið 

niður. Benedikt var ekki endilega á því að það þyrfti að beita refsingum til að hvetja þjálfara til 

menntunar. KKÍ ætti aðeins að ráða þjálfara sem hefðu lokið þjálfaranáminu. Einnig bentu 

flestir álitsgjafar á að þjálfara með menntun ættu eftir að verða eftirsóttari þjálfara. Benedikt 

benti á að þeir sem hefðu lokið sérhæfðir íþróttamenntun væru eftirsóknarverðir þjálfara þrátt 

fyrir að hafa jafnvel sjálfir tekið takmarkaðan þátt. 

Friðrik og Sigurður töldu báðir að það sé mikilvægast að koma menntakerfinu á stað, 

ekki hafa of miklar áhyggjur af uppsetningu. Heldur byrja kenna eftir menntakerfinu sem allrar 

fyrst. Benedikt kemur eining inn á það að það sé mikilvægt að byrja og mögulegt sé 

menntakerfið get myndað nýjan hóp þjálfara. Aðilar sem ekki hafa spilað eða hættu ungir að 

spila sótt sér menntun og komist frekar að sem þjálfar.  

 Flestir af álitsgjafar töldu að mikilvægt er að nota hvert tækifæri til að kynna námið og 

vera með námskeið á dagsetningum sem væru auglýstar með góðum fyrirvara. Torfi talaði um 

að þjálfarar þurfa að geta gengið að því vísu að námskeið séu á tilteknum tímum eins og þekkist 

hjá KSÍ. Námskeið þurfa einnig að vera einhverskonar viðburðir þar sem þjálfarar sýna sig og 

sjá aðra og þar sem þjálfaraumræða mun eiga sér stað í lok dags. Ívar benti á að einhver 

tímarammi þyrfti að vera á verkefnum í þjálfara 2.b. Stefán var á því að 1.a námskeiðið þyrftu 
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að haldara oftar en einu sinni  á ári. Allir leikmenn í unglingalandsliðum t.d leikmenn í U16 eða 

U15 myndu fara í gegnum 1.a og 1.b. Allir álitsgjafar fögnuðu því að KKÍ væri að vinna að 

bættri menntun þjálfara. 
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5.3 Menntakerfi þjálfara KKÍ 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá öðrum hluta niðurstöðum verkefnisins, sem er upp setning 

á menntakerfi þjálfara KKÍ, sem var meginmarkmið verkefnisins  

Menntakerfi KKÍ er unnið sem hluti af  menntakerfi ÍSÍ eins og alltaf hefur staðið til að 

gera. ÍSÍ mun því sjá um kennslu á almennum hluta og KKÍ á sérgreinahluta. KKÍ 1 er 60 

kennslustundir, KKÍ 2 og 3 eru 80 kennslustundir hvort um sig í sérgreinahluta. Ekki er hægt 

að byrja á námskeiði nema að námskeiði á undan hafi verið klárað og á það við bæði um 

almennan hluta og sérgreinahluta. Hver kennslustund fyrir sig er 40 mínútur og yfirleitt er hver 

fyrirlestur tvær kennslustundir. Menntakerfi KKÍ er sérgreinahlut í menntakerfi ÍSÍ. 

 

 

Mynd 15. Uppsetning á þjálfaramenntun ÍSÍ og KKÍ. 

Eins og má sjá á mynd 15 þá er þjálfaranáminu skipt upp í nokkra hluta. Það gefur þeim sem 

sækja námið val um hve langt í náminu er farið og á hvaða hraða námið er tekið. Almenni 

hlutinn skiptist í fimm hluta sem eru allir teknir í fjarnámi alls 140 kennslustundir. KKÍ 

sérgreinahluta er skipt upp í níu hluta sem eru ýmist í bóklegu-, verklegu- eða fjarnámi. Alls 

220 kennslustundir. Það þarf alls 360 kennslustundir eða 240 klukkutíma til að ljúka öllum 

þremur þjálfarastigum bæði í almennum hluta og sérgreinahluta. 

  

Þjálfarastig ÍSÍ Almenni hluti KKÍ Sérgreinahluti

1a - 20 st.* 1a - 20 st.

Stig 1 1b - 20 st.* 1b - 20 st.*

1c - 20 st.* 1c - 20 st. Skyndihjálp

Stig 2 2a - 20 st.* 2a - 20 st.

2b - 40 st.*

2c - 20 st.* 2c - 20 st.

Stig 3 3 - 40 st. * 3a - 20 st.

3b - 20 st.

Fjarnám* 3c - 40 st.*

12 mánaðar sarfsreynsla

Þjálfaramenntun

6 mánaða starfsreynsla
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Markmið með þjálfaranámi KKÍ er að gefa þjálfurum tækifæri á að mennta sig í 

körfuboltafræðum og sækja sér þekkingu sem nýtist þeim í starfi. Náminu er skipt upp í þrjú 

stig með misjöfnum áherslum eftir stigi eins og má á mynd 16 og í töflu 8 sem sýnir yfirlit um 

áherslur á hverju stig. Þjálfara sem hefur lokið náminu er ætlað að sækja sér reglulega 

endurmenntun sem boðið er upp á í 2.a. Einnig er þjálfurum frjálst að mæta eins oft og þeir 

kjósa á hvert námskeið eftir að námi hefur verið lokið þar sem ólíklegt er að námskeið verði 

nákvæmlega eins frá ári til árs. 

 

 

Mynd 16. Uppsetning á sérgreinahluta KKÍ í menntakerfi ÍSÍ. 

Á mynd 16 er uppsetning á sérgreinahluta KKÍ sýnd þar sem námið skiptist upp í níu hluta. Alls 

eru sex hlutar kenndir í helgarnámskeiðum og þrír hlutar í fjarnámi. Nákvæm lýsing er á 

hverjum hluta fyrir sig þar sem hvert þjálfarastig fyrir sig er sundurgreint. 

  

ÍSÍ 1

ÍSÍ 2

ÍSÍ 3

Sérgreinahluti KKÍ

KKÍ Þjálfari 3

KKÍ 3.c
Þjálfaranám erlendis 20 st.

KKÍ Þjálfari 1

KKÍ 1.a

Helgarnámskeið 20 st.

Heimsókn til þjálfara 12 st. 

Fyrirlestur á netinu 10 st.

KKÍ 2.c KKÍ 3.b
Helgarnámskeið 20 st. Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ 3.a

Lokaverkefni 20 st.Leikgreining 6 st.

KKÍ 1.b KKÍ 2.a
Fjarnám 20 st. Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ 1.c
Vettvangsnám KKÍ 12 st.

KKÍ 2.b

Reglur - Saga - Mótamál ofl. FIBA þjálfari / endurmenntun

Helgarnámskeið 20 st. KKÍ Þjálfari 2

Helgarnámskeið 20 st.
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Tafla 9. Yfirlitstafla með áherslum á hverju stigi í menntakerfi KKÍ. 

 KKÍ þjálfari 1 KKÍ þjálfari – 2 KKÍ þjálfari – 3 

N
á

m
 í

 

fy
ri

rl
es

tr
a

 s
a
l 

 Þjálfun barna 12 ára og 

yngri 

 Kennslufræði í þjálfun 

minnibolta 

 FIBA Europe 

þjálfaravefur 

 Skipulag þjálfunar, 

tímaseðlar og  

áætlunargerð 

 Þjálfaratýpur  

 Þjálfun unglinga 17 ára og 

yngri 

 Langtíma- og skammtíma 

skipulag 

 Ferill, tímabil og æfing 

 Endurmenntun KKÍ 

 Líkamleg þjálfun 

 Þjálfun 18 ára og eldri 

 Skipulag, leikfræði og 

hugmyndafræði á efsta 

stigi. 

 Leit að leikmönnum 

 Íþróttasálfræði 

 Liðsuppbygging 

 Markmiðasetning 

N
á
m

 á
 k

ö
rf

u
b

o
lt

a
v
el

li
 

 Undirstöðuatriði í sókn 

 Sendingar 

 Boltatækni og knattrak 

 Fótavinna og 

gabbhreyfingar 

 Skot 

 Hóp taktík 

 Vörn (varnarstöður) 

 Upphaf á sóknarleik 

 Hraðupphlaup 2:1, 3:2 

 Úrvalsbúðir KKÍ 

 Einstaklingstækni og 

sérhæfing eftir leikstöðum 

 Leikstjórnandi 

 Skotmaður 

 Miðherji 

 Hóp taktík 

 Hindrun (sókn) 

 Hindrun (vörn) 

 Vörn (1:1-4:4) 

 Líkamleg þjálfun, 

upphitun og 

fyrirbyggjandi æfingar 

 Hóp taktík 

 Bolta hindrun (sókn) 

 Bolta hindrun (vörn) 

 Liðs taktík 

 Sókn (5:5) 

 Vörn (4:4/5:5) 

 Hraðupphlaup (Sókn) 

 Hraðupphlaup (vörn) 

 Pressuvarnir 

 Svæðisvarnir 

 Líkamleg þjálfun 

F
ja

rn
á
m

  Leikreglur 20% 

 Mótamál KKÍ 5% 

 Saga körfuknattleiks 5% 

 Vettvangsnám 20% 

 Heimsókn til þjálfara 15% 

 Fyrirlestur á netinu 15% 

 Leikgreining 10% 

 Þjálfaranámskeið erlendis 

V
er

k
ef

n
a

-v
in

n
a
  Tímaseðlagerð í FIBA 

Europe forriti 5% 

 Undirbúningur fyrir leik 

(skoða andstæðing) 

 Fara yfir sinn eigin leik 

 Lokaverkefni frá 

þjálfaranámskeiði 

erlendis 50% 

P
ró

f 

 Verklegt próf 7,5% 

 Munnlegt próf 7,5% 

 Krossapróf 10%  

 Próf tímaseðil 20% 

 Próf þjálfa æfingu af 

tímaseðli 20% 

 Bóklegt próf 20% 

 Skriflegt lokapróf 20% 

 Krossapróf 20% 

 Skriflegt lokapróf 30% 
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KKÍ Þjálfari 1 

KKÍ 1 og ÍSÍ 1 eru samtals 120 kennslustundir eða 80 klukkutímar, sérgreinahluti hlutinn er 60 

kennslustundir og almenni hlutinn sem er í umsjá ÍSÍ 60 kennslustundir. KKÍ þjálfara 1 er skipt 

upp í þrjá hluta sem eru að mestu leyti í umsjón fræðslustjóra KKÍ, þjálfari 1.a og 1.c eru 

helgarnámskeið og 1.b er í fjarnámi. Farið er yfir helstu grundvallarþætti í körfuknattleik eins 

og skot, sendingar, knattrak, fótavinnu og undirstöðu í varnarleik. Lögð er áhersla á að þjálfarar 

séu sjálfir þátttakendur í æfingum sem eru gerðar á námskeiðinu. Þjálfarar gera því æfingar 

sjálfir og kenna hvor öðrum. Helgarnámskeiðið er haldið af einum til tveimur fyrirlesurum. Að 

loknu náminu útskrifast þjálfari sem KKÍ þjálfari 1 sem gefur rétt á að vera aðalþjálfari í öllum 

flokkum til og með minnibolti 11 ára og aðstoðarþjálfari upp í 10. flokk. 

 

 

Mynd 17. Uppsetning á KKÍ 1 þjálfaranámi. 

Á mynd 17 má sjá uppbyggingu á KKÍ þjálfara 1 námskeiði. Námið skiptist í þrjú þrep og hvert 

þrep eru 20 kennslustundir. 1.a er fyrsta námskeiðið sem er helgarnámskeið,1.b er fjarnám þar 

sem farið er í reglur, sögu, mótamál o.fl. og að lokum er 1.c sem er helgarnámskeið. 

   

KKÍ Þjálfari 1

KKÍ 1.c
Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ 1.b
Fjarnám 20 st.

Reglur - Saga - Mótamál ofl.

KKÍ 1.a
Helgarnámskeið 20 st.
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KKÍ Þjálfari 1.a. 

Námskeiðið er 20 kennslustundir eða 13,5 klukkutímar. Áhersla er lögð á þjálfun minnibolta, 

byrjenda og barna 12 ára og yngri. Mikil áhersla er lögð á kennslu á helstu grunnþáttum eins 

og skotum, sendingum, fótavinnu, knattraki og á boltaæfingar. Áhersla er lögð á að kenna 

yngstu iðkendum grunnþætti í gegnum leiki. KKÍ þjálfari 1.a gildir sem 25% af lokaeinkunn á 

námskeiðinu. Þjálfarar sem hafa lokið 1.a eru með leyfi til að þjálfa minnibolta 9 ára og yngri. 

 

Föstudagur 

17:00-17:40 Setning og kynning á þjálfaravef FIBA Europe           Bóklegt 

17:50-19:10 Skipulag þjálfunar og  kennslufræði (yngri en 12 ára)           Bóklegt 

19:20-20:00 Minnibolti og þjálfun barna              Bóklegt 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Boltaæfingar, knattrak, leikir og fótavinna           Verklegt 

10:30-11:50 Sendingatækni, fótavinna og leikir            Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Skottækni, fótavinna og leikir            Verklegt 

14:00-15:20 Vörn (Varnarstöður 1, 2, 3, 4 og 5)            Verklegt 

15:20-16:00 Umræður 

 

Sunnudagur 

09:00-10:20 Úrvalsbúðir KKÍ              Verklegt 

10:30-11:50 Upphaf sóknar, V-hlaup (e. V-cut), sendingar og sniðskot         Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Verklegt próf (7,5%) og munnlegt próf (7,5%)          Verklegt 

14:00-15:20 Umræður (Úrvalsbúðir og KKÍ 1b), próf (10%)           Bóklegt 
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KKÍ Þjálfari 1.b 

Námskeiðið er 40 kennslustundir sem kennt í fjarnámi milli þjálfara 1.a og 1.c. Í þessum hluta 

er farið ítarlega í leikreglur, mótafyrirkomulag KKÍ, sögu körfuknattleiks og unnið verkefni í 

tímaseðlagerð. KKÍ þjálfari 1.b gildir sem 35% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 1.  

Leikreglur 

Farið er í leikreglur með fyrirlestri á netinu. Þjálfarar þurfa svo að standast reglupróf sem er 

aðeins bóklegt og gildir 20% af einkunn í KKÍ þjálfara 1. Ef þjálfarar vilja einnig sækja sér 

dómararéttindi þarf að bæta við verklegu dómaraprófi. 

Mótafyrirkomulag KKÍ  

Þjálfarar kynnast mótafyrirkomulagi með fyrirlestri á netinu. Þjálfarar þurfa að standast 

krossapróf sem gildir 5% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 1. 

Saga körfuknattleiks 

Þjálfarar fá senda fyrirlestra um sögu körfuknattleiks. Þjálfarar þurfa að standast krossapróf úr 

sögunni sem gildir 5% af heildareinkunn í KKÍ Þjálfara 1.  

Tímaseðill  

Þjálfarar gera tímaseðil með FIBA Europe þjálfaraforritinu. Skila þarf inn tímaseðli fyrir 60 

mínútna æfingu í minnibolta, á PDF skjali með tölvupósti á fræðslustjóra KKÍ. Verkefnið gildir 

5% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 1. 
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KKÍ Þjálfari 1.c.  

Er 20 kennslustundir eða 13,5 klukkustundir. Áhersla er lögð á þjálfun barna 12 ára og yngri. 

Hér er lögð meiri áhersla á samvinnu leikmanna en var gert í 1.a. KKÍ þjálfari 1.c gildir sem 

40% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 1. Í lok námskeiðsins útskrifast þeir þjálfarar sem hafa staðist 

öll verkefni og próf og fá þjálfara réttindi KKÍ 1.  

 

Föstudagur 

17:00-17:40 Setning og krossapróf KKÍ 1.b 

17:50-18:30 Skipulag þjálfunar 14 ára og yngri             Bóklegt 

18:40-20:00 Skipulag þjálfunar, áætlunargerð, tímaseðlar           Bóklegt 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Taktík – Liðssókn, 2 á 0, 3 á 0, 4 á 0            Verklegt 

10:30-11:50 Hraðupphlaup (2 á 1, 3 á 2)             Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Hreyfingar án bolta (Hlaup, hindranir o.fl.)           Verklegt 

14:00-15:20 Skottækni og fótavinna (framhald)            Verklegt 

15:20-16:00 Umræður 

 

Sunnudagur 

09:00-09:40 Vörn 1 á 1               Verklegt/bóklegt 

09:40-11:00 Taktík - Liðsvörn maður á mann        Verklegt/bóklegt 

11:00-11:40 Skriflegt Lokapróf KKÍ 1 (20% tímaseðil)     Bóklegt Próf 

11:40-12:30 Matarhlé 

12:30-14:00 Verklegt próf KKÍ (20% framkvæma æfingu af tímaseðli)       Verklegt/bóklegt 

14:00-15:20 Fyrirlestur þjálfaratýpur                Bóklegt 

15:30-16:00 Útskrift KKÍ Þjálfari 1 
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KKÍ þjálfari 2 

Námskeiðið  er samtals 120 kennslustundir eða 80 klukkustundir þar sem sérgreinahlutinn er 

80 kennslustundir og almenni hlutinn í umsjón ÍSÍ 40 kennslustundir. Sérgreinahlutinn er tekinn 

í þremur áföngum, KKÍ þjálfari 2.a og 2.c eru helgarnámskeið og 2.b er í fjarnámi þar sem 

þjálfarar þurfa að vinna verkefni. Fræðslustjóri KKÍ hefur yfirumsjón með þjálfara 2 og vinnur 

námið í samstarfi við leiðbeinendur og kennara í náminu. Þjálfarar sjá leikmenn framkvæma 

æfingar sem eru kenndar af fyrirlesara á námskeiðinu. Að loknu námi fá þjálfarar KKÍ þjálfara 

2 þjálfaragráðu sem gefur leyfi til að þjálfa á grunnskólastigi, 10. flokk og yngri sem og 

aðstoðarþjálfari í öllum yngri flokkum.  

  

 

Mynd 18. Uppsetning á KKÍ 2 þjálfaranámi. 

 

Á mynd 18 má sjá uppbyggingu á KKÍ þjálfara 2, námið skiptist upp í þrjú þrep sem eru samtals 

80 kennslustundir. Hluti 2.a er 20 kennslustunda helgarnámskeið sem einnig er hægt að nýta 

sem endurmenntunarnámskeið. Hluti 2.b er kennt í fjarnámi þar sem þjálfarar fara út á vettvang 

og í heimsókn til þjálfara til að kynnast starfinu enn betur. Einnig verða fyrirlestrar á netinu og 

unnin verkefni í leikgreiningu. Þjálfaranáminu lýkur svo með helgarnámskeiði, hluti 2.c sem 

eru 20 kennslustundir.  

  

FIBA þjálfari / endurmenntun

Heimsókn til þjálfara 12 st.

Fyrirlestur á netinu 10 st.

Leikgreining  6 st.

KKÍ 2.a

Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ Þjálfari 2

KKÍ 2.c
Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ 2.b
Vettvangsnám KKÍ 12 st.
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KKÍ Þjálfari 2.a 

KKÍ þjálfari 2.a er helgarnámskeið sem er kennt af þjálfara frá FIBA, námskeiðið verður einnig 

hægt að nýta sem endurmenntunarnámskeið fyrir þá þjálfara sem hafa lokið KKÍ þjálfara 3. 

Námskeið er einnig opið fyrir þá þjálfara sem eru ekki að sækja sér stig hjá KKÍ. Allir þeir sem 

sækja námskeiðið og ætla sér að sækja stig 2.a þurfa að standast próf í lok námskeiðs. 

Námskeiðið er 20 kennslustundir eða 13,5 klukkutímar.  

 

Föstudagur 

17:00-17:20 Fundur með þjálfurum sem taka námskeiðið sem stig 2.a eða endurmenntun 

17:20-18:40 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

18:50-20:10 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

10:30-11:50 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

14:00-15:20 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

 

Sunnudagur 

09:00-10:20 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

10:30-11:50 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

14:00-15:20 Dagskrá breytileg og unnin í samstarfi við FIBA 

15:30-16:00 Bóklegt próf (20%) 
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KKÍ Þjálfari 2.b 

Allur 2.b hlutinn er tekin í fjarnámi alls 40 kennslustundir. KKÍ þjálfari 2.b er skipt upp í fjóra 

hluta. Vettvangsnám (12 kennslustundir). Heimsókn til þjálfara þar sem fylgst er með æfingum 

hjá tveimur þjálfurum í meistaraflokki og vinna verkefni með samanburð á aðferðum þjálfara 

(12 kennslustundir). Þjálfarafyrirlestur á netinu þar sem unnið er verkefni uppúr fyrirlestri (8 

kennslustundir). Leikgreining er fjórða verkefnið þar sem þjálfari horfir á leik og greinir helstu 

atriði (6 kennslustundir). Þjálfarar þurfa að hafa lokið öll verkefni í 2.b á því keppnistímabil 

sem námið er tekið. 

Vettvangsnám 

Í vettvangsnámi (þjálfaraskóli) fær þjálfari leiðsögn frá KKÍ þjálfara 3 í raunverulegum 

aðstæðum. Leiðbeinandi skipaður af fræðslustjóra heimsækir þjálfara á æfingar í sínu félagi. 

Miðað er við að leiðbeinandi fylgist með 3-4 æfingum þar sem þjálfari er að þjálfa sinn flokk 

og eftir æfingu fær þjálfari endurgjöf frá leiðbeinanda sínum. Hægt er að taka þjálfaraskóla KKÍ 

þegar þjálfara KKÍ 1 er lokið, möguleiki er að taka skólann hvenær sem er á meðan á tímabili 

stendur og þjálfari er með skipulagðar æfingar. Þjálfaraskóli KKÍ gildir sem 12 kennslustundir 

í þjálfara 2.b og má einnig nota sem hluta af endurmenntun. Fræðslustjóri þarf að samþykkja 

leiðbeinanda sem þarf að vera með þjálfara KKÍ 3 og a.m.k 5 ára starfsreynslu sem þjálfari. 

Þjálfaraskóli KKÍ gildir sem 20% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 2. 

Markmið 

 Að þjálfarar fái leiðsögn í raunverulegum kringumstæðum 

 Auka sjálfstæð vinnubrögð þjálfara 

Verkefnalýsing 

 Þjálfari þjálfar sitt lið og fær tilsögn frá reyndum þjálfara 

 Skila þarf tímaseðlum af öllum æfingum 

 Leiðbeinandi skilar inn umsögn um þjálfara 
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Heimsókn til þjálfara 

Verkefnið felur í sér að farið er á eina til tvær æfingar hjá tveimur reynslumiklum þjálfurum 

sem þjálfa meistaraflokkslið eða landslið. Unnið er verkefni út frá heimsóknunum, þar sem 

uppsetning æfinga er skoðuð og ólíkir þjálfaraðferðir bornar saman. Verkefnið gildir 15% af 

lokaeinkunn fyrir þjálfara 2. 

Markmið 

 Fá innsýn í æfingar hjá liðum á hæsta mögulega stigi hér á landi 

 Fá innsýn í þjálfun mismunandi þjálfara 

 Fá innsýn í þjálfun annarra liða 

Verkefnalýsing 

 Forsíða, nafn þjálfara, nafn liða og þjálfara sem heimsótt eru 

 Stutt kynning á þjálfurum og liðum  

 Meginmál þar sem settur er upp tímaseðill af æfingum  

 Umræður, draga saman og segja frá í stuttu máli 

 Lengd: Lágmark fjórar síður, hámark átta síður. 

 Letur: Times New Roman/Arial, 

 Letur stærð: 12 í texta með 1,5 línubil, Headlines 16 og 14, annar texti 10 „footnotes“ 

 Myndir: u.þ.b. 7x5 sendimetrar hálfur völlur og heill völlur 7x10 sendimetrar  

 Undirskrift frá þjálfara sem staðfestir heimsókn 
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Þjálfarafyrirlestur á netinu 

Í KKÍ þjálfari 2.b verkefni þarf þjálfari að horfa á fyrirlestra á netinu eða á DVD. Fyrirlestur 

þarf að vera 45-90 mínútur og getur þjálfari valið úr útvöldum fyrirlestrum, möguleiki er að fá 

undanþágu og sækja um að gera verkefni um annan fyrirlestur ef þess er óskað með leyfi frá 

fræðslustjóra. Upp úr fyrirlestri þarf þjálfari að vinna verkefni, glósur, teikna myndir o.s.frv. 

Verkefni gildir sem 15% af lokaeinkunn KKÍ þjálfara 2. 

Markmið 

 Kynna möguleika á sjálfsmenntun á netinu eða með DVD myndböndum 

 Auka sjálfstæð vinnubrögð þjálfara 

Verkefnalýsing 

 Forsíða, nafn fyrirlesturs og fyrirlesara 

 Kynning á fyrirlesara og efninu 

 Meginmál þar sem innihald fyrirlesturs kemur fram í orði og myndum 

 Umræður, draga saman og segja frá í stuttumáli 

 Lengd: ekki lengri en 10 síður 

 Letur: Times New Roman/Arial, 

 Letur stærð: 12 í texta með 1,5 línubil, Headlines 16 og 14, annar texti 10 „footnotes“ 

 Myndir: u.þ.b. 7x5 sendimetrar hálfur völlur, og heill völlur 7x10 sendimetrar 

 Heimild: þarf að koma fram hvar sé hægt að nálgast fyrirlestur  
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Leikgreining 

Í þessu verkefni er verið að fá þjálfara til að horfa á leiki frekar með gleraugum þjálfarans í stað 

áhorfandans. Þjálfari greinir helstu einkenni liðs, finnur út helstu veikleika og styrkleika. 

Verkefnið gildir sem 10% af lokaeinkunn KKÍ.  

Markmið 

 Æfa þjálfara í að horfa á leiki sem þjálfari frekar en áhorfandi. 

 Finna veikleika og styrkleika. 

 Auka sjálfstæð vinnubrögð þjálfara. 

Verkefnalýsing 

 Forsíða, leikur og lið sem horft er á 

 Hver er hugmyndafræði liðs? 

 Helstu styrkleikar? 

 Helstu veikleikar? 

 Sterkustu leikmenn, hvað vilja þeir helst gera og ekki gera? 

 Lengd: hámark 3 síður. 

 Letur: Times New Roman/Arial, 

 Letur stærð: 12 í texta með 1,5 línubil, Headlines 16 og 14, annar texti 10 „footnotes“. 

 Myndir: u.þ.b. 7x5 sendimetrar hálfur völlur, og heill völlur 7x10 sendimetrar. 
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KKÍ Þjálfari 2.c 

KKÍ þjálfari 2.c er helgarnámskeið sem er kennt af tveimur eða fleiri reynslumiklum þjálfurum. 

Námskeiðið er samtals 20 kennslustundir. Áhersla er lögð á þjálfun barna 17 ára og yngri, 

einstaklingsþjálfun og hvernig skuli byggja upp leikmenn og sérhæfa þá eftir leikstöðum. Farið 

er í tveggja og þriggja manna spil, mikilvægi á að hita upp og gera styrktar- og þolæfingar 

sérhæft fyrir körfubolta.  

 

Föstudagur 

17:00-17:10 Setning 

17:10-18:30 Skipulag þjálfunar, áætlunargerð einstaklinga           Bóklegt 

18:40-20:00 Líkamleg þjálfun (þol og styrkur)             Bóklegt 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Líkamleg þjálfun, meiðslafyrirbyggjandi æfingar og upphitun        Verklegt 

10:30-11:50 Einstaklingsþjálfun leikstjórnanda            Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Einstaklingsþjálfun, miðherja            Verklegt 

14:00-15:20 Einstaklingsþjálfun, skotbakvarðar/skotframherja          Verklegt 

15:30-16:50 Liðsvörn (framhald)              Verklegt 

 

Sunnudagur 

09:00-10:20 Þriggja manna spil, hindranir frá bolta (e. Screen away)         Verklegt 

10:30-11:50 Tveggja manna spil 2 á 2 bolta hindrun (e. Pick & Roll)         Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé     

12:30-13:10 Skriflegt lokapróf KKÍ Þjálfari 2 (20%)     Bóklegt Próf 

13:20-14:40 Sóknar jafnvægi              Verklegt 

14:50-15:30 Útskrift úr KKÍ þjálfara 2 
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KKÍ þjálfari 3 

Námskeiðið er 120 kennslustundir eða 80 klukkustundir, þar af er sérgreinahlutinn 80 

kennslustundir og almenni hlutinn í umsjá ÍSÍ 40 kennslustundir. Almenni hlutinn getur líka 

verið í umsjón KKÍ og væri það áhugaverður möguleiki að koma með meira af því sem tengist 

körfubolta t.d. úr íþróttasálfræði í framtíðinni. Þeir þjálfarar sem eru útskrifaðir með KKÍ 

þjálfara 3 gráðu eru með leyfi til að þjálfa meistaraflokk í úrvalsdeild, 1. deild og vera 

yfirþjálfarar yngri flokka ásamt því að þjálfa yngri landslið og vera aðstoðarþjálfari í A-

landsliði. Þá gefur gráðan réttindi til að vera leiðbeinandi á þjálfaranámskeiðum og taka að sér 

þjálfun í vettvangsnámi í menntakerfi KKÍ. 

 

 

Mynd 19. Uppsetning á KKÍ 3 þjálfaranámi. 

Á mynd 19 má sjá uppbyggingu á KKÍ þjálfara 3. Námið skiptist upp í þrjú þrep sem eru samtals 

80 kennslustundir. 3.a og 3.b eru helgarnámskeið sem hvort um sig er 20 kennslustundir. 

Náminu lýkur með þjálfaranámskeiði erlendis sem þarf að vera a.m.k. 20 kennslustundir og 

þjálfari vinnur svo lokaverkefni uppúr námskeiðinu sem er metið til 20 kennslustunda. 

   

KKÍ 3.c
Námskeið erlendis 20 st.

Lokaverkefni 20 st.

Helgarnámskeið 20 st.

KKÍ Þjálfari 3

KKÍ 3.b

KKÍ 3.a

Helgarnámskeið 20 st.
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KKÍ Þjálfari 3.a 

KKÍ þjálfari 3.a er helgarnámskeið, þar sem kennarar eru tveir eða fleiri reynslumiklir þjálfarar 

og mögulega einnig erlendur þjálfari. Námskeiðið er samtals 13,5 tímar. Áhersla er lögð á 

þjálfun á elstu stigum, farið í leikgreiningu (e. Scouting), í ólíka hugmyndafræði og unnið í 

ýmis konar leikfræði (taktík). 

 

Föstudagur 

17:00-17:10 Setning 

17:10-18:30 Skipulag þjálfunar, áætlunargerð á efsta stigi           Bóklegt 

18:40-20:00 Uppsetning á leikáætlun og undirbúningur fyrir leik          Bóklegt 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Leikgreining (e. Scouting)              Bóklegt 

10:30-11:50 Sóknarleikur íslenskra unglingalandsliða eða annar sóknarleikur        Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Sóknarleikur íslenskra unglingalandsliða           Verklegt 

14:00-15:20 Varnarleikur íslenskra unglingalandsliða           Verklegt 

15:20-16:00 Umræður 

 

Sunnudagur 

09:00-10:20 Líkamleg þjálfun (þol og styrkur)            Verklegt 

10:30-11:50 Svæðisvarnir               Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé  

12:30-13:50 Sóknarleikur gegn svæðisvörn            Verklegt 

14:00-15:20 Sókn við sérstakar aðstæður (e. special situation)          Verklegt 

15:30-16:10 Krossa próf 20%               Bóklegt 
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KKÍ Þjálfari 3.b 

KKÍ 3.b námskeiðið stendur yfir helgi og er 20 kennslustundir eða 13,5 klukkutímar. 

Fyrirlesarar eru tveir eða fleiri reynslumiklir þjálfarar og mögulega einnig erlendir þjálfarar. 

Farið er í hvernig skuli leita að leikmönnum fyrir sitt lið (e. Player recruiting), 

hraðupphlaupssókn (e. Secondary brake), vörn á bolta hindranir (e. Pick and Roll), sókn með 

bolta hindranir (e. Pick and Roll). Endanleg dagskrá getur verið nokkuð breytileg og fer að 

miklu leyti eftir fyrirlesurum hverju sinni, þar sem unnið er í ólíkri hugmyndafræði og taktík 

eftir fyrirlesurum.  

 

Föstudagur 

17:00-17:10 Setning 

17:10-18:30 Sálfræðilegur undirbúningur              Bóklegt 

18:40-20:00 Leit að leikmönnum (e. Player recruiting)             Bóklegt 

 

Laugardagur 

09:00-10:20 Pressuvarnir               Verklegt 

10:30-11:50 Hraðaupphlaupssókn (e. Secondary brake)           Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Vörn á bolta hindranir (e. Pick and Roll)           Verklegt 

14:00-15:20 Sókn með bolta hindrunum (e. Pick and Roll)          Verklegt 

15:20-16:00 Umræður 

 

Sunnudagur 

09:00-10:20 Sókn með bak í körfuna (e. Low post)           Verklegt 

10:30-11:50 Vörn með bak í körfuna (e. Low post)           Verklegt 

11:50-12:30 Matarhlé 

12:30-13:50 Mælingar á leikmönnum (e. test)        Bóklegt/verklegt 

14:00-15:00 Skriflegt Lokapróf KKÍ 3 (30%)      Bóklegt Próf 

15:20-16:00 Farið yfir verkefnalýsingu á lokaverkefni í þjálfara KKÍ          Bóklegt 
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KKÍ Þjálfari 3.c  

Lokahlutinn er alls 40 kennslustundir. Hluti 3.c skipt upp í tvennt, námskeið erlendis og 

lokaverkefni til að útskrifast sem KKÍ 3 þjálfari.  

Nám erlendis 

Þjálfari sækir sér menntun af námskeiði eða vettvangsnámi erlendis. Námið þarf að innihalda 

um 14 klukkutíma. Námskeiðið þarf að vera samþykkt af fræðslustjóra KKÍ, einnig mun vera 

listi af námskeiðum sem mælt er sérstaklega með. Þá mun FKÍ velja námskeið til að fara í 

hópferð sem væri þá samþykkt af fræðslustjóra sem KKÍ 3.c.  

Lokaverkefni 

Gildir sem 50% af lokaeinkunn í KKÍ þjálfara 3.a 

Markmið 

 Hvetja þjálfara til að leita sér þekkingar fyrir utan landssteinanna 

 Auka sjálfstæð vinnubrögð þjálfara 

Verkefnalýsing 

 Forsíða, nafn námskeiðs og fyrirlesara 

 Velja fjóra fyrirlesara og segja ýtarlega frá 

 Kynning 

 Meginmál þar sem innihald fyrirlesturs kemur fram í orði og myndum 

 Umræður, draga saman og segja frá í stuttu máli 

 Lengd: Ekki lengra en 20 síður 

 Letur: Times New Roman/Arial, 

 Letur stærð: 12 í texta með 1,5 línubil, Headlines 16 og 14, annar texti 10 „footnotes“ 

 Myndir: u.þ.b. 7x5 sendimetrar hálfur völlur, og heill völlur 7x10 sendimetrar 
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5.4 Leyfiskerfi KKÍ 

Leyfiskerfi þjálfara felur í sér að þjálfarar þurfa að vera með tiltekna menntun til að fá að þjálfa 

tiltekna aldurshóp hjá aðildarfélögum KKÍ og mun KKÍ setja viðurlög til þess að félög fylgi 

þessu eftir. 

 

Þjálfari 1.a  

Gefur leyfi til að þjálfa Minnibolti 9 ára og yngri. Aðstoðarþjálfari upp í 8. flokk. 

Þjálfari 1 

Gefur leyfi til að þjálfa Minnibolti 10-11 ára. Aðstoðarþjálfari upp í 10. flokk. 

Þjálfari 2.a 

Gefur leyfi til að þjálfa 7. og 8. flokk. 

Þjálfari 2 

Gefur leyfi til að þjálfa 9. og 10. flokk og aðstoðarþjálfari í öllum yngriflokkum. 

Þjálfari 3.a 

Gefur leyfi til að þjálfa unglinga- drengja/stúlkna flokk, aðstoðarþjálfari í meistaraflokk og 

aðstoðarþjálfari yngrilandsliða KKÍ. Þjálfarar með 3.a stig geta sótt um FECC þjálfaraskóla 

FIBA og ættu að hafa forgang í námið fram yfir þjálfara með minni menntun. 

Þjálfari 3  

Gefur leyfi til að þjálfa meistaraflokk í úrvalsdeild, 1. deild, að vera yfirþjálfari yngri flokka í 

félagsliði, þjálfa yngri landslið og aðstoðarþjálfari í A-landsliði. Þjálfari 3 hefur einnig leyfi til 

að verða leiðbeinandi á þjálfaranámskeiðum og þjálfaraskóla KKÍ/vettvangsnám.  
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5.5 Áætlun þjálfaranámskeið stig 1-3, Sérgreinahluti KKÍ 

Í eftirfarandi kafla er drög að fimm ára áætlun hvernig eigi að innleiða og setja upp 

sérgreinahluta KKÍ í menntakerfinu. Markmiðið er að útskrifa þjálfara úr KKÍ 1 á hverju ári og 

KKÍ 2 og 3 annað hvert ár. Með fimm ára áætlun væru útskrifaðir fimm hópar úr þjálfara 1 og 

tveir hópar úr þjálfara 2 og 3.  

Í töflu 10 má sjá drög af dagskrá fyrir þjálfaranám 2015. Þjálfari 2.a námskeið er haldi 

í maí sem er jafnframt fyrst námskeið í nýju menntakerfi KKÍ, þjálfari 2.a er einnig 

endurmenntunar námskeið. Þjálfari 1. a. b. og c. námskeið er haldin um haustið. Námskeið 1.a 

og 1.c eru helgarnámskeið. Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem þjálfarar geta tekið allt tímabil. Í 

lok þjálfara 1.c verður útskrift úr KKÍ þjálfara 1.  

Tafla 10. KKÍ þjálfaranám 2015. 

Námskeið 2015 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 22. - 23.  ágúst Helgarnámskeið   

Þjálfari 1.b   september Fjarnám   

Þjálfari 1.c 25. - 27.  september Helgarnámskeið Þjálfari 1  

Þjálfari 2.a 22. - 24.  maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám   

 

Í töflu 11 má sjá drög að dagskrá fyrir þjálfaranám 2016.  Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem 

þjálfarar geta tekið allt tímabil. Þjálfari 2.a er haldi í maí, það er einnig endurmenntunar 

námskeið. Haldið er 2.c námsekið í júní, af því loknu verður útskrift úr KKÍ þjálfara 2. Þjálfari 

1. a. b. og c. er haldin um haustið í águst og september. Námskeið 1.a og 1.c eru helgarnámskeið.  

Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem þjálfarar geta tekið allt tímabil. Í lok þjálfara 1.c verður útskrift 

úr KKÍ þjálfara 1.  

Tafla 11. KKÍ þjálfaranám 2016. 

Námskeið 2016 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 26. - 28. ágúst Helgarnámskeið   

Þjálfari 1.b   september Fjarnám   

Þjálfari 1.c 23. - 25. september Helgarnámskeið Þjálfari 1  

Þjálfari 2.a 22. - 24. maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám   

Þjálfari 2.c 10. - 12. júní Helgarnámskeið Þjálfari 2 
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Í töflu 12 má sjá drög af dagskrá fyrir þjálfaranám 2017.  Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem 

þjálfarar geta tekið allt tímabil. Þjálfari 2.a er helgarnámsekið sem haldi er í maí, það er einnig 

endurmenntunar námskeið. Ekki er stefnt að vera má 2.c námsekið 2017. Í staðin er 3.a í júní 

og 3.b í ágúst sem eru bæði helgarnámskeið. Þjálfari 1. a. og c. er haldin um haustið í águst og 

september. Námskeið 1.a og 1.c eru helgarnámskeið. Í lok þjálfara 1.c verður útskrift úr KKÍ 

þjálfara 1. Þjálfari 3.c er nám sem tekið er erlendis, á síðar auglýstum tíma. Þegar þjálfari hefur 

lokið Þjálfara 3.c útskrifast þjálfari með sem KKÍ þjálfari 3. 

 

Tafla 12. KKÍ þjálfaranám 2017. 

Námskeið 2017 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 1. - 3. september Helgarnámskeið  

Þjálfari 1.b  september Fjarnám  

Þjálfari 1.c 29. - 1. sept./okt. Helgarnámskeið Þjálfari 1 

Þjálfari 2.a 19. - 21. maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám  

Þjálfari 2.c     

Þjálfari 3.a 9. - 11. júní Helgarnámskeið  

Þjálfari 3.b 18. - 20. ágúst Helgarnámskeið  

Þjálfari 3.c   Erlendis Þjálfari 3 
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Í töflu 13 má sjá drög af dagskrá fyrir þjálfaranám 2018.  Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem 

þjálfarar geta tekið allt tímabil. Þjálfari 2.a er helgarnámsekið sem haldi er í maí, það er einnig 

endurmenntunar námskeið. Haldið er 2.c námsekið í júní, af því loknu verður útskrift úr KKÍ 

þjálfara 2. Árið 2018 er ekki stefnt að halda 3.a  eða 3.b. Þjálfari 1. a. og c. er haldin um haustið 

í águst og september. Námskeið 1.a og 1.c eru helgarnámskeið.  Í lok þjálfara 1.c verður útskrift 

úr KKÍ þjálfara 1. Þjálfari 3.c er nám sem tekið er erlendis, á síðar auglýstum tíma. Þegar þjálfari 

hefur lokið Þjálfara 3.c útskrifast þjálfari með sem KKÍ þjálfari 3. 

 

Tafla 13. KKÍ þjálfaranám 2018. 

Námskeið 2018 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 31. - 2. ágú/sept Helgarnámskeið  

Þjálfari 1.b  september Fjarnám  

Þjálfari 1.c 28. - 30. september Helgarnámskeið Þjálfari 1 

Þjálfari 2.a 24. - 26. maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám  

Þjálfari 2.c 8. - 10. júní Helgarnámskeið Þjálfari 2 

Þjálfari 3.a     

Þjálfari 3.b     

Þjálfari 3.c   Erlendis Þjálfari 3 
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Í töflu 14 má sjá drög af dagskrá fyrir þjálfaranám 2019.  Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem 

þjálfarar geta tekið allt tímabil. Þjálfari 2.a er helgarnámsekið sem haldi er í maí, það er einnig 

endurmenntunar námskeið. Ekki er stefnt að vera má 2.c námsekið 2019. Í heldur er 3.a í júní 

og 3.b í ágúst sem eru bæði helgarnámskeið. Þjálfari 1. a. b. og c. er haldin um haustið í águst 

og september. Námskeið 1.a og 1.c eru helgarnámskeið. Í lok þjálfara 1.c verður útskrift úr KKÍ 

þjálfara 1. Þjálfari 3.c er nám sem tekið er erlendis, á síðar auglýstum tíma. Þegar þjálfari hefur 

lokið Þjálfara 3.c útskrifast þjálfari með sem KKÍ þjálfari 3. 

 

Tafla 14. KKÍ þjálfaranám 2019. 

Námskeið 2019 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 30. - 1. ágú/sept Helgarnámskeið   

Þjálfari 1.b   september Fjarnám   

Þjálfari 1.c 27. - 29. september Helgarnámskeið Þjálfari 1  

Þjálfari 2.a 24. - 26.  maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám   

Þjálfari 2.c     

Þjálfari 3.a 14. - 16.  júní Helgarnámskeið   

Þjálfari 3.b 23. - 25.  ágúst Helgarnámskeið   

Þjálfari 3.c     Erlendis Þjálfari 3 
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Í töflu 15 má sjá drög af dagskrá fyrir þjálfaranám 2020.  Þjálfari 2.b er vettvangsnám sem 

þjálfarar geta tekið allt tímabil. Þjálfari 2.a er helgarnámsekið sem haldi er í maí, það er einnig 

endurmenntunar námskeið. Haldið er 2.c námsekið í júní, af því loknu verður útskrift úr KKÍ 

þjálfara 2. Þetta ár er ekki stefnt að halda 3.a  eða 3.b í ágúst sem eru helgarnámskeið.  Þjálfari 

1. a. b. og c. er haldin um haustið í águst og september. Í lok þjálfara 1.c verður útskrift úr KKÍ 

þjálfara 1. Þjálfari 3.c er nám sem tekið er erlendis, á síðar auglýstum tíma. Þegar þjálfari hefur 

lokið Þjálfara 3.c útskrifast þjálfari með sem KKÍ þjálfari 3. 

 

Tafla 15. KKÍ þjálfaranám 2020. 

Námskeið 2020 Dagsetning Nám Útskrift  

Þjálfari 1.a 1. - 3. september Helgarnámskeið   

Þjálfari 1.b   september Fjarnám   

Þjálfari 1.c 29. - 1. sept./okt. Helgarnámskeið Þjálfari 1  

Þjálfari 2.a 19. - 21. maí Helgarnámskeið Endurmenntun 

Þjálfari 2.b Allt tímabilið Vettvangsnám   

Þjálfari 2.c 12. - 14.  júní Helgarnámskeið þjálfari 2 

Þjálfari 3.a        

Þjálfari 3.b        

Þjálfari 3.c     Erlendis Þjálfari 3 
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6. Samantekt og umræður 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að setja upp menntakerfi fyrir körfuknattleiksþjálfara á 

Íslandi fyrir Körfuknattleikssamband Íslands. Leitast var við að ná markmiðunum með ólíkum 

aðferðum. Byrjað var á því að skoða rannsóknir á menntun þjálfara, sögu körfuknattleiks hér á 

landi, og hverjir væru eiginleikar góðs þjálfara og skoða önnur menntakerfi fyrir þjálfara. Næsta 

skref var að senda út spurningalista á virka körfuknattleiksþjálfara í landinu. Þá voru tekin  

viðtöl við leiðandi körfuboltaþjálfara sem vörpuðu ljósi á stöðu og viðhorf til menntunar 

körfuknattleiksþjálfara. Þegar búið var að setja upp menntakerfið voru rýnihópar kallaðir saman 

sem fóru í nýtt menntakerfi, skref fyrir skref og komu þeir með sínar hugmyndir. Að lokum var 

menntakerfið sent á álitsgjafa sem voru nokkrir af reyndustu körfuboltaþjálfurum landsins. 

Menntakerfið er unnið eftir niðurstöðum rannsóknar (þarfagreiningu) og gerð með 

hliðsjón af menntakerfi ÍSÍ. Sérgreinahluti KKÍ er byggður upp með hliðsjón af hugmyndum 

Istvan Balyi um langtímaáætlun að uppbyggingu fyrir íþróttamann sem má sjá á mynd 1, á 

blaðsíðu 13 (Balyi og Hamilton, 1995). Þegar menntun þjálfara er skoðuð er óhjákvæmilegt að 

líta aðeins á sögu íþróttarinnar. Mikil framþróun hefur átt sér stað í körfuknattleiksíþróttinni hér 

á landi, þegar litið er til árangur landsliða, fjölda liða og áhorfenda (Hannes Jónsson munnleg 

heimild, 30. mars 2015). Körfubolti var fyrst stundaður á Íslandi eftir seinni heimstyrjöld og 

því er leikurinn ekki svo gamall hér á landi (Skapti Hallgrímsson, 2001). Þetta þarf að hafa í 

huga þegar málin eru skoðuð og borin t.d. saman við KSÍ. Uppbygging menntunar fyrir þjálfara 

hefur verið til eftirbreytni hjá KSÍ. Knattspyrna er einnig með lengri sögu á Íslandi. Sem dæmi 

gaf KKÍ út bók Körfuknattleikur í hálfa öld eftir Skapta Hallgrímsson 2001, fjórum árum áður 

gaf Knattspyrnusamband Íslands út bókin Knattspyrna í heila öld (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Friðþjófsson, 1997). Knattspyrna hefur verið stunduð hér á landið um fimmtíu árum 

lengur en körfuknattleikur. Það mætti þá ætla að íþróttin væri komin lengra í málum eins og 

menntun þjálfara. Það er öllum hollt að rifja upp sögu sinnar íþróttar og að mati höfundar 

nauðsynlegt veganesti fyrir all þjálfara að þekkja uppruna og sögu leiksins. 

 Rannsóknir á menntun þjálfara voru skoðaðar í fræðilegum inngangi verkefnisins. 

Menntun getur ýmist verið formleg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015), eða ekki 

formleg og óformleg (Jones o.fl., 2003). Einnig getur menntun verið bein, óbein eða 

sjálfsmenntun (Langan o.fl., 2012). Þegar menntakerfið var sett upp voru þessi atriði höfð að 

leiðarljósi. Reynt er að setja upp menntakerfið svo það komi inn á mismunandi aðferðir við 

menntun. Reynt er að hafa menntakerfið sem mest formlegt. Einnig reynt að aðlaga þjálfara að 

sjálfstæðum vinnubrögðum með þeim verkefnum sem lagt er upp með að þjálfarar þurfi að 
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leysa í náminu og hvetja til sjálfsmenntunar í framtíðinni. Rannsóknir hafa sýnt að þjálfun barna 

og fullorðinna er afar ólík (Balyi, o.fl., 2014). Menntakerfið er sett upp með það að leiðarljósi. 

Á fyrsta stig í menntakerfinu er lögð áhersla á þjálfun barna undir 12 ára, þar sem aðaláhersla 

er á hreyfifærni barna, undirstöðuatriði, skemmtun og kenna börnum að æfa (ICCE og ASOIF, 

2012). Á öðru stigi, er aðaláhersla á þjálfun barna og unglinga frá 12 til u.þ.b. 18 ára, á þessu 

stigi er lögð áhersla á uppbyggingu andlegra og líkamlegra þátta, að gera íþróttina að lífsstíl, 

sérhæfing mun eiga sér stað í hluta 2.c. Þriðja stig, er ætlað þjálfurum á afreksstigi þar sem 

áhersla er lögð á meiri taktík og hugmyndafræði þjálfunar (ICCE og ASOIF, 2012). 

Þjálfarar þurfa að vera gæddir mörgum hæfileikum og þá sér í lagi hér á landi þar sem 

þjálfari þarf að geta brugðið sér í mörg störf (Hannes Jónsson munnleg heimild, 30. mars 2015). 

Í fræðilegum inngangi var reynt að taka mikilvægustu þættina fyrir. Þjálfari þarf að vera leiðtogi 

í sínum hópi, vera kennari og hafa þekkingu á þjálfræði og kennslufræði. Skoðaðir voru 

mikilvægir eiginleikar til að ná árangri í pýramída þjálfarans John Wooden. Því er við hæfi að 

styðjast við hans gildi. Pýramídi John Wooden er byggður upp með kerfisbundnum hætti, líkt 

og annað nám þarf að vera og þekkist það t.d. vel í stærðfræði. Það þarf að nást viss grunnfærni 

áður en ný og flóknari færni er lærð. Í pýramídanum eru grunngildi sem þurfa vera til staðar til 

að komast í næstu röð pýramídans. Þátttakendur í spurningakönnun voru beðnir um að segja 

sitt álit á því hve mikilvægur hver þáttur í pýramídanum væri. Allir þættir fengu háa einkunn 

þar sem brennandi áhugi skoraði hæst. Sú niðurstaða kemur ekki á óvart enda talar John 

Wooden um að ekki sé hægt að ná árangri án brennandi áhuga (Wooden og Carty, 2005). 

Vinnusemi sem John Wooden talar um að sé það mikilvægasta ásamt brennandi áhuga. Skv. 

John Wooden er ekkert sem getur komið í stað fyrir vinnusemi og dugnað (Wooden og Carty, 

2005). Það eru fimm eiginleikar sem þátttakendur töldu mikilvægari en vinnusemi í 

spurningarkönnuninni. Vinnátta og framúrskarandi keppnisskap eru þeir þættir sem skoruðu 

lægst, auðvitað verður einhver þáttur með lægstu einkunnina. Það sem kemur mest á óvart er 

hve mikið þessir þættir eru lægri en aðrir þættir. Umkringdu þig með góðu fólki og góðir hlutir 

gerast fyrir þig (Wooden og Jamison, 1997). Án framúrskarandi keppnisskaps er ómögulegt að 

ná því besta fram í sjálfum sér (Wooden og Jamison, 2009).  
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6.1 Staða á menntamálum þjálfara 

Það kom höfundi í sjálfum sér ekki á óvart hve slæm staðan er á menntun 

körfuknattleiksþjálfara. Þegar hlutfall menntaðra þjálfara er skoðað, hefur meiri hluti þjálfara 

ekki sótt sér neina þjálfaramenntun frá ÍSÍ eða 60%. Rétt tæp 25% þjálfara er með sérhæfða 

íþróttamenntun sem er í sjálfu sér ekki svo slæmt að einn af hverjum fjórum þjálfurum sé með 

sérhæfða háskólamenntun í íþróttafræðum. Það sem höfundi fannst mjög ábótavant er aðsókn 

þjálfara í námskeið ætluð körfuboltaþjálfurum. Tæplega þriðjungur hafa aldrei sótt námskeið, 

um fjórðungur hafa sótt eitt til þrjú námskeið og það má ætla að stór hluti þeirra þjálfara hafi 

aðeins farið á eitt námskeið. Höfundur var fyrirlesari á þjálfaranámskeiði síðastliðið haust og 

spurði þátttakendur hve margir hefðu áður farið á þjálfaranámskeið. Niðurstaðan var að um 

75% af 40 þjálfurum voru á sínu fyrsta námskeiði. Því mætti ætla að um helmingur þjálfara 

hafa farið á eitt eða ekkert þjálfaranámskeið. Það er einnig hópur þjálfara sem hefur verið 

duglegur að sækja þjálfaranámsekið þar um 20% sem hafa farið á tíu eða fleiri námskeið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru nokkuð í takt við þær BS rannsóknir sem hafa verið 

gerðar og sýnt að menntun körfuknattleiksþjálfara væri ábótavön (Birgitta M. Valsdóttir, 2012; 

Ingi H. Jónsson og Karl Á. Hannibalsson, 2007). Í rannsókn sem var gerð 2007 kom fram að 

22% meistaraflokksþjálfara hafa sérhæfða menntun (Ingi H. Jónsson og Karl Á. Hannibalsson, 

2007). 

 Viðmælendur í viðtölum voru allir á einu máli um að staða á menntamálum þjálfara 

innan körfuknattleikshreyfingarinnar væri mjög ábátavant. Þetta væri hreyfingunni til vansa og 

þyrfti að vera forgangsmál fyrir sambandið að koma í réttan farveg. Aukin menntun þjálfara 

væri líklega sá þáttur sem gæti haft mest áhrif á framþróun íþróttarinnar hér á landi. Án 

menntunar myndi körfuboltinn verða undir í samkeppni við aðrar íþróttagreinar. Rýnihópar og 

álitsgjafar voru á sama máli og viðmælendur að nauðsynlegt væri að hlúa betur að 

menntamálum þjálfara og vildu setja menntunarkröfur á þjálfara í körfubolta. 

Menntun fyrir þjálfara er nauðsynlegt, í dag árið 2015 þurfa íþróttakennara fimm ára 

háskólanám (MEd gráðu) til að kenna fyrsta til tíunda bekk í grunnskóla (Háskólinn í 

Reykjavík, e.d). Á sama tíma er engin krafa á körfuknattleiksþjálfara um menntun til að þjálfa 

sama aldurshóp. Þjálfara eru miklir áhrifavaldar iðkenda sinna (Conroy og Coatsworth, 2004). 

Börn í áttunda til tíunda bekk sem æfa körfubolta eru á æfingum u.þ.b. þrisvar til fimm sinnum 

í viku um 60 til 90 mínútur í hvert skipti (Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ], e.d. c). Auk 

allt annað starf fyrir utan æfinga einsog mót og keppnisferðir. Tíma sem varið er í skipulagt 

íþróttastarf er meiri en í skólaíþróttir hjá þeim sem stunda t.d. körfuknattleik. Því hlýtur að 
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skjóta skökku við að þjálfara sem eyða að jöfnuð meiri tíma með sínum iðkendum en 

íþróttakennarar gera með sínum nemendum. Þjálfara þurfi ekki neina tiltekna menntun til að 

þjálfa og starfa með börnum og unglingum. Það er nokkuð ljóst að breyting þarf að vera á þessu. 

 

6.2 Viðhorf til menntunar þjálfara 

Viðhorf  þjálfara til aukinnar menntunar er gott. Rúm 93% eru sammála því að menntun myndi 

bæta árangur. Mikill meirihluti þjálfara eða um 70% er hlynntur því að KKÍ taki upp leyfiskerfi 

um ákveðnar menntunarkröfur á þjálfara á meðan aðeins 8% þjálfara er því andvígur. Þegar 

skoðað var nánar hvaða þjálfarar væru andvígir því að taka upp leyfiskerfi fyrir þjálfara voru 

reynslumeiri þjálfarar síður andvígir en þeir reynsluminni. 

 Höfundur gat ekki fundið annað en að viðhorf til að bæta menntamál hjá körfuknattleiks 

hreyfingunni væri mjög gott. Viðtökur við verkefninu voru allsstaðar góðar. Formaður 

sambandsins var virkilega áhugasamur sem og aðrir stjórnar-, nefndar og starfsmenn KKÍ. 

Svarhlutfall við spurningarkönnun var gott þar sem yfir 70% virkra þjálfara svaraði könnun 

sem gefur mögulega einhverja hugmynd af jákvæðu viðhorfi til menntunar þjálfara. Stjórn FKÍ 

viðmælendur, rýnihópar og álitsgjafar sýndu verkefninu mikinn áhuga og voru afar 

hjálpsamleg, Viðmælendur voru sammála um að viðhorf á síðustu árum hafi líklega breyst til 

hins betra. Kröfur í samfélaginu eru sífellt að verða meiri og fólk í hreyfingunni virðist gera sér 

fulla grein fyrir því. 

 

6.3 Menntakerfið 

Ákveðið var að setja menntakerfið upp samhliða menntakerfi ÍSÍ. KKÍ heyrir undir ÍSÍ og þar 

að leiðandi ber KKÍ að fylgja menntastefnu ÍSÍ. Mögulega gæti KKÍ farið sínar eigin leiðir eins 

og KSÍ og GSÍ [Golfsamband Íslands] með því að sækja um undanþágu frá menntakerfi ÍSÍ. 

Kostirnir eru fleiri að mati höfunda og rýnihópa við að vinna menntakerfi KKÍ með menntakerfi 

ÍSÍ. Til að setja upp krefjandi nám í samanburði við nám í menntakerfi sem skoðuð voru, þarf 

að uppfylla ákveðinn tímafjölda. Tímafjöldi í ÍSÍ menntakerfi eru 360 kennslustundir í stigum 

eitt til þrjú. Það er kostur fyrir menntakerfi KKÍ að geta nýtt sér þær 140 kennslustundir sem 

boðið er upp á í almennum hluta í umsjón ÍSÍ. KKÍ þarf að sinna 220 kennslustundum í 

sérgreinahluta af alls 360 kennslustundum. Kostirnir eru einnig að í almenna hlutanum er nám 

í íþróttasálfræði, kennslufræði, lífeðlisfræði, þjálffræði og næringarfræði. Það er kostur fyrir 

KKÍ að geta nýtt sér þessa sérfræðiþekkingu sem ÍSÍ býður upp á í almenna hlutanum. Það 

myndi fylgja töluverður kostnaður ef KKÍ þyrfti einnig að halda utanum þessa þætti. Í staðinn 
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getur KKÍ sett meiri kraft í sérgreinahlutann sem snýr þá að hugmyndafræði, tækni og taktík í 

körfuknattleiksþjálfun. 

 Viðmælendur voru á þeirrar skoðunar að námið þurfti að vera í nokkrum þrepum eða 

stigum. Stigin eru þrjú og skiptist KKÍ námið upp í helgarnámskeið og fjarnám, bæði bóklegt 

og verklegt nám. Öll námskeið byrja á fyrirlestrum um uppbyggingu og skipulag í þeim aldri 

sem áhersla er lögð á. Fyrstu tvö stigin eru sett þannig upp að námið hefst á helgarnámskeiði a 

hluti, b hluti er svo fjarnám sem þjálfara þurfa að ljúka áður en farið eru í síðast þrepið c hluta. 

Þriðja stigið er byggt öðruvísi upp að því leiti að hluti a og b eru helgar námskeið og hluti c 

nám erlendis. Eftir að þjálfari hefur lokið öllum þrepum innan stigs hluta a, b og c útskrifast 

þjálfari með stigsmenntun frá KKÍ. Til að geta hafið nám í næsta stig þarf þjálfari að hafa lokið 

bæði sérgreinahluta KKÍ og almenna hluta ÍSÍ. 

 Menntun er formlegt til að byggja kennslu þjálfara upp líkt og er gert með kennslu í 

stærðfræði. Nemendur í stærðfræði þurfa að læra að telja áður lært er að leggja saman og draga 

frá. Ekki er hægt að fara í margföldun né deilingu nema vissri færni hefur verið ná í að leggja 

saman og draga frá o.s.frv. Það er ekki svo frábrugðið að kenna körfubolta. Iðkandi þarf að geta 

öðlast ákveðna tækni áður en önnur tækni er lærð. 
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6.4 Lokaorð 

Gera þarf betur í menntamálum körfuknattleiksþjálfara, staðan er ekki nægilega góð ef marka 

má svör viðmælenda og niðurstöður úr spurningarkönnun. Eftir vinnu í þessu verkefni er það 

mér enn ljósara en áður að þörfin á öflugu menntakerfi fyrir körfuknattleiksþjálfara er mikil. 

Framþróun getur ekki átt sér stað nema hreyfingin eigi öfluga þjálfara. Þjálfarar þurfa að geta 

tekist á við þær aðstæður sem kunna að koma upp í starfi. Margt lærist með reynslu en með 

menntun er hægt að komast mun lengra á skemmri tíma. 

Þegar svo stórt verkefni er unnið er nánast útilokað að vinna verkefnið gallalaust. 

Áhugavert hefði verið að skoða hvernig annað nám er byggt upp, eins og t.d. stærðfræðinám 

sem er komið langt á veg í kennsluaðferðum. Í upphafi var ætlunin að skoða enn betur erlend 

menntakerfi og nýta sambönd sem höfundur hefur hjá fræðslustjóra FIBA Europe, í Kanada og 

í Litháen. Með viðtölum frá þessum aðilum hefðu viðtöl verið fleiri og úr fleiri áttum. 

Áhugavert hefði verið að sjá hvort það hefði haft einhver áhrif á niðurstöður á menntakerfinu. 

Reynt var að sníða menntakerfið að íslenskum aðstæðum. Ljóst er að þetta menntakerfi, eins 

og önnur, þarf að vera í stöðugri þróun. Þá mælir höfundur með því að skoða t.d. menntakerfi 

FIBA Europe, Kanada og Litháen enn betur í náinni framtíð. Ekki er ljóst hvernig eigi að meta 

inn þjálfara í menntakerfi. Það gæti veri áhugavert B.Sc. verkefni að vinna matskerfi á 

þjálfurum inni í menntakerfi. Það er nokkuð flókið verkefni að meta stöðu þjálfara svo vel sé. 

Heppilegast væri að setja upp einhverskonar kerfi sem hægt væri að fara eftir. Einnig væri 

áhugavert lokaverkefni að útbúa kennsluefni fyrir menntakerfið. 

Vinnan að verkefninu var virkilega skemmtileg og lærdómsrík, það gaf vinnunni og 

verkefninu mikinn byr hve góðar viðtökur verkefnið fékk hjá öðrum þjálfurum og sérstaklega 

frá Körfuknattleikssambandinu sem veitti styrk til verkefnisins. Stjórn sambandsins hefur óskað 

eftir því að menntakerfið verði tekið strax í notkun og keyrt af stað á þessu ári. Áhugi hjá 

formanni og stjórn sambandsins er mikill. Formaður sambandsins hefur sýnt vilja til að 

höfundur fylgi vinnu menntakerfisins eftir og er sú vinna þegar hafin með því að setja upp 

námskeið í maí mánuði og aftur í haust. Það er mjög mikilvægt fyrir höfund að hafa fengið 

tækifæri að nálgast þetta verkefni með eins ítarlegum og fræðilegum hætti og raun varð og fá 

svo tækifæri strax í kjölfarið til að fylgja því úr hlaði við raunaðstæður. 
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8. Viðaukar 

8.1 Stefnuyfirlýsing ÍSÍ um þjálfaramenntun  

HANDBÓK ÍSÍ (ÍSÍ, 2011). 

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

íþróttaæfingum. 

1. Íþróttasamband Íslands og sambandsaðilar þess stefna að því: 

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

viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa sem þeir vinna. 

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

við þjálfun á vegum íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

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

Íslandi verði tekið tillit til menntunar þeirra, reynslu og annars sem aukið getur hæfni 

þeirra sem þjálfara. 

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

aukna viðurkenningu, bæði innan íþróttahreyfingarinnar og meðal almennings. 

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

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

og viðeigandi menntunar til þjálfarastarfa fyrir alla aldurshópa og á öllum afreksstigum. 

Áfangaskipting fræðslukerfisins skal vera samræmd fyrir allar íþróttagreinar og 

námsefni og kennsla í sameiginlegum námsgreinum samnýtt milli íþróttagreina eins og 

kostur er. 

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

þjálfarastörf fyrir hvern aldurshóp, hvert afreksstig og hverja íþróttagrein. 

Skilgreiningar á hæfniskröfum til þjálfara skulu miðast við áfangaskiptingu 

fræðslukerfisins og skal sambærileg menntun sem aflað er annars staðar metin með 

samanburði við það. 

c) að ÍSÍ beri ábyrgð á faglegu innihaldi í öllum almennum þáttum þjálfaramenntunarinnar, 

sem sameiginlegir eru öllum íþróttagreinum, en sérsamböndin hvert um sig beri ábyrgð 

á faglegu innihaldi í þeim þáttum þjálfaramenntunarinnar sem eru sértækir fyrir 

viðkomandi íþróttagrein. 

d) að innan fræðslukerfis íþróttahreyfingarinnar verði unnt að afla sér menntunar í efsta 

áfanga til þjálfarastarfa fyrir hvern tiltekinn markhóp (aldurshóp eða afreksstig).   
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8.2 Reglugerð um menntun körfuknattleiksþjálfara 

1. Almenn ákvæði 

Allir þjálfarar skulu hafa fullnægjandi og viðeigandi menntun til þeirra þjálfarastarfa sem þeir 

vinna. Með hugtakinu þjálfari er hér átt við hvern þann sem kennir körfubolta og skipuleggur 

og stjórnar körfuboltaæfingum og körfuboltaleikjum. 

Félög sem uppfylla ekki þær kröfur um menntun sem settar eru fram í reglugerð þessari 

greiða 10% hærri þátttökugjöld fyrir þá aldursflokka sem við á. KKÍ gjaldfærir þessa viðbót á 

þátttökugjöldum 1. maí ár hvert. Félög sleppa þá einungis við að greiða 10% álag á 

þátttökugjöld hafi það uppfyllt neðangreindar kröfur allt keppnistímabilið á undan. Félag sem 

verður uppvíst að því að svindla, hafa rangt við eða veita vísvitandi rangar upplýsingar hefur 

fyrirgert möguleikum sínum á því að sleppa við 10% álag og greiðir auk þess 50.000 kr. sekt 

til KKÍ fyrir hvern aldursflokk sem við á 

 

2. Menntunarkröfur 

Gera skal kröfur til þjálfara um menntun samkvæmt eftirfarandi: 

 

Efsta deild karla og kvenna og 1. deild karla, Yfirþjálfari unglingastarfs og 

Landsliðsþjálfarar:  

Þjálfari 3 KKÍ og Þjálfari 3 ÍSÍ 

 

Þjálfari unglingaflokks karla, unglingaflokks kvenna, drengjaflokks, stúlknaflokks, 11. 

flokks karla: 

Þjálfari 3 KKÍ og Þjálfari 2 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 

 

7. flokkur og yngri, Aðstoðarþjálfari 8.-10. flokks:  

Þjálfari 1 KKÍ og Þjálfari 1 ÍSÍ 

 

* Til að sækja um viðurkenningu um hæfni frá fræðslunefnd KKÍ þarf þjálfarinn að hafa minnst 

2 ára starfsreynslu að baki sem yfirmaður unglingastarfs hjá félagi í efstu deild hjá 

aðildarsambandi FIBA 
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3. Endurmenntun 

Þjálfari sem lokið hefur þjálfari 3 þjálfaragráðu frá KKÍ og ÍSÍ þarf að sækja sér endurmenntun, 

lágmark 15 tíma á 3 ára fresti til að viðhalda réttindunum sínum og skila inn staðfestingu því 

til sönnunar til fræðslunefndar KKÍ, auk þess að sækja fund dómaranefndar með þjálfurum á 

hverju hausti. 

Fræðslunefnd KKÍ ákvarðar hvað telst gild endurmenntun til endurnýjunar á 

þjálfararéttindunum. 

 

4. Mat réttinda  

Fræðslunefnd KKÍ metur hvaða réttindi nám/námskeið á Íslandi og erlendis veita og hvaða 

réttindi útlendingar hafa til þjálfunar á Íslandi. 

 

5. Undanþágur 

Fræðslunefnd KKÍ er heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum í reglugerð þessari ef 

veigamiklar og sérstakar ástæður liggja að baki. Slíkar undanþágur skal þó alltaf bera undir 

stjórn KKÍ til samþykktar. 

 

6. Gildistaka 

Reglugerð þessi tekur gildi 1. júní 2011  

Sótt á heimasíðu á KKÍ http://www.kki.is/reglugerdir.asp?reglugerd=18 
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8.3 Spurningakönnun 

Í þessum viðauka eru spurningakönnun í heildsinni og svör við öllum spurningum settar fram í 

töflum þar sem spurning er fyrir ofan töflu og númer á spurningu, auka einhverja mynda sem 

ekki voru notaðar í niðurstöðukafla. 

Kæri þjálfari, 

Ég er að skrifa meistararitgerð í íþróttavísindum og þjálfun (M.Sc) frá Háskólanum í Reykjavík. Markmið 

verkefnisins er að hanna menntakerfi fyrir Körfuknattleikssamband Íslands [KKÍ] í samstarfi við Félag 

körfuknattleiksþjálfara Íslands [FKÍ] og Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands [ÍSÍ].  

 

Ég væri mjög þakklátur ef þú gæfir þér tíma til að svara þessari stuttu könnun. 

 

Ef einhverjar spurningar kunna að koma upp þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.  

 

Með fyrirfram þökk, 

Ágúst Björgvinsson  

Agustb10@ru.is  

GSM 696-9387 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

Kyn Hlutfall Fjöldi 

Karl 80,8% 105 

Kona 19,2% 25 

Svara 130 

Sleppa að svara 1 

 

 

2. Hvaða aldurshóp tilheyrir þú? 

Aldurshópur Hlutfall Fjöldi 

20 ára og yngri 9,3% 12 

21 til 30 ára 30,2% 39 

31 til 40 ára 31,8% 41 

41 til 50 ára 24,8% 32 

51 ára og eldri 3,9% 5 

Svara 129 

Sleppa að svara 2 

 

 

 

3. Hvaða kyn hefur þú þjálfað? 

Kyn þjálfað Hlutfall Fjöldi 

Karla/drengi 20% 26 

Konur/stúlkur 10% 13 

Bæði 70% 91 

Hef aldrei þjálfað 0% 0 

Svara 130 

Sleppa að svara 1  

mailto:við
mailto:Agustb10@ru.is
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4. Hversu lengi hefur þú starfað við þjálfun? 

Starfsaldur Hlutfall Fjöldi 

Skemur en 1 ár 14,6% 19 

1 til 5 ár 24,6% 32 

6 til 15 ár 35,4% 46 

16 til 25 ár 20% 26 

Lengur en 26 ár 5,4% 7 

Svara 130 

Sleppa að svara 1 

 

5. Hvaða aldur hefur þú þjálfað? Merktu við það sem við á 

Aldur þjálfað Hlutfall Fjöldi 

Börn undir 8 ára 58% 76 

Börn 9 til 12 ára 78,6% 103 

Unglinga 13 til 15 ára 73,3% 96 

Unglingar 16 til 19 ára 58,8% 77 

Meistaraflokk 53,4% 70 

Svara 131 

Sleppa að svara 0 

 

6. Ert þú að þjálfa eins og stendur? Starfa þú við þjálfun núna 

Virkur þjálfari Hlutfall Fjöldi 

Já, starfa við þjálfun 89,3% 108 

Nei, er í leyfi 8,3% 10 

Nei, er hætt/ur að þjálfa 2,5% 3 

Svara 121 

Sleppa að svara 10 

 

7. Það er samspil margra þátta sem gerir þjálfara góðan og árangursríkan 

Hversu mikilvæga telur þú eftirfarandi þætti vera í fari þjálfara? Vinsamlegast gefið einkunn 

Eiginleiki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hlutfall Fjöldi 

Vinnusemi 0 0 0 0 0 1 2 10 30 17 64 91% 124 

Brennandi áhugi 0 0 0 0 0 0 1 6 16 18 82 95% 123 

Vinátta 1 0 1 3 6 16 14 22 30 11 19 74% 123 

Trúverðugleiki 0 0 0 0 0 0 3 4 23 27 66 93% 123 

Samvinna 0 0 0 0 0 0 4 18 26 23 53 89% 124 

Sjálfsagi 0 0 0 0 0 1 5 12 29 19 56 90% 122 

Athygli 0 0 0 0 0 1 4 15 30 24 49 89% 123 

Frumkvæði 0 0 0 0 1 1 2 16 34 25 45 88% 124 

Einbeiting 0 0 0 0 0 2 2 10 36 21 51 89% 122 

Ástand (líkamlegt og andlegt) 1 0 1 4 1 5 8 25 28 23 28 81% 124 

Hæfni 0 1 0 0 2 5 4 11 31 21 45 87% 120 

Liðsandi 0 0 0 0 0 0 3 8 18 31 64 92% 124 

Stilling/sjálfstjórn 0 0 0 0 0 2 4 13 31 26 48 89% 124 

Sjálfstraust 0 0 0 0 0 1 5 6 22 26 62 92% 122 

Framúrskarandi keppnisskap 0 3 2 1 7 13 22 24 25 11 16 72% 124 

Svara 124 

Sleppa að svara 7  
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8. Hver er þín menntun? Vinsamlegast merktu við hæstu menntun 

Menntun Hlutfall Fjöldi 

Grunnskóli 5,7% 7 

Framhaldsskóli 33,6% 41 

Háskoli BA, BS eða sambærilega menntun 50% 61 

Meistaragráða 7,4% 9 

Doktorsgráða 0% 0 

Annað 3,3% 4 

Svara 122 

Sleppa að svara 9 

 

9. Hefur þú sérhæfða íþróttamenntun? 

Sérhæf menntun Hlutfall Fjöldi 

Nei, er ekki með Sérfæða íþróttamenntun 68,6% 83 

Já, íþróttakennari (2ár)/Íþróttafræðingur (3 ár) 23,1% 28 

Já, Meistaragráður í MSc/MEd í íþróttafræðum 1,7% 2 

Annað 6,6% 8 

Svara 121 

Sleppa að svara 10 

 

10. Hefur þú sótt þér þjálfaramenntun ÍSÍ? 

Vinsamlegast merku við hæstu menntun. 

Þjálfara stig ÍSÍ Hlutfall Fjöldi 

Nei, hef ekki lokið neinu námskeiði frá ÍSÍ 60% 72 

Já, hef lokið ÍSÍ 1. Stig almenni hluti (60 kennslustundir) 15% 18 

Já, hef lokið ÍSÍ 2. Stig almenni hluti (40 kennslustundir) 9,2% 11 

Já, hef lokið ÍSÍ 3. Stig almenni hluti (40 kennslustundir) 15,8% 19 

Svara 120 

Sleppa að svara 11 

 

11. Hvar fékkst þú ÍSÍ þjálfaramenntun þína? 

Þjálfaramenntun ÍSÍ Hlutfall Fjöldi 

Er ekki með þjálfaramenntun frá ÍSÍ 53% 62 

Sótti þjálfaramenntun hjá ÍSÍ 14,5% 17 

Í framhaldsskóla 12% 14 

Metið frá KKÍ 6,8% 8 

Metið eftir háskólanám 13,7% 16 

Svara 117 

Sleppa að svara 14 

 

12. Hefur þú sótt körfubolta þjálfaranámskeið (seminars/clinics)? 

Þjálfaranámskeið Hlutfall Fjöldi 

Nei 31,4% 38 

Já 1 til 3 þjálfaranámskeið 27,3% 33 

Já 4 til 6 þjálfaranámskeið 13,2% 16 

Já 7 til 9 þjálfaranámskeið 6,6% 8 

Já 10 eða fleiri þjálfaranámskeið 21,5% 26 

Svara 121 

Sleppa að svara 10 
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13. Hefur þú sótt annarskonar þjálfaranámskeið 

 (Íþróttasálfræði, styrktarþjálfun, næringarfræði o.s.frv.) 

Önnur námskeið Hlutfall Fjöldi 

Já 72,1% 88 

Nei 27,9% 34 

Svara 122 

Sleppa að svara 9 

 

14. Hvenær sóttir þú síðast þjálfaranámskeið? 

Þjálfaranámskeið Hlutfall Fjöldi 

Hef aldrei sótt þjálfaranámskeið 18,9% 23 

Á síðastliðnu ári  39,3% 48 

Fyrir einu til tveimur árum síðan 18,9% 23 

Fyrir þremur árum eða meira 23% 28 

Svara 122 

Sleppa að svara 9 

 

 

15. Hversu sammála eða ósammála ertu því að aukin menntun þjálfara muni leiða til betri árangurs? 

Menntun leiðir til betri árangurs Hlutfall Fjöldi 

Mjög sammála 71,3% 87 

Frekar samála 22,1% 27 

Hvorki sammála né ósammála 3,3% 4 

Frekar ósamála 0% 0 

Mjög ósammála 3,4% 4 

Svara 122 

Sleppa að svara 9 

 

16. Þegar þú vilt auka við þekkingu þína, hvar aflar þú helst upplýsinga? 

Vinsamlegast merktu það sem best á við (má merkja fleira en eitt) 

Sæki menntun Hlutfall Fjöldi 

Á netinu 91,1% 112 

Á þjálfaranámskeiðum 46,3% 57 

Fylgist með æfingum hjá öðrum þjálfurum 62,6% 77 

Í bókum 40,7% 50 

Í þjálfaramyndböndum (DVD o.s.frv.)  49,6% 61 

Með því að horfa á leiki 56,1% 69 

Tala við aðra þjálfara 67,5% 83 

Svara 123 

Sleppa að svara 8 

 

17. Hversu fylgjandi eða andvígur ertu því að KKÍ taki upp leyfiskerfi sem gerir 

Kröfur á að þjálfari hafi tiltekna menntun fyrir þann hóp sem hann þjálfar? 

Leyfiskerfi Hlutfall Fjöldi 

Mjög fylgjandi 39,8% 49 

Frekar fylgjandi 29,3% 36 

Hvorki fylgjandi né andvígur 22,8% 28 

Frekar andvígur 8,1% 10 

Mjög andvígur 0% 0 

Svara 123 

Sleppa að svara 8   
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18. Hversu mikill tími fer í vinnu utan æfinga/leikja – sækja þekkingu og leita upplýsinga? 

Vinna utan æfinga/leikja Hlutfall Fjöldi 

Minna en 1 tími á viku 12,2% 15 

1-3 klukkutímar á viku 47,2% 58 

4-6 klukkutímar á viku 27,6% 34 

Meira en 7 klukkutímar á viku 13% 16 

Svara 123 

Sleppa að svara 8 

 


