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Útdráttur 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hverjar 
ástæðurnar væru fyrir því að kvenkyns þjálfarar í 
knattspyrnu færu ekki alla leið í menntun sinni sem 
þjálfarar. Sendur var út spurningalisti á 46 konur sem allar 
höfðu það sameiginlegt að vera búnar með að minnsta kosti 
IV-stig í þjálfaramenntun hjá KSÍ. Þær voru valdar vegna 
þess að þær svöruðu neitandi eða svöruðu ekki tölvupósti 
KSÍ um boð á þjálfaranámskeiði til að öðlast KSÍ A-gráðu. 
Notast var við megindlega rannsóknaraðferð en niðurstöður 
rannsóknarinnar gáfu til kynna að helstu ástæður þess að 
konurnar færu ekki alla leið í þjálfaramenntun sinni væru að 
þær ætluðu ekki að halda áfram að þjálfa, vildu ekki mennta 
sig meira, höfðu ekki tíma eða að þær ætluðu sér ekki að 
þjálfa lið í efstu deild. Ástæðuna fyrir því að konurnar væru 
ekki að þjálfa tímabilið 2015 - 2016 sögðust margar ekki 
hafa áhuga á að þjálfa áfram, ekki haft tíma og vilja eyða 
meiri tíma með fjölskyldu. Vöntun er á kvenkyns þjálfurum á 
Íslandi og þyrfti nauðsynlega að fjölga þeim. Einnig er 
þjálfaramenntun kvenkyns þjálfara mun minni heldur en hjá 
karlkyns þjálfurum og vonandi mun þessi rannsókn hjálpa 
KSÍ og öðrum sérsamböndum að fjölga kvenkyns þjálfurum 
og auka þjálfaramenntun þeirra.   
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Formáli 

Þessi ritgerð fjallar um hverjar ástæðurnar séu fyrir því af hverju kvenkyns 

þjálfarar fari ekki alla leið í þjálfaramenntun sinni, það er að segja klári KSÍ A 

eða jafnvel UEFA PRO. Ritgerðin er lokaverkefni mitt til að öðlast B.Sc. gráðu í 

íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Er hún 

metin sem 12 ECTS - einingar af 180 ECTS – eininga námi. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Margréti Lilju Guðmundsdóttur, 

fyrir hjálpina við gerð þessarar ritgerðar. Ég vil líka þakka Arnari Bill 

Gunnarssyni, fræðslustjóra KSÍ, fyrir að veita mér upplýsingar um 

tölvupóstföng kvennanna og líka fyrir góð ráð varðandi uppsetningu 

spurningalistans. Einnig vil ég þakka þeim konum sem tóku þátt og svöruðu 

spurningalistanum. Í lokin vil ég þakka móður minni og systur fyrir að lesa 

yfir ritgerðina hjá mér. 
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1. Inngangur 

Ég hef fylgst með kvennaknattspyrnu hér á landi frá árinu 2000. Að mínum 

dómi hefur það verið áberandi þessi ár hversu lítið framboð er af kvenkyns 

þjálfurum og þar af leiðandi hafa ekki margar konur þjálfað meistaraflokka 

kvenna. Það hefur líka verið áberandi að oftast eru kvenkyns þjálfarar að 

þjálfa yngstu flokkana. Ég hef velt því fyrir mér hvers vegna svo er og 

skýringarnar eflaust margar en einn veigamikill þáttur er án efa sá að konur 

hafa ekki í ríkum mæli menntun til þess að þjálfa eldri flokka. Út frá þessum 

vangaveltum fór ég að spyrja mig hver ástæðan væri fyrir því af hverju 

íslenskar konur fara ekki alla leið í þjálfaramenntun og ljúki KSÍ A-gráðu 

(UEFA A). Sérstaklega finnst mér áhugavert að velta því fyrir sér af hverju 

konur, sem hafa þjálfað knattspyrnu árum saman, hafa ekki sótt meiri 

menntun í þjálfun.  

Í þessu verkefni verður fjallað um hverjar ástæðurnar eru fyrir því af 

hverju kvenkyns þjálfarar hafa minni þjálfaramenntun heldur en karlkyns 

þjálfarar. Þessa staðhæfingu byggi ég á upplýsingum frá KSÍ en þar á bæ hafa 

menn einmitt velt því fyrir sér af hverju íslenskar konur sækja sér ekki aukna 

þjálfaramenntun og hvernig knattspyrnuhreyfingin getur mögulega haft 

frumkvæði að því að bjóða upp á slíka menntun.   

Engar rannsóknir fundust sem fjalla um ástæður þess af hverju kvenkyns 

þjálfarar fara ekki alla leið í þjálfaramenntun sinni. Þar með er engin 

rannsókn sem ég get borið saman við mína rannsókn. Ég hef samt fundið 

nokkrar rannsóknir sem fjalla um kynjaskiptingu þjálfara í knattspyrnu. 

Einnig rannsóknir sem beinast að  þjálfaramenntunin hjá báðum kynjum. Ég 

mun hér styðjast við niðurstöður úr þessum rannsóknum þar sem það á við. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: Hver sé ástæðan fyrir því af 

hverju konur, sem falla undir þessa rannsókn, fara ekki alla leið í 

þjálfaramenntun sinni? Einnig verður nokkrum undirspurningum svarað, en 

þær eru: Hafa þær ekki tíma til að auka menntun sína? Hafa þær ekki áhuga á 

því að mennta sig? Hafa þær ekki nægilega trú á sínu hæfileikum?   

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst er farið yfir nokkrar 

rannsóknir sem snúa að menntun knattspyrnuþjálfara í gegnum árin. Farið er 

yfir niðurstöður úr þeim rannsóknum og athugað sérstaklega fjöldi kvenkyns 
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þjálfara annars vegar og menntun þeirra hins vegar og síðan er það borið 

saman við fjölda og menntun karlkyns þjálfara. Þá er útskýrt hvað er þjálfun 

og hver er skilgreiningin á þjálfara. Farið er yfir uppbyggingu 

þjálfaranámskeiða hjá KSÍ og lítillega fjallað um fyrirmyndir í íþróttum. 

Skoðað verður hvernig þjálfaranámskeið eru sett upp hjá 

Handknattleikssambandi Íslands og ein rannsókn skoðuð hvað varðar 

þjálfaramenntun í handknattleik. Í sjöunda kafla er farið í aðferðir og gögn 

sem voru notuð við gerð þessarar rannsóknar og síðan verður farið í 

niðurstöður. Í lokakafla verður farið í umræður og þar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar túlkaðar.  
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2. Rannsóknir á þjálfaramenntun 

Knattspyrna er vinsælasta íþróttagreinin hér á landi. Samkvæmt tölum 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) frá árinu 2014 voru 

knattspyrnuiðkendur 22.638 talsins samanborið við 20.715 árinu áður. Fjöldi 

kvenna árið 2014 var 7.217 sem er aukning um 638 frá árinu 2013 

(„Iðkendur 2013 eftir íþróttagreinum“, 2013, „Iðkendur 2014 eftir 

íþróttagreinum“, 2014).  

Árangur íslenskra landsliða í knattspyrnu hefur verið frábær á 

undanförnum árum bæði hjá A-landsliði karla og A-landsliði kvenna. Árið 

2009 náði A-landslið kvenna að komast inn á stórmót þegar þær náðu að 

vinna sér inn þátttökurétt á EM í knattspyrnu. Árið 2013 endurtóku þær 

leikinn og unnu sér aftur þátttökurétt á EM í knattspyrnu. Þar komust þær í 

8-liða úrslit en töpuðu fyrir Svíþjóð („Leikir félaga“, e.d.-a). Kvennalandsliðið 

er núna á góðri leið með að komast á sitt þriðja EM í röð. Síðan var röðin 

komin að U-21 árs landsliði karla í knattspyrnu. Þeir unnu sér inn 

þátttökurétt á EM í Danmörku árið 2011 („Leikir félaga“, e.d.-b). A-landslið 

karla var hársbreidd frá því að vinna sér inn þátttökurétt á HM 2014 en 

töpuðu í umspili á móti Króatíu. Ári seinna eða árið 2015 náði A-landslið 

karla að komast beint inn á EM 2016 í Frakklandi með því að lenda í öðru 

sæti í sínum riðli. Er því Ísland fámennasta þjóðin sem hefur tekið þátt á EM 

(„Iceland team profile“, 2015, „Leikir félaga“, e.d.-a). 

Þessi árangur sem landsliðin hafa náð má m.a. rekja til þess að á 

undanförnum árum hafa knattspyrnuhallir risið á mörgum stöðum. Það gefur 

ungum leikmönnum tækifæri til að æfa knattspyrnu við góða aðstæður allt 

árið um kring. Einnig má rekja góðan árangur landsliðanna til þess að 

menntun þjálfara er meiri nú en á árum áður (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 

2012). 

Rannsókn sem Eyþór Guðnason, Kristinn V. Jóhannsson og Óskar Atli 

Rúnarsson (2005) gerðu fjallaði um menntun knattspyrnuþjálfara sumarið 

2004. Ein af niðurstöðunum í þeirri rannsókn var sú að fjöldi kvenkyns 

þjálfara voru 55 og 26% af þeim höfðu einungis lokið KSÍ III eða meira. 32% 

kvenkyns þjálfaranna voru réttindalausar. Fjöldi karlkyns þjálfara sumarið 
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2004 var 273 og af þeim höfðu 50% klárað KSÍ III eða meira. Réttindalausir 

karlkyns þjálfarar voru 20%. 

Jón Steindór Þorsteinsson og Ríkharður Bjarni Snorrason (2007) gerðu 

rannsókn sem fjallaði um menntun knattspyrnuþjálfara á Íslandi árið 2006. 

Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn voru þær að fjöldi kvenkyns þjálfara árið 

2006 voru 68 talsins. Af þeim 68 voru flestar með 2.stig KSÍ þjálfaramenntun 

eða 30,88% en fæstar voru með 6.stig KSÍ eða 1,47%. Þeir kvenkyns þjálfarar 

sem höfðu lokið KSÍ B eða meira voru 16,17% og um 25% voru 

réttindalausar. Fjöldi karlkyns þjálfara árið 2006 voru 314 og flestir karlkyns 

þjálfararnir höfðu KSÍ-A (UEFA-A) eða 20,70%. Sú þjálfaramenntun sem 

fæstir karlkyns þjálfaranna voru með var UEFA-PRO eða 0,32%. Karlkyns 

þjálfarar sem höfðu KSÍ-B þjálfaramenntun eða hærra voru 46,83% og 

réttindalausir voru 19,11%. 

Staða menntunar knattspyrnuþjálfara hér á landi sumarið 2010 var 

skoðuð af þeim Bjarna Ævari Árnasyni og Sigmari Karlssyni (2010). 

Samkvæmt þeirra niðurstöðum var fjöldi kvenkyns þjálfara 64 talsins. Flestar 

voru með 2. stigs þjálfaramenntun eða 26,69% og fæstar með KSÍ – A gráðu 

og 4. stig eða 3,13%. Kvenkyns þjálfarar án réttinda voru 18,75% og 

kvenkyns þjálfarar með KSÍ – B gráðu eða meira voru 23,44%. Fjöldi karlkyns 

þjálfara sumarið 2010 voru 315 talsins. Flestir karlkyns þjálfarar voru með 

KSÍ – A gráðu eða 27,30% en fæstir þjálfarar voru með E – stigs sérnámskeið 

eða 0,32%. Karlkyns þjálfarar með KSÍ – B gráðu eða meira voru 68,8% og 

þeir sem voru án réttinda voru 9,52%.  

Út frá þessum rannsóknum má sjá að bæði karlkyns þjálfarar og kvenkyns 

þjálfarar eru meira menntaðir árið 2010 heldur en þeir voru 2004. Þær 

niðurstöður má sjá best á því að réttindalausum þjálfurum hefur fækkað 

umtalsvert. Þessi þróun á betur menntuðum þjálfurum gæti líka stafað af því 

að knattspyrnufélög ráða helst ekki þjálfara til sín nema þeir séu með 

viðeigandi menntun. Lið eru farin að setja það inn í stefnumótun félaga að 

þjálfarar séu með þá menntun sem krefst til þess að þjálfa ákveðna flokka 

(Gísli Hjartarson, e.d.). Niðurstöður sýna einnig að karlkyns þjálfarar eru 

betur menntaðir heldur en kvenkyns þjálfarar. Til dæmis í rannsókninni 

2010 var mesti munurinn á þeim sem hafa KSÍ-B gráðu eða meira, 68,8% 
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karlkyns þjálfara voru með slíka menntun á móti 23,44% hjá konunum. 

Sláandi er að sjá að aðeins 3,13% kvenkyns þjálfara hafa lokið KSÍ-A gráðu, í 

samanburði við 23,44% hjá karlkyns þjálfurum. 

Rannsókn, sem ekki var kláruð, var gerð til að skoða þjálfaramenntun 

knattspyrnuþjálfara árið 2014. Kom í ljós að af þeim 410 aðalþjálfurum sem 

störfuðu við þjálfun árið 2014 var 351 karlamaður (85,61%) og 59 konur 

(14,39%). Ekki var skoðaður munurinn á þjálfaramenntun kynjanna eins og 

var gert í hinum rannsóknunum (Hrannar Leifsson, höfundur rannsóknar 

sem vitnað er í, munnleg heimild, tölvupóstur, 2. maí 2016). 

Á Bretlandi er áætlað að kynjahlutföll starfandi þjálfara séu um 74% karlar 

og 26% konur (Scraton, Caudwell og Holland, 2005). Fielding-Lloyd og Mean 

(2011) rannsökuðu hver væri ástæðan fyrir ójöfnum hlut kynjanna varðandi 

þjálfun. Kom í ljós að ein af þeim ástæðum væri að konur væru ekki nógu 

sjálfsöruggar á sína leikni og hæfni sem þjálfara. Margar rannsóknir hafa sýnt 

að konur telja sig vera tilfinninganæmari heldur en karlar (Lewis, Haviland-

Jones og Barrett, 2008, bls. 395–408). Einnig sýna konur meiri samkennd og 

samúð í garð annarra heldur en karlar. Neikvæðar tilfinningar koma oftar 

upp hjá konum heldur en körlum eins og varnarleysi, skömm og verða 

vandræðalegri (Lewis o.fl., 2008, bls. 395–408). Karlar sýna aftur á móti 

meiri reiði sem þeir tjá sig með röddinni og svipbrigðum (Lewis o.fl., 2008, 

bls. 395–408). 

3. Þjálfari 

Hver er skilgreiningin á því að vera þjálfari? Samkvæmt skilgreiningu frá 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands þá er þjálfari hver sá sem kennir 

íþróttir og skipuleggur og stjórnar íþróttaæfingum. Fram kemur í 

stefnuyfirlýsingu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands að þeir þjálfarar sem 

starfa í íþróttahreyfingunni þurfa að fullnægja þeim kröfum sem gerðar er til 

þeirra í þeim þjálfarastörfum sem þeir taka sér fyrir hendur 

(„Stefnuyfirlýsing um þjálfaramenntun“, 2011).  

Þjálfun er krefjandi starf þar sem þjálfari þarf að huga að mörgum þáttum í 

þjálfun einstaklinga eða liða. Dæmi um þætti sem þjálfari þarf að hafa 
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þekkingu á eru þjálffræði, kennslufræði, líffærafræði, lífeðlisfræði, lífaflfræði 

og einnig íþróttasálfræði (Bompa, 2009). 

4. Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) 

4.1 Fræðslunefnd KSÍ 

Starf fræðslunefndar KSÍ er að hafa umsjón með og skipuleggja fræðslumál 

KSÍ og einnig að annast menntun knattspyrnuþjálfara og leiðtoga. 

Fræðslunefndin er einnig vettvangur nýrra hugmynda svo og að hafa yfirsýn 

yfir þróun íslenskrar knattspyrnu. Helstu verkefni fræðslunefndar sem snúa 

að þjálfaramálum eru: 

 Að hafa umsjón með menntun knattspyrnuþjálfara. 

 Að halda reglulega námskeið fyrir knattspyrnuþjálfara. 

 Að hafa umsjón með menntun kennara á þjálfaranámskeiðum KSÍ. 

 Að halda skrá yfir alla þá sem hafa lokið þjálfaramenntun hérlendis 

eða erlendis. 

 Að annast endurmenntun þjálfara. 

 Að gæta þess að kröfur í þjálfunarsáttmála UEFA séu uppfylltar. 

 Að halda gagnagrunn um íslenska knattspyrnuþjálfara. 

 Að fylgja eftir stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjálfun barna og unglinga og 

annast endurskoðun hennar („Starfsreglur fyrir fræðslunefnd KSÍ“, 

2009). 

4.2 Þjálfaranámskeið KSÍ 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) hefur upp á að bjóða menntunarkerfi 

fyrir þjálfara. Í júlí árið 2003 var samþykkt umsókn KSÍ að þjálfarasáttmála 

UEFA („UEFA B þjálfaragráða - Námsskrá“, e.d.). Þar með eru KSÍ A og KSÍ B 

þjálfunargráðurnar metnar til jafns við UEFA A og UEFA B þjálfaragráðurnar 

frá öllum löndum Evrópu. Til þess að öðlast réttinn á því að fá KSÍ B 

þjálfaragráðuna, sem kemur á undan KSÍ A, þurfa þjálfarar að klára fyrst KSÍ 

I, II, III og IV. Þessi fjögur námskeið eru helgarnámskeið og eru samtals 124 

tímar sem skiptast í 50 bóklega tíma og 74 verklega tíma. Eftir að hafa lokið 

þessum fjórum námskeiðum geta þjálfarar tekið próf til að fá KSÍ B gráðuna 
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(UEFA-B) og þurfa að ná 50 stigum af 100 mögulegum til þess að fá KSÍ B 

réttindi. Ef að þjálfarar vilja svo halda áfram að mennta sig og ná í KSÍ A 

gráðuna (UEFA-A) þurfa þeir að ná 70 stigum af 100 stigum mögulegum til 

þess að mega halda áfram („UEFA B þjálfaragráða - Námsskrá“, e.d.).  

Þeir þjálfarar sem vilja halda áfram og vinna sig upp í KSÍ A þurfa fyrst að 

ljúka KSÍ V, VI, VII til þess að fá að taka UEFA A skriflega prófið. KSÍ V er 28 

tíma helgarnámskeið, KSÍ VI er 45 tíma vikunámskeið sem er haldið erlendis 

og KSÍ VII samanstendur af 47 tímum og inni í því er undirbúningsdagur, 

æfingakennsla, verklegt próf og þjálfaradagbók. Samtals eru þetta 120 tímar 

sem þjálfarar þurfa að uppfylla („UEFA B þjálfaragráða - Námsskrá“, e.d.). 

Á þessum námskeiðum eru þjálfarar að læra um taktík, þjálffræði, 

leikfræði, hvernig á að búa til tímaseðla og margt fleira. Þjálfarar læra ekki 

bara um leikfræði og það sem tengist knattspyrnu heldur eru þeir líka að 

læra um íþróttasálfræði og þjálfun andlegra eiginleika. Þeir fá þjálfun í því 

hvernig þjálfarar eiga að koma fram, bæði út á við og gagnvart þeim sem þeir 

þjálfa og þeim er gerð grein fyrir því hvert hlutverk þeirra er sem þjálfari og 

hvaða ábyrgð þeir bera sem leiðtogar og fyrirmyndir ungra iðkenda („UEFA B 

þjálfaragráða - Námsskrá“, e.d.). Það að vera þjálfari er ekki aðeins að kunna á 

leikfræðina heldur líka að kunna á mannleg samskipti sem eðli málsins 

samkvæmt er stór þáttur í starfi þjálfarans. Upp geta komið erfiðar aðstæður 

sem þeir þurfa að geta höndlað og þá einmitt sýnt að þeir séu til forystu 

fallnir. 

Eftir að þjálfarar hafa klárað KSÍ A þjálfaragráðuna er einungis eitt stig 

eftir en það er UEFA PRO gráðan. Til að komast á það námskeið þurfa 

þjálfarar að vera með gilda UEFA A gráðu og hafa að minnsta kosti þjálfað í 

eitt ár með KSÍ A gráðuna („Coaching Convention“, 2015). KSÍ hefur sett fram 

reglugerð um menntunarkröfur þjálfara fyrir meistaraflokka og yngri flokka, 

sem finna má í töflu 1. 

Einnig kemur fram í reglugerð KSÍ um menntun knattspyrnuþjálfara að 

þeir þjálfarar sem hafa KSÍ A og KSÍ B þjálfaragráðu þurfa að sækja sér 

endumenntun. Þetta eru að lágmarki 15 tímar á 3ja ára fresti til að viðhalda 

þjálfararéttindum sínum („Reglugerð KSÍ - um menntun 

knattspyrnuþjálfara“, e.d.). 
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Tafla 1. Menntunarkröfur fyrir flokka frá KSÍ. („Reglugerð KSÍ - um menntun 

knattspyrnuþjálfara“, e.d.). 

Þjálfun 
Námskeið skv. 
kennsluskrá KSÍ 

Pepsi deild karla, Pepsi deild kvenna og 1.deild 
karla 

UEFA Pro gráða 
eða KSÍ A gráða 

2.deild karla, 1.deild kvenna og 2.flokkur 
KSÍ B gráða og KSÍ 
V námskeið að auki 

Aðstoðarþjálfari meistaraflokks í Pepsi deild karla, 
Pepsi deild kvenna og 1.deild karla 

KSÍ B gráða 

Yfirþjálfari unglingastarfs í Pepsi deild karla, Pepsi 
deild kvenna og 1.deild karla 

KSÍ A gráða 

3. og 4.flokkur KSÍ B gráða 

5. 6. 7. og 8. flokkur og flokkar þar sem eingöngu er 
keppni í 7 manna liðum 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar sem ekki eru taldir upp 
annarsstaðar 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar í flokkum þar sem eingöngu er 
keppni í 7 manna liðum 

KSÍ I 

5. Fyrirmyndir  

Hvað er fyrirmynd (e. role model)? Fyrirmynd er þegar einstaklingur hefur 

mikil áhrif á annan einstakling eða hóp. Allir vilja vera eins og fyrirmyndin 

sín eða líkjast henni sem mest. Til eru margar mismunandi fyrirmyndir og 

oftast nær fólk ekki að hitta fyrirmyndina sína. Foreldrar eru oftast 

fyrirmyndir barna sinna þegar þau eru ung en þegar þau síðan vaxa úr grasi 

og fara í skóla verða kennarar og samnemendur fyrirmyndir. Á 

unglingsárunum eru fyrirmyndirnar oftast frægir íþróttamenn/konur, 

þjálfarar eða frægar stórstjörnur á borð við leikara og söngvara (Young o.fl., 

2015). Fyrirmyndirnar sem stelpur velja sér eru oftast foreldrar, 

kvikmyndastjörnur og söngvarar á meðan strákarnir velja sér íþróttastjörnur 

og hasarstjörnur sem fyrirmyndir. Þegar fyrirmyndirnar koma frá íþróttum 

þá eru konur mun færri en karlkyns fyrirmyndir (Adriaanse og Crosswhite, 

2008; Warren Payne, Michael Reynolds, Sue Brown og Ashley Fleming, 2003; 

Young o.fl., 2015). Þjálfarar geta haft góð áhrif á íþróttafólk og eru þjálfarar 
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því mikilvæg fyrirmynd í heimi íþrótta. Oftast virka þjálfarar sem fyrirmynd 

bæði fyrir unga krakka og topp íþróttafólk (Fasting og Pfister, 2000).  

Það vantar fleiri kvenkynsfyrirmyndir í íþróttum (Biskup og Pfister, 1999). 

Þessi vöntun gæti stafað af því að ekki er nægilega mikið fjallað um íþróttir 

kvenna til dæmis í fjölmiðlum. Einnig getur það haft áhrif að karlar þjálfa 

oftast meistaraflokk kvenna og það er sú fyrirmynd sem stelpur sem stunda 

knattspyrnu hafa. Með auknum fjölda kvenkyns þjálfara eykst sá möguleiki 

að stelpur velji sér kvenkynsfyrirmyndir í íþróttum. Lítil umfjöllun um 

kvennaíþróttir í fjölmiðlum hefur einnig þau áhrif að ungar stúlkur þekkja 

ekki þær bestu í sinni íþrótt. Þær þurfa þá að bera sig saman við karlkyns 

íþróttamenn eins og Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo vegna þess hversu 

mikið er fjallað um karla í fjölmiðlum. 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrirmyndir eru mikilvægar til þess að halda 

krökkum áfram í sinni íþrótt (Vescio, Wilde og Crosswhite, 2005). 

Sérstaklega er mikilvægt að stelpur geti séð sýnar kvenfyrirmyndir í 

fjölmiðlum. Sem dæmi má nefna að árið 1997 í kvennakörfuboltanum í 

Bandaríkjunum (WNBA) voru sjö af átta þjálfurum liðanna kvenkyns. Árið 

2008 voru fjórtán aðalþjálfarar og af þeim voru níu karlar („Few Females 

Coaching Women’s Sports May Mean Fewer Role Models“, 2008). Á þessu 

sést að þegar meiri peningur er kominn í kvennaboltann verða þjálfarastörfin 

áhugaverðari og þá sækjast karlmenn í auknum mæli eftir þeim störfum 

(„Few Females Coaching Women’s Sports May Mean Fewer Role Models“, 

2008). Ástralir komu með þá hugmynd að hvetja kvenkyns þjálfara til þess að 

verða fyrirmyndir fyrir stelpur í skólaíþróttum. Þetta var gert til að lokka 

fleiri stelpur í íþróttir í Ástralíu (Vescio o.fl., 2005). 

Í pistli sem Freyr Alexandersson landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu 

birti á Fésbókarsíðu sinni biðlar hann til fjársterku fyrirtækjanna á Íslandi að 

þau stuðli með fjárframlögum að því að efla knattspyrnu kvenna og umfjöllun 

um kvennaknattspyrnu (Freyr Alexandersson, 2016). Fjölmiðlar vilja fjalla 

um kvennaknattspyrnu en þeir fela sig á bakvið það að umfjöllun þeirra byggi 

á því sem fær mest áhorf og lesendur. Rekstur fjölmiðils byggir jú á því hvað 

selst. Með aukinni umfjöllun um kvennaknattspyrnu myndi aðgengi að 
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kvenfyrirmyndum aukast og börn myndu getað séð fyrirmyndir af báðum 

kynjum (Freyr Alexandersson, 2016). 

6. Þjálfaramenntun innan annarra íþróttagreina  

Handknattleikssamband Íslands 

Reglugerð HSÍ um fræðslumál var samþykkt af stjórn 

Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) 9.desember 2015 sem vinnur að 

þjálfaramenntun í samræmi við menntunarkerfi Evrópska 

handboltasambandsins (EHF). Menntunarkerfi EHF kallast Rinck-

menntunarkerfið. HSÍ setur þjálfaramenntunina upp í þrjú stig og síðan er til 

fjórða stig eða Mastercoach en það stig er á vegum EHF („Reglugerð HSÍ um 

fræðslumál“, 2015). Samkvæmt 2. grein í Reglugerð HSÍ um menntunarkröfur 

segir að félög skuli gera kröfur til þjálfara sinna að þeir hafi viðeigandi 

þjálfaramenntun fyrir þann flokk sem þeir þjálfa („Reglugerð HSÍ um 

fræðslumál“, 2015).   

Rannsókn sem gerð var af Ísaki Má Friðrikssyni árið 2011 fjallaði um 

stöðu þjálfaramenntunar í yngri flokkum í knattspyrnu og handknattleik. 

Þegar skoðaðar voru niðurstöður rannsóknarinnar kom í ljós að af þeim 70 

karlkyns þjálfurum sem svöruðu spurningalista rannsóknarinnar voru 25,7% 

með enga þjálfaramenntun. Af þeim 23 kvenkyns þjálfurum sem svöruðu 

spurningalista rannsóknarinnar voru 26,1% með enga þjálfaramenntun. 

Einnig kom í ljós að karlkyns þjálfarar í handknattleik yngri flokkar eru með 

hærri þjálfaramenntun heldur en kvenkyns þjálfarar í handknattleik yngri 

flokka (Ísak Már Friðriksson, 2011). Þetta sýnir að vandamál minni 

menntunar kvenkyns þjálfara er einnig til staðar innan 

handknattleikshreyfingarinnar. 
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7. Aðferð og gögn 

Í þessum kafla er fjallað um þá þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni. 

Hvaða mælitæki voru notuð, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig 

var unnið úr gögnunum sem fengust við svörum úr spurningalistanum. 

7.1 Þátttakendur 

Lagður var fram spurningalisti til kvenna sem hafa reynslu af þjálfun eða eru 

þjálfarar í dag. Spurningalistinn var unninn í SurveyMonkey og slóð var send 

með tölvupósti til 46 kvenna sem höfðu lokið að minnsta kosti IV. stigi í 

þjálfaramenntun. Þessar 46 konur urðu fyrir valinu vegna þess að þær 

annaðhvort neituðu eða svöruðu ekki tölvupósti sem KSÍ sendi á þær til að 

kanna áhuga þeirra á að sækja KSÍ A (UEFA A) þjálfaranámskeið einungis 

fyrir konur með stuðningi frá UEFA. Tölvupóstfang þátttakenda voru fengin 

frá KSÍ og var aldursbil kvennanna frá 1962 – 1996. Námskeiðið myndi 

mögulega verða niðurgreitt að hluta með styrk frá UEFA. Fjöldi þeirra sem 

svöruðu könnuninni voru 25 sem gerir 54,3% svörun.  

7.2 Mælitæki 

Spurningalistinn (sjá viðauka 2) var saminn af rannsakanda í samvinnu við 

KSÍ og sendur til þátttakenda rannsóknarinnar. Kynningarbréf (sjá viðauka 

1) fylgdi með spurningalistanum til þess að kynna rannsóknina fyrir 

þátttakendum. Spurningalistinn innihélt níu spurningar, mismunandi var 

hvort þátttakendur þurftu að svara átta spurningum eða níu. Fyrsta 

spurningin var bakgrunnsspurning þar sem spurt var um fæðingarár. Næstu 

tvær spurningar snérust um hvort þátttakendur ættu skráða 

meistaraflokksleiki og ef svo væri hversu margir þeir voru. Spurningar fjögur 

til sjö snéru að þjálfunarhlið þátttakenda. Í spurningu átta voru þær spurðar 

að því hvernig þeim fannst staðið að þjálfaramenntun kvenkyns þjálfara á 

Íslandi. Að lokum í spurningu níu voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru 

sammála eða ósammála því hvort kvenkyns þjálfarar njóti sömu virðingar og 

karlkyns þjálfarar.  
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7.3 Framkvæmd 

Notast var við forritið SurveyMonkey (surveymonkey.com) við uppsetningu 

spurningalistans. Kynningarbréfið (sjá viðauka 1) var sent út í tölvupósti en 

inn í kynningarbréfinu var hlekkur sem leiddi þátttakendur að 

spurningalistanum. Tölvupóstur var sendur á öll þau tölvupóstföng sem voru 

fengin frá KSÍ. Listinn var sendur út 1.maí 2016 og stóð gagnasöfnun yfir til 

6.maí 2016. Send var ítrekun til kvennanna þann 4. maí 2016. 

7.4 Úrvinnsla/greining 

Unnið var úr niðurstöðum í forritinu IBM SPSS Statistics 23. Þar var unnið úr 

gögnum, búnar voru til krosstöflur og unnið var með lýsandi tölfræði. 

Myndirnar og töflurnar voru búnar til í Microsoft Excel.  
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8. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar um hverjar séu 

ástæðurnar fyrir því að konur fari ekki alla leið í þjálfaramenntun sinni. 

Einnig verður skoðað hve margar þessara kvenna þjálfa tímabilið 2015-2016 

og athugað hver sé ástæðan fyrir því að hluti þeirra eru ekki að þjálfa. 

Af þeim 25 konum sem tóku þátt í könnuninni voru 24 sem svöruðu 

spurningunni um hvert er fæðingarár þitt. Meðalfæðingaár kvennanna var 

1977,67. Elsta konan var fædd 1962 og yngsta konan var fædd 1996 (Tafla 

2).  

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda og meðaltal fæðingaárs. 

 
Svöruðu Svaraði ekki 

Meðaltal 
 fæðingaár 

Lægsta 
 gildi 

Hæsta 
gildi 

24 1 1977,67  1962 1996 
 

Þegar konurnar voru spurðar hvort þær ættu skráða meistaraflokksleiki í 

knattspyrnu (Mynd 1) voru 88% sem svöruðu játandi en 12% sem svöruðu 

neitandi. 

 

Mynd 1. Átt þú skráða meistaraflokksleiki í knattspyrnu? 
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Mynd 2. Hversu marga meistaraflokksleiki átt þú skráða?  

 

Á mynd 2 má sjá að þær konur sem eiga fleiri en 100 leiki voru 44%. Fæstar 

áttu skráða 1-20 meistaraflokksleiki eða 4%. Þær konur sem áttu enga skráða 

meistaraflokksleiki voru 8%.  

Út frá mynd 3 er hægt að sjá hversu mikla þjálfarareynslu konurnar hafa. 

Kom í ljós að þær sem höfðu 7 ára eða lengri þjálfarareynslu voru flestar, eða 

48%. Þær sem höfðu 5 – 6 ára reynslu af þjálfun voru 32%, þær sem höfðu 2-

4 ára þjálfarareynslu voru 12%. Konurnar sem höfðu tveggja ára reynslu eða 

minna voru 8% og engin af þeim konum sem tóku þátt í könnuninni voru 

með enga þjálfarareynslu. 
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Mynd 3. Hversu langa þjálfarareynslu hefur þú? 

 

 
Mynd 4. Starfar þú við þjálfun tímabilið 2015-2016? 

Þegar spurt var um hvort konurnar starfi við þjálfun tímabilið 2015-2016 

(Mynd 4) kom í ljós að 56% af konunum sem tóku þátt eru ekki að starfa við 

þjálfun tímabilið 2015-2016. Þær konur sem svöruðu játandi þess efnis hvort 

þær þjálfuðu á núverandi tímabili voru 44%. 
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Mynd 5. Hver er ástæðan fyrir því að þú ert ekki að þjálfa tímabilið 2015-

2016? 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar af hverju konurnar eru ekki að þjálfa 

tímabilið 2015-2016 (Mynd 5) voru 35,3% sem sögðust ekki hafa áhuga á að 

þjálfa. Af þeim sem sögðust ekki hafa tíma til þess að þjálfa voru 23,5%. Þær 

konur sem hafa ekki fengið tilboð um þjálfun voru 5,9%. Þær konur sem 

svöruðu annað voru 35,3%. Ef konurnar völdu valmöguleikann annað gátu 

þær skrifað einhverja ástæðu og nokkrar af ástæðum þess að þær voru ekki 

að þjálfa voru til dæmis fæðingarorlof, vilja hafa meiri tíma með fjölskyldunni 

eða bara hættar að þjálfa.  

Eins og sjá má á mynd 6 hverjar ástæðurnar voru fyrir því af hverju 

konurnar halda ekki áfram að mennta sig sést að 30,4% segja ástæðuna vera 

því þær ætla ekki að halda áfram í þjálfun. Af þeim sem segjast ekki hafa 

áhuga á að mennta sig meira í þjálfun eru 21,7% og 13% segja að þær hafi 

ekki tíma til þess að mennta sig. Þær sem segja að þær eigi erfitt með að 

sækja nám vegna búsetu eru 8,7%. Konur sem svöruðu annað voru 26,1%. 

Þegar þau svör voru skoðuð nánar kom í ljós að ástæðurnar sem þær gefa 

upp eru til dæmis að þær ætla sér ekki að þjálfa eldri flokka eða Pepsi-

deildarlið. Einnig sögðu nokkrar vera að hugsa sig um hvort þær haldi áfram 

að mennta sig og taki KSÍ A (UEFA A) og ein sagðist ekki ætla að halda áfram 

vegna persónulegra aðstæðna. 
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Mynd 6. Hver er megin ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið áfram að 

mennta þig sem þjálfari? 

 
Mynd 7. Hversu vel/ekki nógu vel finnst þér staðið að þjálfaramenntun 

kvenkyns þjálfara á Íslandi? 

Þegar konurnar voru spurðar hvert álit þeirra væri á því hvernig staðið 

væri að þjálfaramenntun kvenna á Íslandi (Mynd 7) kom í ljós að konurnar 

sem tóku þátt eru nokkuð sáttar með það hvernig staðið er að þjálfamenntun 

kvenkyns þjálfara. 34,8% sögðu að það væri frekar vel staðið að 

þjálfaramenntun kvenna á Íslandi. Þær sem sögðust vera á báðum áttum 

(hvorki vel né ekki nógu vel) voru 30,4% og þær sem sögðu að það væri mjög 
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vel staðið að þjálfaramenntun kvenna voru 26,1%. Konurnar sem sögðu að 

það gæti verið betur staðið að þjálfaramenntun kvenna voru 8,7% og engin 

sagði að ekki nógu vel væri staðið að þjálfaramenntun kvenna.  

 

Mynd 8. Hversu sammála eða ósammála ertu því að kvenkyns þjálfarar njóti 

sömu virðingar og karlkyns þjálfarar? 

Þegar mynd 8 er skoðuð sem sýnir hversu sammála eða ósammála 

konurnar eru þegar þær eru spurðar hvort þær telji að kvenkyns þjálfarar 

njóti sömu virðingar og karlkyns þjálfarar. Kemur í ljós að 50% kvennanna 

segja annaðhvort að þær séu frekar ósammála eða mjög ósammála því að 

kvenkyns þjálfarar njóti sömu virðingar og karlkyns þjálfarar. Um 34% eru 

annaðhvort mjög sammála eða frekar sammála. Þær konur sem eru á báðum 

áttum eru 16,7%.  

Athugað var hvort það væri samband á milli fjölda skráðra 

meistaraflokksleikja og þess að konur væru að þjálfa tímabilið 2015-2016 

(Mynd 9). Kom í ljós að langflestar konur, af þeim sem tóku þátt í könnuninni 

og sem störfuðu við þjálfun tímabilið 2015-2016, áttu fleiri en 100 skráða 

meistaraflokksleiki en konurnar voru sex talsins af ellefu sem störfuðu við 

þjálfun eða 54,5%. 
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Mynd 9. Samband milli fjölda meistaraflokksleikja og þjálfunar tímabilið 

2015-2016. 

 
Mynd 10. Samband milli þjálfarareynslu og þjálfunar tímabilið 2015-2016. 

Sambandið á milli þjálfarareynslu kvennanna og hvort þær væru að þjálfa 

tímabilið 2015-2016 var skoðað. Út frá mynd 10 er hægt að sjá að stór hluti 

af þeim sem eru að þjálfa í dag hafa 7 ára þjálfarareynslu eða meira. Með 

öðrum orðum að 7 af þeim 11 sem starfa í dag hafa 7 ár eða fleiri í 

þjálfarareynslu, sem er 63,6%. 
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9. Umræða 

Niðurstöður sýna að af þeim 25 konum sem svöruðu spurningalistanum voru 

44% sem áttu yfir 100 meistaraflokksleiki skráða og einungis 8% kvennanna 

áttu enga meistaraflokksleiki skráða. Út frá þessu er hægt að túlka að þær 

sem eiga skráða meistaraflokksleiki í knattspyrnu eru líklegri til þess að fara 

út í þjálfun heldur en þær sem eiga enga meistaraflokksleiki skráða. Í 

niðurstöðukaflanum þegar skoðað var hvort samband væri á milli fjölda 

skráðra meistaraflokksleikja og hvort konurnar þjálfuðu tímabilið 2015-2016 

kom í ljós að þær konur sem áttu 100 leiki eða fleiri skráða voru 54,5% af 

þeim sem eru að þjálfa tímabilið 2015-2016. Þetta samband sýnir betur að 

þær konur sem eiga fleiri en 100 leiki skráða eru líklegri til að þjálfa heldur 

en hinar sem eiga færri leiki.  

Þegar konurnar voru spurðar hversu langa þjálfarareynslu þær höfðu kom 

í ljós að 80% af þeim höfðu 5 ár eða lengri reynslu í þjálfun. Aðspurðar hvort 

konurnar væru að þjálfa tímabilið 2015-2016 kom í ljós að 56% af konunum 

svöruðu neitandi en 44% svöruðu játandi þess efnis að þær störfuðu við 

þjálfun á þessu tímabili. Þegar skoðað er sambandið milli þessara tveggja 

þátta, annars vegar þjálfarareynslu og hins vegar þjálfunar í dag, kom í ljós að 

þær konur sem hafa meiri þjálfarareynslu eru líklegri til að þjálfa í dag heldur 

en þær sem hafa minni þjálfarareynslu. Sjö af þeim ellefu sem þjálfa í dag hafa 

7 ár eða meira í þjálfarareynslu. 

Ástæður þess að konurnar eru ekki að þjálfa tímabilið 2015-2016 voru 

þær að 35,3% sögðust ekki hafa áhuga á að þjálfa og þær sem höfðu ekki tíma 

til að þjálfa voru 23,5%. Þær sem höfðu ekki fengið tilboð um þjálfun voru 

5,9% og þær sem svöruðu annað voru 35,3%. Aðrar ástæður sem þær gáfu 

upp voru að þær vildu eiga meira tíma með fjölskyldunni sinni, eru hættar að 

þjálfa eða þær voru í fæðingarorlofi. Út frá þessu er hægt að segja að 

konurnar eru almennt að taka fjölskylduna fram yfir þjálfun og vilja verja 

meiri tíma með þeim. Konur eiga ekki bara fjölskyldu því karlar eiga líka 

fjölskyldur. Samt eru miklu fleiri karlar að þjálfa í knattspyrnu og með mun 

meiri menntun heldur en konur.  

Þegar ástæður þess voru skoðaðar af hverju konurnar fara ekki alla leið í 

þjálfaramenntun sinni kom í ljós að ástæðurnar sem þær gáfu upp voru að 



 26 

30,4% kvennanna ætla sér ekki að halda áfram að þjálfa. 21,7% sögðust ekki 

hafa áhuga á því að mennta sig meira og 13% segjast ekki hafa tíma til þess 

að mennta sig meira í þjálfun. Af þeim sem sögðust eiga í erfiðleikum með að 

sækja slíkt nám vegna búsetu voru 8,7%. Þær konur sem svöruðu annað voru 

26,1% og þegar þau svör voru skoðuð nánar kom í ljós að sumar konur ætla 

sér ekki að þjálfa eldri flokka eða þjálfa lið í Pepsi-deild. Aðrar konur sögðust 

vera að hugsa sig um hvort þær ætli sér að taka KSÍ A (UEFA A) og ein sagðist 

ekki ætla að mennta sig meira vegna persónulegra ástæðna. Í rannsókn 

Fielding-Lloyd og Mean(2011) um það hver ástæðan væri fyrir ójöfnum hlut 

kynjanna í þjálfun kom í ljós þar að konurnar væru ekki nógu sjálfsöruggar og 

tryðu ekki á eigin leikni og hæfni sem þjálfara. Þetta gæti líka verið ein af 

ástæðunum fyrir því af hverju konur fara ekki alla leið í menntun sinni. Þær 

einfaldlega hafi ekki trú á eigin getu og hæfni sem þjálfara og mætti kannski 

að einhverju leyti kenna samfélaginu um. Margir segja að þetta sé starf bara 

fyrir karla og að það sé erfitt fyrir konur að þjálfa til dæmis karla. En af hverju 

er þá ekki talað líka um að það sé erfitt fyrir karla að þjálfa konur? Það er ekki 

eins að þjálfa karla og konur. Sumt sem maður segir við karla gæti verið 

öðruvísi túlkað af konum. Konur eru meiri tilfinningaverur heldur en karlar 

og karlkyns þjálfarar þurfa þá að passa sig hvað þeir segja við 

knattspyrnukonur (Lewis o.fl., 2008, bls. 395–408). Því tel ég að kvenkyns 

þjálfarar ættu að vera í mun meira mæli að þjálfa lið í meistaraflokki kvenna. 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar hvað varðar álit kvennanna á því hvernig 

þeim finnst staðið að þjálfaramenntun kvenna á Íslandi kom í ljós að þær 

voru almennt nokkuð ánægðar með stöðuna. Þær sem svöruðu að það væri 

frekar vel eða mjög vel staðið að þjálfaramenntun kvenna á Íslandi voru 

60,9%. Þær sem sögðust vera á báðum áttum voru 16,7% og 8,7% svöruðu að 

það gæti verið betur staðið að þjálfaramenntun kvenna. Engin sagði að það 

væri ekki nógu vel staðið að menntun kvenna í þjálfun. Af þessu er hægt að 

sjá að KSÍ er að gera vel í menntun kvenkyns þjálfara að mati kvennanna. Það 

sem vantar er að konur taki af skarið og fari alla leið í menntun sinni. Þar með 

fjölgar kvenkyns þjálfurum í meistaraflokkum kvenna sem er ekkert nema 

jákvætt fyrir kvennafótboltann. Mikil umræða hefur verið síðustu daga um að 

knattspyrna kvenna sé ekki nógu sýnileg og ekki nógu mikið fjallað um 
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fótboltakonur í fjölmiðlum. Með auknum fjölda kvenkyns þjálfara og aukinni 

umfjöllun geta ungar stúlkur séð fyrirmyndir sínar í auknum mæli.  

Þegar konurnar voru spurðar hver þeirra skoðun væri á því hvort 

kvenkyns þjálfarar og karlkyns þjálfarar njóti sömu virðingar voru flestar 

sem sögðust vera frekar ósammála eða mjög ósammála því að kvenkyns og 

karlkyns þjálfara njóti sömu virðingar eða 50 %. Þær sem sögðust vera frekar 

sammála voru 20,8% og þær sem voru mjög sammála voru 12,5%. Þær sem 

sögðust vera hvorki sammála né ósammála voru 16,7%. Það að 50% af 

konunum sögðust vera frekar ósammála og mjög ósammála þarf kannski að 

athuga betur. Kannski er þetta ein af ástæðunum fyrir því að það eru svona 

fáar konur að þjálfa og ef þessi niðurstaða er raunin þarf hér að bæta úr. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á menntun knattspyrnuþjálfara á 

Íslandi. Fjallað var um nokkrar þeirra í fræðilega kaflanum hér að ofan. Í ljós 

kom að á tíu ára tímabili, árin 2004 – 2014 hefur fjöldi kvenkyns þjálfara 

staðið nánast í stað á þessum tíu árum. Fjöldinn hefur verið frá 55 til 68 

kvenkyns þjálfarar á hverju ári á meðan fjöldi karlkyns þjálfara hefur verið á 

fjórða hundraðið á þessum árum. Menntun knattspyrnuþjálfara almennt 

hefur batnað til muna og hefur KSÍ gert vel í því að bæta þjálfaramenntun 

þjálfara. Þetta borgar sig margfalt til baka og sem dæmi má nefna að íslenska 

A-landsliðið í karla og kvennaflokki hafa náð að komast inn á stórmót og má 

það að einhverju leyti þakka aukinni menntun þjálfara.  

Ósk mín er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar, á ástæðum þess af 

hverju konur fari ekki alla leið í þjálfaramenntun sinni, geri KSÍ kleift að fjölga 

kvenkyns þjálfurum í framtíðinni. Rannsóknin ætti líka að koma öðrum 

sérsamböndum eins og Handknattleikssambandi Íslands að góðum notum 

þar sem sama vandamál á sér stað, þ.e. að áhyggjur manna beinast að því að 

fjöldi kvenkyns þjálfara eykst ekki til samræmis við fjölda karlkyns þjálfara. 

Kostirnir við þessa rannsókn er að ekki hefur verið gerð álíka rannsókn og 

þessi. Gallarnir við hana voru til dæmis að einungis fékkst um 54% 

svarhlutfall og hefði ég viljað fá meira. Einnig er ekki til nein svona rannsókn 

sem fjallar um það sama og þess vegna get ég ekki borið mínar niðurstöður 

við aðrar sambærilegar rannsóknir. Ef sambærileg rannsókn yrði gerð aftur 
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væri betra að senda á fleiri þátttakendur og þá væri frekar hægt að alhæfa 

yfir á þýðið. 

  



 29 

9. Heimildaskrá 

Adriaanse, J. A. og Crosswhite, J. J. (2008). David or Mia? The influence of 

gender on adolescent girls’ choice of sport role models. Women’s 

Studies International Forum, 31(5), 383–389. 

doi:10.1016/j.wsif.2008.08.008 

Biskup, C. og Pfister, G. (1999). I Would Like to be Like Her/Him: Are Athletes 

Role-Models for Boys and Girls? European Physical Education Review, 

5(3), 199–218. doi:10.1177/1356336X990053003 

Bjarni Ævar Árnason og Sigmar Karlsson. (2010). Menntun 

knattspyrnuþjálfara á Íslandi 2010 - Rannsókn á menntun 

knattspyrnuþjálfara á Íslandi sumarið 2010. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Sótt 26. apríl 2016 af http://hdl.handle.net/1946/9205 

Bompa, T. O. (2009). Periodization: theory and methodology of training / 

Tudor O. Bompa, G. Gregory Haff (5th ed.). Champaign, IL: Human 

Kinetics. 

Coaching Convention. (2015). Uefa.org. Sótt 3. mars 2016 af 

http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/CoachingC

oachedu/02/29/42/76/2294276_DOWNLOAD.pdf 

Eyþór Guðnason, Kristinn V. Jóhannsson og Óskar Atli Rúnarsson. (2005). 

Menntun Knattspyrnuþjálfara á Íslandi. Sótt 4. maí 2016 af 

http://www.ksi.is/media/fraedsla/Ritgerd---Menntun-

knattspyrnuthjalfara-a-Islandi-(2004).pdf 

Fasting, K. og Pfister, G. (2000). Female and Male Coaches in The Eyes of 

Female Elite Soccer Players. European Physical Education Review, 6(1), 

91–110. doi:10.1177/1356336X000061001 



 30 

Few Females Coaching Women’s Sports May Mean Fewer Role Models. 

(2008). Community College Week, 20(21), 20. 

Fielding-Lloyd, B. og Mean, L. (2011). „I don“t think I can catch it’: women, 

confidence and responsibility in football coach education. Soccer & 

Society, 12(3), 345–364. doi:10.1080/14660970.2011.568102 

Freyr Alexandersson. (2016). Landsliðsþjálfari kvenna skorar á fyrirtæki 

landsins. Sótt 3. maí 2016 af http://www.fotbolti.net/news/03-05-

2016/landslidsthjalfari-kvenna-skorar-a-fyrirtaeki-landsins 

Gísli Hjartarson. (e.d.). Stefnumótun. Íbv.is. Sótt 12. maí 2016 af 

http://www.ibvsport.is/page/stefnumotun 

Iceland team profile. (2015). UEFA.com. Sótt 27. apríl 2016 af 

http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2016/teams/team=58/profi

le/index.html 

Iðkendur 2013 eftir íþróttagreinum. (2013). Isi.is. Sótt 26. apríl 2016 af 

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Tolfraedi/2013/I%C3%B0kend

ur%202013_%C3%8D%C3%BEr%C3%B3ttagreinar.pdf?= 

Iðkendur 2014 eftir íþróttagreinum. (2014). Isi.is. Sótt 26. apríl 2016 af 

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Tolfraedi/2013/I%C3%B0kend

ur%202014%20eftir%20%C3%AD%C3%BEr%C3%B3ttagreinum.pd

f?= 

Ísak Már Friðriksson. (2011). Menntun þjálfara yngri flokka í knattspyrnu og 

handknattleik. Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík. Sótt 3. apríl 2016 af 

http://hdl.handle.net/1946/9218 



 31 

Jón Steindór Þorsteinsson og Ríkharð Bjarni Snorrason. (2007). Menntun 

knattspyrnuþjálfara á Íslandi 2006. Reykjavík: Háskóli Íslands. Sótt 4. 

maí 2016 af http://hdl.handle.net/1946/893 

Leikir félaga. (e.d.-a). Ksi.is. Sótt 26. apríl 2016 af 

http://www.ksi.is/mot/leikir-

felaga/?nleit=0&felag=136924&vollur=%25&flokkur=112&kyn=0&sa

msett=0&dFra-dd=01&dFra-mm=01&dFra-yy=2004&dTil-

dd=30&dTil-mm=12&dTil-yy=2016 

Leikir félaga. (e.d.-b). Ksi.is. Sótt 26. apríl 2016 af 

http://www.ksi.is/mot/leikir-

felaga/?nleit=0&felag=136924&vollur=%25&flokkur=281&kyn=1&sa

msett=0&dFra-dd=01&dFra-mm=10&dFra-yy=2006&dTil-

dd=31&dTil-mm=12&dTil-yy=2016 

Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. og Barrett, L. F. (2008). Handbook of Emotions, 

Third Edition. Guilford Press. 

Reglugerð HSÍ um fræðslumál. (2015). Hsi.is. Sótt 30. apríl 2016 af 

http://www.hsi.is/library/Skrar/Um-HSi/Log-og-

reglugerdir/Reglugerdir-

HSi/Regluger%C3%B0%20HS%C3%8D%20um%20fr%C3%A6%C3

%B0slum%C3%A1l.pdf 

Reglugerð KSÍ - um menntun knattspyrnuþjálfara. (e.d.). Ksí.is. Sótt 29. 

febrúar 2016 af 

http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/reglugerdir/Februar-

2013-Reglugerd-KSI-um-menntun-knattspyrnuthjalfara.pdf 



 32 

Scraton, S., Caudwell, J. og Holland, S. (2005). „BEND IT LIKE PATEL“ Centring 

„Race“, Ethnicity and Gender in Feminist Analysis of Women’s Football 

in England. International Review for the Sociology of Sport, 40(1), 71–

88. doi:10.1177/1012690205052169 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson. (2012). Ísland best í heimi? Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson. Sótt 12. maí 2016 af 

http://www.siggiraggi.is/uncategorized/um-arangur-yngri-landslida-

islands-i-knattspyrnu/ 

Starfsreglur fyrir fræðslunefnd KSÍ. (2009). Ksi.is. Sótt 3. maí 2016 af 

http://www.ksi.is/media/logogreglugerdir/Fradslunefnd_mai_starfsr

eglur_2009.pdf 

Stefnuyfirlýsing um þjálfaramenntun. (2011). Ísí.is. Sótt 29. febrúar 2016 af 

http://www.isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Log-og-

reglugerdir/stefnuyfirlysing_um_thjalfaramenntun.pdf 

UEFA B þjálfaragráða - Námsskrá. (e.d.). Ksi.is. Sótt 29. febrúar 2016 af 

http://www.ksi.is/media/fraedsla/namskra_uefa_b.pdf 

Vescio, J., Wilde, K. og Crosswhite, J. J. (2005). Profiling sport role models to 

enhance initiatives for adolescent girls in physical education and 

sport. European Physical Education Review, 11(2), 153–170. 

doi:10.1177/1356336X05052894 

Warren Payne, Michael Reynolds, Sue Brown og Ashley Fleming. (2003). 

Sports role models and their impact on paricipation in physical activity: 

A literature review. University of Ballarat. Sótt 25. apríl 2016 af 

https://www.researchgate.net/profile/Warren_Payne/publication/2

55639009_SPORTS_ROLE_MODELS_AND_THEIR_IMPACT_ON_PARTIC



 33 

IPATION_IN_PHYSICAL_ACTIVITY_A_LITERATURE_REVIEW/links/0a

85e53bd2525c580f000000.pdf 

Young, J. A., Symons, C. M., Pain, M. D., Harvey, J. T., Eime, R. M., Craike, M. J. og 

Payne, W. R. (2015). Role models of Australian female adolescents A 

longitudinal study to inform programmes designed to increase 

physical activity and sport participation. European Physical Education 

Review, 21(4), 451–466. doi:10.1177/1356336X15579574 

 

  



 34 

10. Viðaukar 

10.1 Viðauki 1 

Kynningarbréf sem sent var með spurningalistanum til kvenkyns þjálfarana. 

Ágæti viðtakandi 

 

Rannsókn þessi er liður í lokaverkefni mínu til BSc gráðu í íþróttafræðum frá 

Háskólanum í Reykjavík. Viðfangsefnið er menntun kvenkyns þjálfara í 

knattspyrnu og athugun á því af hverju konur halda ekki áfram að mennta sig 

í þjálfun.  

 

Það skiptir miklu máli að svörun sé góð og mér þætti vænt um ef þú sæir þér 

fært að svara spurningalistanum. 

Neðst í þessum tölvupósti er hægt að finna slóð á spurningalistann. Svörun 

spurningalistans tekur um það bil 5 mínútur og skal það tekið fram að svörin 

sem fást er algjört trúnaðarmál og eru gögnin eingöngu notuð við þetta 

tiltekna verkefni. Þér ber ekki að svara einstaka spurningum eða 

spurningalistanum í heild sinni. Ekki er verið að kanna einstaka þjálfara 

heldur er verið að líta á heildina varðandi menntun kvenkyns þjálfara í 

knattspyrnu og athugun á því hver megin ástæða þess að konur halda ekki 

áfram að mennta sig í þjálfun. 

 

Leiðbeinandi minn er Margrét Lilja Guðmundsdóttir aðjúnkt við Háskólann í 

Reykjavík. Verkefnið er unnið í samstarfi við KSÍ. 

 

Hér er slóðin á spurningalistann:  

https://www.surveymonkey.com/r/QKGPYLN 

Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 6.maí. 

Með fyrirfram þökk 

Bestu kveðjur 

Guðni Siemsen Guðmundsson 

gudnig11@ru.is  

sími: 8459333  
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10.2 Viðauki 2 

 
Spurningalisti 

 

Spurningalistinn er liður í lokaverkefni mínu til BSc-gráðu í íþróttafræðum 

frá Háskólanum í Reykjavík. Niðurstöður verða eingöngu notaðar til þess að 

afla gagna fyrir lokaverkefnið mitt í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

 

Fullrar nafnleyndar er gætt og ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda 

rannsóknarinnar. 

 

Með fyrirfram þökk 

 
Guðni Siemsen Guðmundsson 
 
 
 
Spurningalisti 
 

1. Hvert er fæðingarár þitt? 
 

___________________________ 
 

2. Áttu skráða meistaraflokksleiki í knattspyrnu? 
 
___ Já 

 ___ Nei 
 

3. Hversu marga meistaraflokksleiki átt þú skráða? 
 
___ Á enga skráða meistaraflokksleiki 
___ 1-20 leiki 
___ 21-40 leiki 
___ 41-60 leiki 
___ 61-80 leiki 
___ 81-100 leiki 
___ fleiri en 100 leiki 
 

 
4. Hversu langa þjálfarareynslu hefur þú? 

 
___ Hef ekki þjálfarareynslu 
___ Minna en 2 ár 

 ___ 2-4 ár 



 36 

 ___ 5-6 ár 
 ___ 7 ár eða meira 
 

5. Starfar þú við þjálfun tímabilið 2015-2016? 
 
___ Nei, starfa ekki við þjálfun 
___ Já 

 
Ef Já vinsamlegast svaraðu þá næst spurningu 7. 
 

6. Hver er ástæðan fyrir því að þú ert ekki að þjálfa tímabilið 2015-2016? 
 
___ Hef ekki haft tíma 
___ Hef ekki áhuga 
___ Hef ekki fengið tilboð um þjálfun 
___ Er í fríi frá þjálfun 
Annað________________ 

 
 

7. Hver er megin ástæðan fyrir því að þú hefur ekki haldið áfram að 
mennta þig sem þjálfari? 
 
___ Hef ekki tíma 
___ Hef ekki haft áhuga 
___ Ætla mér ekki að þjálfa áfram 
___ Á erfitt með að sækja slíkt nám vegna búsetu 
Annað, þá hvað?_________________ 

  
8. Hversu vel/ekki nógu vel finnst þér staðið að þjálfaramenntun 

kvenkyns þjálfara á Íslandi? 
  

___ Mjög vel 
 ___ Frekar vel 
 ___ Hvorki vel né ekki nógu vel 

___ Gæti verið betra 
___ Ekki nógu vel 

  
9. Hversu sammála eða ósammála ertu því að kvenkyns þjálfarar njóti 

sömu virðingar og karlkyns þjálfarar? 
___ Mjög sammála  
___ Frekar sammála  
___ Hvorki sammála né ósammála  
___ Frekar ósammála  
___ Mjög ósammála  

 

 


