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Ágrip 
Rannsókn þessi byggist á því að skoða menntun starfandi knattspyrnuþjálfara á Íslandi á 

tímabilinu maí til september 2010. Einblínt var á KSÍ menntun þjálfaranna en það er sú 

menntun sem KSÍ býður upp á fyrir þjálfara á Íslandi eftir stöðlum Evrópska 

knattspyrnusambandsins (UEFA). Rannsóknin var unnin sem samanburðarrannsókn á 

annarri sem gerð var árið 2006 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni og Ríkharði Bjarna 

Snorrasyni. Hún var jafnframt unnin í samstarfi við KSÍ. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu menntunar hjá 

starfandi knattspyrnuþjálfurum á Íslandi og bera niðurstöður saman við fyrri rannsókn 

frá árinu 20061.  

Við gerð rannsóknarinnar var notast við megindlega aðferðafræði. 

Spurningalistar voru sendir á öll 90 aðildarfélög KSÍ sem tóku þátt í mótum á þeirra 

vegum árið 2010. KSÍ fór fram á að 100% svörun myndi nást og til að tryggja það voru 

spurningalistarnir sendir út í nafni KSÍ. Leitað var eftir grunnupplýsingum um 

þjálfarana og við úrvinnslu gagna var notast við gagnagrunn KSÍ ásamt Excel. 

Niðurstöðurnar sýndu að á þessu tímabili voru 379 starfandi aðalþjálfarar á 

Íslandi í 743 flokkum. Árið 2006 voru 382 starfandi aðalþjálfarar í 604 flokkum1. 

Athygli vakti að réttindalausum þjálfurum hefur fækkað töluvert. Hlutfall þeirra var 

20,2% árið 20061 en var komið niður í 11% árið 2010. Fækkun réttindalausra þjálfara 

mætti svo rekja til aukins framboðs á þjálfaranámskeiðum hjá KSÍ. Almennt séð sýna 

niðurstöðurnar að menntun þjálfara hefur aukist til muna undanfarin ár. 

 Niðurstöður sýndu að starfandi aðstoðarþjálfurum hefur fjölgað en þeir voru 

179 talsins á móti 154 árið 20061. Markmannsþjálfurum hafði einnig fjölgað á milli ára 

en þeir voru 23 á móti 15 árið 20061. Fjöldi starfandi yfirþjálfara var mjög svipaður en 

þeir voru 26 árið 2010 á móti 24 árið 20061. Þessa fjölgun mætti hugsanlega rekja til 

fjölgunar iðkenda í knattspyrnu á Íslandi og aukins metnaðar hjá félögunum. 
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Abstract 
A study was made of the coach education of active football coaches in Iceland from 

May to September 2010. The study focused on the coaches‘ KSÍ education, which is the 

education that the Icelandic Football Association (Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ), 

offers coaches in accordance with the standards of the Union of European Football 

Associations (UEFA). The study was set up as a comparison to another study done in 

2006 by Jón Steindór Þorsteinsson and Ríkharður Bjarni Snorrason. Futhermore, it was 

done with the cooperation of KSÍ. 

 The purpose and goal of the study was to explore the current status of education 

for active football coaches in Iceland and compare the results to the previous 2006 

study. 

 The study was done using empirical methods. Questionnaires were sent to all 90 

of KSÍ‘s member associations who participated in tournaments organized by KSÍ in 

2010. KSÍ made a demand for a 100% response rate, and to guarantee this the 

questionnaires were sent on KSÍ‘s behalf. Basic information was collected from the 

coaches, and the KSÍ database, as well as Excel, were used in the processing of data. 

The results showed that during the time period in question there were 379 active head 

coaches in 743 age groups. In 2006 a similar number of coaches were active, 382, but in 

considerably fewer age groups, 604. Of interest was the considerable decrease in the 

ratio uncertified coaches, which was 20,2% in 2006 but was down to 11% in 2010. The 

decrease in uncertified coaches could be traced to the increased availability of coaching 

courses from KSÍ. Consequently the results showed that coaches education increased in 

last four years. 

 The results also showed an increase in the number of working assistant coaches, 

179 compared to 154 in 2006. The number of goalkeeper coaches had also risen over 

the years, 23 compared to 15 in 2006. The number of working head coaches was fairly 

stable, 26 in 2010 compared to 24 in 2006. This increase could possibly be traced to 

increased numbers of football practitioners in Iceland and the associations‘ greater 

ambitions. 
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1. Inngangur 

Það var rétt fyrir aldamótin 1900 sem vinsælasta íþróttagrein allra tíma barst til Íslands. 

Skoskur prentari að nafni James B. Ferguson er talinn hafa kennt Íslendingum að spila 

knattspyrnu. Hann stofnaði Reykjavik Gymnastic Club, sem var fimleikahópur, en sá 

hópur spilaði knattspyrnu ásamt nokkrum starfsmönnum Ísafoldarprentsmiðju undir 

stjórn Ferguson. Á tímum Fergusons var íþróttin kölluð fótknattleikur2. 

Björn Kalman var mikill áhugamaður um fótknattleik en hann útvegaði sér 

eintak af ensku knattspyrnureglunum. Fyrir hverja æfingu þýddi hann kafla úr reglunum 

og las upp fyrir hópinn. Björn vann þegnskylduvinnu á Melavellinum við að hreinsa 

grjót en fyrsti opinberi knattspyrnuleikurinn fór fram á Melunum á þjóðhátíð 

Reykvíkinga þann 3. ágúst árið 1899. Skipt var í lið með hlutkesti og fengnir voru 

foringjar af ensku herskipi til að dæma leikinn2.  

Sama ár og fyrsti opinberi leikurinn fór fram var Fótboltafélag Reykjavíkur 

stofnað, sem varð seinna Knattspyrnufélag Reykjavíkur. Það var ekki fyrr en árið 1912 

að Íslandsmótið hóf göngu sína en þá voru aðeins þrjú lið skráð til leiks. Þau voru 

Fótboltafélag Reykjavikur, Fram og Knattspyrnufélag Vestmannaeyja og var för 

Eyjamanna fyrsta keppnisferð knattspyrnuliðs á Íslandi. Fyrsta Íslandsmótið naut 

mikillar hylli en 500 áhorfendur voru á fyrsta leiknum. Þegar upp var staðið varð 

Fótboltafélag Reykjavíkur Íslandsmeistari2. 

Íþróttafélög á Íslandi gegna mikilvægu hlutverki sem uppeldis- og leikstaðir 

fyrir börn og unglinga og því skiptir máli að uppbyggingin sé markviss. Eftir að áhugi 

jókst á knattspyrnu hér á landi byrjuðu mörg félög markvisst uppbyggingarstarf. Þegar 

líða tók á öldina varð starfið stærra og nú til dags hefja mörg börn knattspyrnuiðkun 

sína með því að taka þátt í knattspyrnuskóla á aldrinum fimm til sex ára. Þó að mörg 

félög séu með 8. flokk þá hefst reglubundin þjálfun í 7. flokki. Til að uppbyggingarstarf 

félaganna sé með besta móti þurfa þjálfarar sem starfa innan þeirra að búa yfir 

fagþekkingu, keppa að góðri frammistöðu og veita iðkendum góða þjónustu3. 

Undanfarna áratugi hefur KSÍ stuðlað að aukinni menntun hjá þjálfurum með því að 

gefa út fræðsluefni og bjóða upp á þjálfaranámskeið. 

Rannsókn þessi byggist á því að skoða KSÍ menntun knattspyrnuþjálfara á 

Íslandi á tímabilinu maí til september 2010. Rannsóknin er samanburðarrannsókn á 

rannsókn sem gerð var árið 20061 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni og Ríkharði Bjarna 

Snorrasyni. Rannsóknin er unnin í samstarfi við KSÍ. 
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Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að kanna stöðu menntunar hjá 

knattspyrnuþjálfurum á Íslandi, sumarið 2010, og bera niðurstöður saman við fyrri 

rannsókn frá árinu 20061 til að sjá hvernig menntun hefur þróast síðastliðin ár. Við 

teljum að vegna aukinna krafna til þjálfaramenntunar síðastliðin ár hafi menntun aukist í 

takt. Niðurstöðurnar ættu að gefa KSÍ hugmynd um framvindu menntunar hjá 

knattspyrnuþjálfurum á Íslandi. 

1.1 Rannsóknarspurning og tilgáta 

Rannsóknarspurningin sem við settum fram er: 

• Hvernig er staða þjálfaramenntunar í knattspyrnu á Íslandi háttað á tímabilinu 

maí til september 2010 samanborið við maí til september 2006? 

Tilgáta okkar að svari er: 

• Menntun þjálfara hefur aukist í takt við auknar kröfur KSÍ um menntun þjálfara 

undanfarin ár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

2. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla verður fjallað um KSÍ þar sem komið verður inn á sögu þess, tilgang og 

fræðslunefnd sambandsins. Því næst verður komið inn á menntun þjálfara þar sem farið 

verður yfir ýmislegt sem tengist því efni, til dæmis stefnuyfirlýsingar tengdar þjálfun, 

innihald þjálfaranámskeiða KSÍ, aldursflokkaskiptingu og leyfiskerfi KSÍ. Að lokum 

verður farið yfir fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu viðfangsefni. 

2.1 Saga KSÍ 

Knattspyrnuráð Reykjavíkur (KRR) vildi að stofnað yrði sérsamband um knattspyrnuna 

í landinu, en KRR hafði séð um Íslandsmótið undir stjórn Íþrótta- og ólympíusambands 

Íslands (ÍSÍ) frá árinu 1912. Fyrsta tillagan að stofnun KSÍ kom fram á ársþingi 

knattspyrnumanna í Reykjavík árið 1945. Hún kom fram þegar tekin var afstaða til 

deilna um hvernig ágóða á leik í Walterskeppninni skildi varið. Það var árið 1947 að ÍSÍ 

samþykkti beiðnina um stofnun KSÍ og boðaði til stofnfundar 26. mars sama ár.  

Á stofnári KSÍ voru 14 aðildarfélög innan sambandsins en átta þeirra eru virk enn þann 

dag í dag. Þessi félög eru Fram, Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR), Víkingur og Valur 

frá Reykjavík, Fimleikafélag Hafnafjarðar (FH) og Haukar frá Hafnarfirði og 

Knattspyrnufélag Akureyrar (KA) og Þór frá Akureyri2. 

Ólafur Jóhannsson úr Víkingi, sem var einn af stjórnarmönnum KRR, stakk upp 

á Agnari Klemensi Jónssyni sem formanni KSÍ. Það voru ekki fleiri tilnefndir í 

formannskjörinu og var Agnar því sjálfkjörinn. Hann tók við formennsku árið 1947 og 

starfaði til ársins 19482. 

Fyrsti opinberi landsleikur Íslands var árið 1946, einu ári áður en KSÍ var 

stofnað, og var hann á móti Dönum. Leikurinn endaði með 3-0 sigri Dana. Næsti leikur 

var á móti Norðmönnum en hann fór fram árið 1947 og endaði 4-2 Norðmönnum í vil4.  

Fyrsti sigurleikur Íslendinga var árið 1948 en þá unnu Íslendingar Finnland 2-0. 

Einn af bestu sigrum í sögu landsliðsins var þremur árum seinna, árið 1951, þegar lið 

Íslands vann 4-3 sigur á Svíum þar sem skagamaðurinn Ríkharður Jónsson skoraði öll 

mörk Íslands. Eftir þennan sigur liðu 50 ár þar til lið Íslands hafði betur gegn Svíum 

aftur en sá leikur fór fram í Reykjavík og endaði 2-14. 

 Mesta niðurlæging íslenska landsliðsins var í Kaupmannahöfn árið 1967 þegar 

Danir unnu 14-2 sigur á Íslendingum. Flestir vilja gleyma þessum leik en það hefur 

verið talað um að leikurinn sé mesta hneyksli íslenskrar íþróttasögu4. 
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Á undanförnum árum hafa landslið á vegum Íslands náð fræknum úrslitum. Má þar 

nefna 1-1 jafntefli við nýkrýnda heimsmeistara Frakka á Laugardalsvelli árið 1998, 1-0 

sigur á Rússum sama ár og 3-1 sigur á Tékkum árið 2001. Árið 2009 var kvennalandslið 

Íslands fyrst íslenskra knattspyrnulandsliða til þess að taka þátt í lokakeppni á stórmóti. 

Liðið tók þátt í Evrópukeppni landsliða (EM) sem haldin var í Finnlandi. Þrátt fyrir að 

hafa tapað öllum leikjum í lokakeppninni var þetta frækinn árangur hjá liðinu sem 

spilaði undir stjórn Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar. Árið 2010 er sögulegt fyrir þær sakir 

að undir 21 árs landslið karla náði þeim góða árangri að tryggja sér sæti í lokakeppni 

EM sem fram fer í Danmörku sumarið 2011. Liðið náði, undir stjórn Eyjólfs 

Sverrissonar, frábærum árangri í undankeppninni og ber þar helst að nefna 4-1 sigur á 

Evrópumeisturum Þýskalands. 

Þjóðarleikvangur Íslendinga, Laugardalsvöllur, var tekinn í notkun í Reykjavík 

árið 1957 en í dag eru höfuðstöðvar KSÍ staðsettar við völlinn. Árið 1968 var sett 

áhorfendamet á vellinum en þá fór fram leikur Vals og Benfica í Evrópukeppninni. Á 

leikinn mættu rúmlega 18.000 manns og náðu Valsmenn þar fræknu 1-1 jafntefli. Metið 

hélst til ársins 2004 en þá tóku Íslendingar á móti Ítölum. Leikurinn fór 2-0 fyrir 

Íslendingum og mættu yfir 20.000 manns á völlinn. Árið 2007 var endurgerð stúka tekin 

í notkun ásamt skrifstofuaðstöðu KSÍ4. 

Samkvæmt heimslista Alþjóða Knattspyrnusambandsins (FIFA) er íslenska 

karlalandsliðið í 116. sæti á lista sem var birtur 13. apríl 2011 og kvennalandsliðið í því 

16. á lista sem var birtur 18. mars 20115. 

Margir Íslendingar hafa náð góðum árangri sem leikmenn úti í heimi. Fyrsti 

atvinnumaður Íslands í knattspyrnu var Albert Guðmundsson en hann spilaði fyrir 

Arsenal, AC Milan, Nancy og PSG í kringum 1950. Aðrir knattspyrnumenn sem hafa 

náð góðum árangri eru til dæmis Ásgeir Sigurvinsson, fyrirliði Stuttgart, Atli 

Eðvaldsson, sem gerði garðinn frægan í þýsku deildinni, og Arnór Guðjohnsen sem 

spilaði fyrir Anderlecht og Bordeaux. Fleiri leikmenn sem náð hafa langt eru til dæmis 

Eyjólfur Sverrisson sem spilaði fyrir Herthu BSC Berlin og Eiður Smári Guðjohnsen 

sem spilaði meðal annars fyrir Chelsea og Barcelona4. 

2.2 Tilgangur og hlutverk KSÍ 

KSÍ er samband aðildarfélaga sem eru innan ÍSÍ og hafa það sameiginlegt að iðka og 

keppa í knattspyrnu. Aðsetur og varnarþing þess er staðsett í Reykjavík og skiptist niður 

í tíu nefndir. Hver nefnd hefur reglur til þess að starfa eftir og svo hefur sambandið 
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einnig lög sem það fer eftir. Í lögum KSÍ kemur fram ýmislegt sem varðar tilgang og 

hlutverk þess en hér að neðan má sjá fyrstu fjórar greinarnar sem fjalla um það málefni6. 

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

a. að hafa yfirstjórn íslenskra knattspyrnumála,  

b. að vinna að eflingu knattspyrnu í landinu,  

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

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

e. að standa fyrir knattspyrnumótum á Íslandi,  

f. að standa vörð um uppeldislegt gildi knattspyrnu og heiðarlegan leik,  

g. að koma fram erlendis fyrir hönd knattspyrnu á Íslandi,  

h. að tefla fram landsliðum og félögum í alþjóðlegri keppni7. 

Einnig kemur fram að KSÍ starfi að öllu leyti sjálfstætt og sé hlutlaust þegar kemur að 

stjórnmálum og trúarbrögðum. KSÍ á að gæta jafnræðis og jafnréttis og það skulu allir 

vera jafnir gagnvart lögum og reglugerðum sem sambandið vinnur eftir. Þá eiga allir að 

njóta sömu réttinda án tillits til þátta eins og kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, 

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

leyti7. 

KSÍ er aðili að þremur sérsamböndum en þau eru ÍSÍ, UEFA og FIFA. Reglur 

KSÍ eiga að vera samræmdar reglum þessara sambanda og þær eru bindandi fyrir alla 

aðila KSÍ. Þeir aðilar eru þjálfarar, leikmenn og dómarar sem starfa innan aðildarfélaga 

KSÍ. Þegar kemur að skipulagningu leikja og móta, bæði hjá KSÍ og aðildarfélögum 

þess, þarf að fara eftir reglum FIFA og UEFA, til dæmis varðandi dagsetningar á 

landsleikjum. Einnig er KSÍ ekki heimilað að vera í sambandi við önnur 

knattspyrnusambönd sem eru ekki aðilar að FIFA eða UEFA nema með samþykki 

þeirra8. 

2.3 Aðildarfélög KSÍ 

Aðildarfélög KSÍ eru þau félög sem iðka og keppa í knattspyrnu á Íslandi og eru þau 

143 talsins. Árið 2010 tóku 90 þeirra þátt í mótum á vegum KSÍ9. 

Aðildarfélögin hafa ýmis réttindi og skyldur sem þau gegna. Þau hafa rétt til 

þess að taka þátt í mótum sem eru skipulögð af KSÍ og er þeim skylt að virða lög og 

reglugerðir. Þau þurfa einnig að fara eftir reglum og ákvörðunum sem settar eru fram 

eða teknar af KSÍ, UEFA eða FIFA. Aðildarfélögin eiga jafnframt að sjá til þess að 
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meðlimir félagsins, til dæmis leikmenn og þjálfarar, fari eftir þeim. Félögin skulu senda 

KSÍ ársskýrslu í lok hvers árs. Sérráð hvers umdæmis þarf að senda skýrslu um 

knattspyrnumót ásamt upplýsingum um stjórnir ráðsins. Félögin eru skyldug til þess að 

koma í veg fyrir lyfjamisnotkun innan síns félags og halda bókhald yfir starfsemi sína. 

Þá er félögum ekki heimiluð aðild að öðru knattspyrnusambandi né þátttaka í mótum á 

vegum annars knattspyrnusambands nema með samþykki KSÍ, viðkomandi 

knattspyrnusambands sem mótherji tilheyrir, FIFA eða UEFA. Leikmenn félaganna 

þurfa að vera skráðir í samræmi við reglugerðir KSÍ og ef félag brýtur gegn settum 

reglum skal því vera refsað í samræmi við brotið10. Að lokum þurfa aðildarfélög og 

meðlimir þeirra að skuldbinda sig til þess að leika knattspyrnu í samræmi við 

knattspyrnulögin og lög og reglur FIFA og UEFA11. 

2.4 Fræðslunefnd KSÍ 

Hlutverk fræðslunefndar KSÍ er að hafa umsjón með og skipuleggja fræðslumál KSÍ og 

annast menntun knattspyrnuþjálfara og leiðtoga. Nefndin á einnig að vera vettvangur 

þar sem nýjar hugmyndir koma fram og þróa íslenska knattspyrnu12. 

Nefndin starfar samkvæmt lögum og reglugerðum sem settar hafa verið um 

knattspyrnuþjálfara og jafnframt leysir hún úr málum með lög og reglur til hliðsjónar. Í 

nefndinni eiga að vera að minnsta kosti fimm aðilar sem eru tilnefndir af stjórn KSÍ. 

Formaður nefndarinnar skal eiga sæti í stjórn KSÍ og Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands 

skal tilnefna einn fulltrúa í nefndina. Nefndin starfar eftir þörfum en á þó að koma 

saman að minnsta kosti annan hvern mánuð. Formaður kallar nefndina saman og stýrir 

fundum. Erindi sem ætluð eru nefndinni eiga að berast henni skriflega í gegnum 

skrifstofu KSÍ13. 

Hér að neðan má sjá helstu verkefni nefndarinnar: 

• Að hafa umsjón með menntun knattspyrnuþjálfara. 

• Að halda reglulega námskeið fyrir knattspyrnuþjálfara. 

• Að hafa umsjón með menntun kennara á þjálfaranámskeiðum KSÍ. 

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

erlendis. 

• Að annast endurmenntun þjálfara. 

• Að gæta þess að kröfur í þjálfunarsáttmála UEFA séu uppfylltar. 

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

endurskoðun hennar. 

• Að stuðla að útrýmingu fordóma og mismununar í knattspyrnu hvort heldur sem 

er á grundvelli, útlits, kynferðis, kynþáttar, litarháttar, kynhneigðar, skoðana, 

trúar, fötlunar, efnahags eða annarra aðstæðna. 

• Að hafa umsjón með útgáfu fræðsluefnis um knattspyrnu og knattspyrnuþjálfun. 

• Að hafa umsjón með útgáfu og endurskoðun Kennslu- og æfingaskrár KSÍ. 

• Að standa fyrir leiðtogamenntun og annast útgáfu námsefnis. 

• Að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi með áherslu á samstarf Norðurlanda. 

• Að afla og miðla upplýsingum um þjálfun og námskeið erlendis. 

• Að vera umræðuvettvangur um framfarir og þróun í íslenskri knattspyrnu. 

• Að standa fyrir rannsóknum í tengslum við íslenska knattspyrnu og 

knattspyrnuþjálfun. 

• Að vera aflvaki nýrra hugmynda og þróunar í íslenskri knattspyrnu. 

• Að standa fyrir samstarfi við landsliðsþjálfara Íslands og efna til funda þeirra á 

meðal a.m.k. einu sinni á ári14. 

2.5 Menntun þjálfara 

Þegar þjálfun er endurtekin dögum og vikum saman er hægt að líta á hana sem jákvætt 

áreiti. Þjálfun hámarkar getu íþróttamannsins til þess að framleiða orku, auka úthald 

fyrir líkamlegri streitu og ná árangri á æfingum15. Til þess að ná fram hámarksárangri er 

mikilvægt að þjálfunin sé fagleg og að þjálfari hafi þá menntun og reynslu sem til þarf.  

Í kafla þessum verður fjallað um ýmislegt sem snýr að menntun 

knattspyrnuþjálfara. Til dæmis verður farið yfir þær kröfur sem KSÍ gerir um menntun 

þjálfara og almennt um þjálfun barna og unglinga. 

2.5.1 Stefnuyfirlýsing KSÍ um þjálfun barna og unglinga 

Stefna KSÍ hefur það að leiðarljósi að knattspyrnuiðkun skuli vera þroskandi líkamlega, 

félagslega og sálrænt. Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Skipuleg og markviss þjálfun 

getur skapað börnum og unglingum aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á 

lands- og/eða alþjóðamælikvarða þegar þeir hafa mesta líkamlega og sálræna hæfileika 

til þess. Jafnframt er gert ráð fyrir að þeir sem ekki velja afreksmennsku fái tækifæri til 
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að stunda knattspyrnu við sitt hæfi. Þjálfun barna á við 12 ára og yngri, en þjálfun 

unglinga á við 13 ára til og með 19 ára16. 

2.5.1.1 Markmið, leiðir, verðlaun og viðurkenningar 

a) 8 ára og yngri 

• Auka hreyfiþroska. 

• Fyrstu kynni af knattspyrnu verði jákvæð. 

• Æfingar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar sem 

örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar. 

• Þjálfun fari fram í leikformi. 

• Æfingar séu skemmtilegar. 

• Leikið verði í 4ra til 6 manna liðum. 

• Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal 

hún fara fram á félagsmótum og mótum þar sem félagar úr nágrannafélögum keppa. 

• Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppni. 

• Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með, að öll börn fái jöfn 

tækifæri til þátttöku og að allir fái sömu viðurkenningu fyrir þátttöku16. 

b) 9 til 12 ára. 

• Aðaláhersla sé á þjálfun tæknilegrar færni. 

• Kynna einföld leikfræðileg atriði.  

• Þjálfun feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar.  

• Að vekja knattspyrnuáhuga fyrir lífstíð. 

• Æfingar séu fjölþættar og skemmtilegar. 

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

• Háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd. 

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

• Leikið verði í 7 manna liðum. 

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

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

allir fái sömu viðurkenningu fyrir þátttöku. 

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

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

verðlauna16. 
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c) 13 - 16 ára. 

• Þjálfun byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun. 

• Viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni. 

• Auka skilning á leikfræðilegum atriðum. 

• Skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með knattspyrnustarfinu. Sérstök 

áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan félagsins. Til 

þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða og félagslegra athafna 

innan vallar sem utan nýtt til hins ýtrasta. 

• Kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er 

til að árangur náist. 

• Kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka knattspyrnu sem líkamsrækt 

og vegna félagsskaparins. 

• Æfingar séu fjölþættar. 

• Sérhæfing hefjist. 

• Fræðsla um vöxt og þroska fari fram. 

• Fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram. 

• Allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu. 

• Öll félög sjái til þess að skapa sem jöfnust tækifæri til að stunda knattspyrnu sem 

keppnisíþrótt annars vegar og líkamsrækt hins vegar. 

• Leikið verði í 11 manna liðum. Einnig verði áfram leikið í 7 manna liðum. 

• Fyrir 13 og 14 ára skal keppni fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu 

og hugsanlega erlendis. Lið sem og einstaklingar vinna til verðlauna.  

• Fyrir 15 og 16 ára skal keppni fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu 

og erlendis. Árangur í keppni orðinn markmið sem stefnt er að og þjálfunin miðast 

við. Lið sem og einstaklingar vinna til verðlauna16. 

d) 17 til 19 ára. 

• Allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir. 

• Auka þjálfunarálagið verulega. 

• Innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og 

afreksknattspyrnu. 

• Skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka knattspyrnu sem líkamsrækt og vegna 

félagsskaparins. 



 
19 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

• Æfingar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir með 

tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings. 

• Val á milli íþróttagreina fari fram ef fyrir liggur áhugi til sérhæfingar. 

• Sérhæfð afreksþjálfun fari fram og æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður 

var. 

• Unglingum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná 

árangri í afreksknattspyrnu. 

• Öll félög geri greinarmun á afreksknattspyrnu eða knattspyrnu þar sem árangur í 

keppni er aðalmarkmiðið annars vegar og hins vegar knattspyrnu þar sem áhersla er 

lögð á líkamsrækt og félagsskapinn umfram árangur í keppni sem slíkri. 

• Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis. 

Árangur í keppni orðinn markmið sem stefnt er að og þjálfunin miðast við. Lið sem 

og einstaklingar vinna til verðlauna16. 

Með stefnuyfirlýsingu þessari er aðildarfélögum KSÍ markaður rammi til að vinna eftir 

við þjálfun barna og unglinga. Knattspyrnuhreyfingin stefnir ávallt að því að skapa 

kjöraðstæður fyrir börn og unglinga þannig að þau fái notið sín. Jafnframt gerir 

stefnuyfirlýsing þessi ráð fyrir því að ekki sé gerður greinarmunur á 

aldursflokkaskiptingu hjá piltum og stúlkum16. 

2.5.2 Reglugerð um menntun knattspyrnuþjálfara 

Reglugerð um menntun knattspyrnuþjálfara er samin af KSÍ og nær til þjálfara á Íslandi. 

Sífellt er verið að endurskoða reglugerðina og auka kröfur um menntun þjálfara. 

Ástæður fyrir auknum kröfum um menntun eru að fyrri kröfur voru í sumum tilfellum 

ekki nægar að mati fræðslunefndar KSÍ. Vegna mikils fjölda þjálfara sem lokið hafa 

miklu þjálfaranámi hjá KSÍ þykir fræðslunefndinni eðlilegt að setja markið hærra og 

auka kröfur um menntun17. 

Dæmi um breytingar sem gerðar hafa verið á reglugerðinni eru til dæmis að árið 

2007 var bætt inn ákvæði um menntun aðstoðarþjálfara en áður voru engar kröfur 

gerðar til menntunar þeirra. Kröfur um menntun þjálfara hafa verið hertar á 

síðastliðnum árum í flestum flokkum og á flestum getustigum hjá meistaraflokki. Hér að 

neðan má sjá reglugerðina sem tók í gildi 1. nóvember 201017. 
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1.gr. 

Almenn ákvæði 

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

þjálfarastarfa sem þeir vinna.  

1.2. Skilgreining á hlutverki aðalþjálfara: Aðalþjálfari skipuleggur og stjórnar 

æfingum flokksins sem hann þjálfar og er viðstaddur leiki liðsins. Hann er 

ábyrgur fyrir knattspyrnulegri stjórnun flokksins og ber faglega ábyrgð á starfi 

og árangri hans17. 

2.gr. 

Menntunarkröfur 

2.1. Félög skulu gera kröfur til þjálfara sinna um menntun samkvæmt eftirfarandi: 

Tafla 1 – Kröfur KSÍ um menntun knattspyrnuþjálfara  

Þjálfun Námskeið skv. kennsluskrá KSÍ 

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

deild kvenna 

UEFA Pro gráða eða 

KSÍ A gráða  

2. deild karla, 3. deild karla, 1. deild 

kvenna og  2. flokkur  

KSÍ B gráða  og KSÍ V námskeið að 

auki 

Aðstoðarþjálfari meistaraflokks í Pepsi-

deild karla, 1. deild karla og Pepsi-deild 

kvenna 

KSÍ B gráða 

Yfirþjálfari unglingastarfs í Pepsi-deild 

karla, 1. deild karla og Pepsi-deild 

kvenna  

KSÍ A gráða 

 

3. og 4. flokkur  KSÍ B gráða 

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

eingöngu er keppni í 7 manna liðum 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar sem ekki eru taldir upp 

annarsstaðar 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar í flokkum þar sem 

eingöngu er keppni í 7 manna liðum  

KSÍ I 

17 
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3.gr. 

Mat á þjálfaragráðum 

 

3.1. KSÍ er aðili að þjálfarasáttmála UEFA og metur því UEFA A og UEFA B 

þjálfaragráður frá öllum löndum Evrópu til jafns við KSÍ A og KSÍ B 

gráðurnar17. 

4.gr. 

Endurmenntun 

 

4.1. Þjálfarar með KSÍ A og KSÍ B þjálfaragráður þurfa að sækja sér endurmenntun, 

lágmark 15 tíma á 3 ára fresti til að viðhalda réttindunum sínum og skila inn 

staðfestingu því til sönnunar til fræðslustjóra KSÍ.  

4.2. Fræðslunefnd KSÍ ákvarðar hvað telst gild endurmenntun til endurnýjunar á 

þjálfararéttindunum17.  

5.gr. 

Mat réttinda 

5.1. Fræðslunefnd KSÍ metur hvaða réttindi nám/námskeið á Íslandi og erlendis veita 

og hvaða réttindi útlendingar hafa til þjálfunar á Íslandi. 

5.2 Fræðslunefnd KSÍ getur veitt I.-II. stigs þjálfararéttindi þeim sem hafa 

knattspyrnuferil að baki17. 

6.gr. 

Undanþágur 

6.1. Fræðslunefnd KSÍ 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 KSÍ til samþykktar17. 

7.gr. 

Gildistaka 

7.1. Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. grein laga KSÍ og öðlast þegar gildi nema 

grein 2.1. sem tekur gildi þann 1. nóvember 2010 en þar til gildir grein 2.1. í 
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reglugerð KSÍ um menntun knattspyrnuþjálfara er samþykkt var af stjórn 23. 

apríl 2007.   

Við gildistöku hennar fellur úr gildi eldri reglugerð KSÍ um menntun 

knattspyrnuþjálfara17. 

2.5.3 Skipulag þjálfaranámskeiða KSÍ 

KSÍ fékk leyfi til þess að veita þjálfurum sem ljúka KSÍ I, II, III og IV gráðu sem heitir 

UEFA B (KSÍ B) í júlí 2003. Til þess að fá gráðuna þurfa þjálfarar að fá 50 stig af 100 

mögulegum í skriflegu prófi en 70 stig til þess að geta haldið áfram menntunarkerfi 

KSÍ. Gráðan er sú fyrsta í röðinni af þremur mögulegum þjálfaragráðum UEFA. Næsta 

gráða í röðinni er UEFA A (KSÍ A) en til þess að fá hana þurfa þjálfarar að ljúka KSÍ V, 

VI og VII ásamt því að standast skriflegt próf. Þriðja og síðasta gráðan í kerfinu er 

UEFA Pro. Þjálfarar geta tekið hana í samvinnu við enska knattspyrnusambandið18. 

      KSÍ I  26 tímar (Helgarnámskeið) 

      KSÍ II  26 tímar (Helgarnámskeið) 

KSÍ B þjálfaragráða  KSÍ III  26 tímar (Helgarnámskeið) 

(120 tímar)     KSÍ III  20 tímar (Verkleg þjálfun hjá félagi) 

      KSÍ IV  26 tímar (Helgarnámskeið) 

     UEFA B skriflegt próf 

 
     KSÍ V 28 tímar (Helgarnámskeið)  

     KSÍ VI 45 tímar (Vikunámskeið haldið erlendis) 
KSÍ A þjálfaragráða   KSÍ VII  7 tímar (Undirbúningsdagur) 
(120 tímar)    KSÍ VII  30 tímar (Æfingakennsla og verklegt próf) 
      KSÍ VII  10 tímar (Þjálfaradagbók) 
      UEFA A skriflegt próf  

UEFA Pro þjálfaragráða - Í samvinnu við enska knattspyrnusambandið. 

KSÍ B gráða er metin í öllum löndum Evrópu sem UEFA B þjálfararéttindi. 

KSÍ A gráða er metin í öllum löndum Evrópu sem UEFA A þjálfararéttindi19. 

2.5.4. Skipulag UEFA B þjálfaragráðu 

Þegar KSÍ fékk leyfi frá UEFA til að veita þjálfurum UEFA þjálfaragráður þurfti KSÍ 

að aðlaga gömlu KSÍ þjálfaranámskeiðin að kerfi UEFA. Þannig voru öll námskeið KSÍ 

endurskipulögð.  

Núverandi kerfi byggist á fjórum helgarnámskeiðum sem heita KSÍ I, II, III og 

IV og er hvert helgarnámskeið 26 kennslutímar en KSÍ III er í heild 46 kennslutímar (26 
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tímar + 20 tímar í þjálfun hjá knattspyrnufélagi). Þetta eru alls 124 kennslutímar og 

einnig eru fimm kennslutímar fyrir námsmat/próf. Þegar þessum helgarnámskeiðum er 

lokið þurfa þjálfarar að þreyta skriflegt próf og þegar þeir hafa staðist það fá þjálfarar 

UEFA B þjálfaragráðu18. 

 Í töflu tvö hér að neðan má sjá samanburð á kröfum UEFA fyrir UEFA B 

þjálfaragráðu og uppbyggingu KSÍ I, II, III og IV námskeiðanna. 

Tafla 2 - Samanburður á kröfum UEFA og KSÍ 

  
UEFA B 
þjálfaragráða 

KSÍ I, II, III og 
IV 

Fjöldi kennslutíma 120 124 
Bóklegir tímar 48 50 
Verklegir tímar 72 74 
Hlutfall bóklegra tíma 40% 40% 
Hlutfall verklegra tíma 60% 60% 
18 

Á UEFA B námskeiðunum er kennt fjölbreytt námsefni og farið er inn á ýmsa þætti 

knattspyrnunnar. Í töflu þrjú hér að neðan má sjá skipulag námsefnis og fjölda 

kennslutíma.  

Tafla 3 - Skipulag námsefnis á UEFA B 

  
KSÍ 
I 

KSÍ 
II 

KSÍ 
III 

KSÍ 
IV Alls 

Bóklegir tímar:  12 11 16 11 50 
Leikfræði 1 2 6 5 14 
Leiðtogahæfni 0 2 2 1 5 
Þjálffræði 5 4 3 3 15 
Kennslufræði 4 3 4 2 13 
Knattspyrnulögin 2 0 1 0 3 
Verklegir tímar:  14 15 30 15 74 
Knattspyrnutækni 9 4 7 11 31 
Þjálffræði 0 4 2 3 9 
Æfingakennsla 5 7 20 0 32 
Hagnýt þekking 0 0 1 1 2 
Alls 26 26 46 26 124 
Námsmat 1 0 2 2 5 

18 



 
24 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

2.5.5 Skipulag UEFA A þjálfaragráðu 

UEFA A þjálfaragráðan byggist upp á þremur námskeiðum en þau eru KSÍ V, VI og 

VII. KSÍ V er 28 tíma helgarnámskeið, KSÍ VI er vikunámskeið kennt á Englandi og 

KSÍ VII er 47 tíma námskeið sem skiptist í þrennt. Skiptingin á KSÍ VII er þannig að 

fyrst er undirbúningsdagur (sjö tímar) og svo er æfingakennsla og verklegt próf (30 

tímar). Í lokin þurfa þjálfarar að skila þjálfaradagbók (10 tímar). Þegar þjálfarar hafa 

lokið KSÍ VII þurfa þeir að standast skriflegt próf til þess að fá gráðuna20. 

 Til þess að fá inngöngu á námskeið sem tilheyra UEFA A þjálfaragráðunni þurfa 

þjálfarar að hafa lokið UEFA B og vera 18 ára eða eldri. Einnig þurfa þjálfarar að vera 

með minnst árs reynslu af þjálfun hjá knattspyrnufélagi að lokinni UEFA B gráðunni20. 

Í töflu þrjú hér að neðan má sjá samanburð á kröfum UEFA fyrir UEFA A þjálfaragráðu 

og uppbyggingu KSÍ V, VI og VII námskeiðanna. 

Tafla 4 - Samanburður á kröfum UEFA og KSÍ 

  
UEFA A 
þjálfaragráða KSÍ V, VI og VII  

Fjöldi kennslutíma 120 120 
Bóklegir tímar 48 48 
Verklegir tímar 72 72 
Hlutfall bóklegra tíma  40% 40% 
Hlutfall verklegra 
tíma 60% 60% 

20 

Eins og á UEFA B námskeiðunum þá er fjölbreytt námsefni í UEFA A gráðunni. Hér að 

aftan má sjá skipulag námsefnis og fjölda kennslutíma. 
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Tafla 5 - Skipulag námsefnis á UEFA A 

  
KSÍ 
V 

KSÍ 
VI 

KSÍ 
VII Alls 

Bóklegir tímar:  16 25 7 48 
Leikfræði 3 12 3 18 
Leiðtogahæfni 0 2 0 2 
Sjúkraþjálfun og 
næringarfræði 8 0 0 8 
Kennslufræði 2 2 0 4 
Hagnýt þekking 1 9 4 14 
Knattspyrnulögin 2 0 0 2 
Verklegir tímar: 12 20 40 72 
Taktík 1 18 0 19 
Líkamsástand 5 0 0 5 
Leiðtogahæfni 0 1 0 1 
Æfingahönnun 4 0 0 4 
Kennslufræði 2 1 0 3 
Æfingakennsla 0 0 30 30 
Þjálfunardagbók 0 0 10 10 
Alls 28 45 47 120 
Verkefni/próf 0 0 4 4 

20 

2.5.6 Þátttaka á þjálfaranámskeiðum 1992-2010 

Á undanförnum árum hefur þátttaka og framboð á þjálfaranámskeiðum hjá KSÍ 

stóraukist. Ásamt hefðbundnu námskeiðunum sem KSÍ bíður upp á hefur KSÍ fengið 

ýmsa sérfræðinga til þess að halda fyrirlestra hér á landi. Þessi námskeið geta jafnframt 

nýst þjálfurum sem hluti af endurmenntun þeirra. Sem dæmi um þessa aukningu sóttu 

26 þjálfarar KSÍ I (A-stig) árið 1992 en árið 2010 voru þeir 136. Það gerir rúmlega 

520% aukningu á þátttöku. Í töflu sex hér að aftan má sjá þátttöku á 

þjálfaranámskeiðum á vegum KSÍ á árunum 1992-201021. 
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Tafla 6 - Þátttaka á þjálfaranámskeiðum 

 
21 

2.5.7 Aldursflokkaskipting 

Eins og kemur fram í annarri grein reglugerðar KSÍ um knattspyrnumót er leikmönnum 

skipt niður í fyrirfram ákveðna aldursflokka í knattspyrnumótum. Í flestum flokkum eru 

tveir árangar en samkvæmt reglugerð KSÍ er aldurflokkaskiptingin eins og kemur fram í 

töflu sjö22. 

Tafla 7 - Aldursflokkaskipting 

Aldursflokkur Aldur 
1. Aldursflokkur 20 ára og eldri 
2. Aldursflokkur 17 til 19 
3. Aldursflokkur 15 til 16 
4. Aldursflokkur 13 til 14 
5. Aldursflokkur 11 til 12 
6. Aldursflokkur 10 ára og yngri 

22 

´10 ´09 ´08 ´07 ´06 ´05 ´04 ´03 ´02 ´01 ´00 ´99 ´98 ´97 ´96 ´95 ´94 ´93 ´92
KSÍ I (A-stig) 136 123 90 98 88 96 73 115 62 45 28 37 40 42 35 20 40 26
KSÍ II (B-stig) 86 87 112 46 65 77 88 61 39 29 43 29 24 34 20 26 31 21
KSÍ III (C-stig) 126 74 66 43 36 37 66 41 17 16 23 14 25 13 21 15
KSÍ IV 66 48 33 32 39 61 28 29
KSÍ V 60 48 19 36 31 40
KSÍ VI 31 25 27
KSÍ VII 27 58 2 20
D-stig 45 14
Fyrri hluti D-stigs 27 41
Síðari hluti D-stigs 19 39
E-stig 25 31 30
Sérnámskeið E-stigs 33
Bikarráðst. karla 63 40
Bikarráðst. kvenna 63 33 42
Barnaþjálf. 21 28
Unglingaþjálf. 18
Andy Roxburgh 78
Martin Andermatt 53
Per Rud 25
Simon Smith 56
Jens Bangsbo 76
Frans Hoek 65 56
Peacock og Eastick 50
Peacock og Bate* 49
Lars Lagerback* 41
Guðmundur Guðmundsson* 16
Eijlert Björkman 22
Steen Gleie 60
Ráðstefna KSÍ/ÍSÍ 60 35 58
Endurmenntun UEFA A 14
Grasrótarnámskeið 33
Ráðstefna um þj. barna 90
Ian Bateman á Akureyri 14
Súpufundir KSÍ 190
Alls 888 662 563 297 393 335 411 368 172 109 98 23 130 218 175 172 67 71 106
*UEFA A endurmenntun
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Ásamt þeim flokkum sem taldir eru upp í töflunni hér að framan eru flest félög einnig 

með 7. og 8. aldursflokk. Í 7. flokki eru börn á aldrinum sjö til átta ára en 8. flokkur er 

fyrir börn á aldrinum fimm til sex ára. Einnig má taka fram að keppni í 1. aldursflokki 

fer ekki fram lengur en í staðinn fyrir hann hefur komið keppni í U23. Í honum eru 

gjaldgengir leikmenn yngri en 23 ára ásamt nokkrum sem eldri eru. Sum félög hafa 

notað þennan flokk sem eins konar varaliðakeppni. Hverjum aldursflokki má síðan 

skipta niður eftir getu í A,B,C lið og svo framvegis. Hvert lið getur síðan verið með 

mörg lið í hverjum getuflokki og skiptir þeim þá niður í lið 1,2,3 og svo framvegis22. 

2.5.8 Leyfiskerfi KSÍ 

UEFA setti leyfiskerfið á fót árið 2003 en það er byggt eins upp í aðildarlöndum þess og 

er sömu reglum fylgt alls staðar. Leyfiskerfið hefur verð starfrækt til fjölda ára í löndum 

eins og til dæmis Þýskalandi, Belgíu og Hollandi. Á Íslandi nær leyfiskerfið til tveggja 

efstu deilda í karlaflokki en félögin vinna öll eftir sama kerfinu sem gildir bæði í 

deildarkeppni innanlands sem og Evrópukeppni. Kröfur KSÍ og UEFA eru sameinaðar í 

eina reglugerð sem er eins konar gæðastjórnunarkerfi fyrir félögin en þess er ávallt gætt 

að lágmarkskröfum UEFA sé fylgt. Þrátt fyrir að uppbygging leyfiskerfa sé ólík á milli 

aðildarlanda UEFA er grunnurinn alltaf sá sami. Markmiðin eru alls staðar hin sömu en 

þau eru að styðja við félögin og stuðla að auknum gæðum á öllum sviðum sem snúa að 

knattspyrnu23. 

 Hér að neðan má sjá markmið sem bæði UEFA og KSÍ leitast eftir að ná með 

leyfiskerfinu. 

Markmið UEFA og KSÍ: 

• Að efla frekar og auka sífellt gæði á öllum sviðum knattspyrnunnar á Íslandi (og 

í Evrópu), ásamt aukinni áherslu á uppeldi ungra leikmanna. 

• Að tryggja heilindi og örugga framvindu Evrópukeppna félagsliða yfir 

keppnistímabilið. 

• Að þróa samræmd viðmið fyrir félagslið hvað varðar fjárhagslegar, 

knattspyrnulegar, lagalegar, starfsmannahaldslegar, stjórnunarlegar og 

mannvirkjalegar forsendur um alla Evrópu. 

• Að tryggja að stjórnun og skipulag allra félaga sé traust. 
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• Að bæta knattspyrnumannvirki félaga til að sjá leikmönnum, áhorfendum og 

fulltrúum fjölmiðla fyrir vel búnum, vel staðsettum og öruggum leikvöngum, 

sem henta fyrir íslenskar aðstæður24. 

Markmið UEFA að fjárhagslegri háttvísi: 

• Að efla efnahagslega og fjárhagslega getu félaganna, og jafnframt auka gegnsæi 

og trúverðugleika þeirra. 

• Að nauðsynleg áhersla sé lögð á að félögin standi skil á skuldbindingum sínum 

með því að tryggja að félög gangi frá skuldum sínum við leikmenn, starfsmenn, 

opinbera aðila / skattyfirvöld og önnur félög á réttum tíma.  

• Að meiri agi og raunsæi ráði í fjármálum félaga. 

• Að hvetja félög til að starfa á grundvelli þeirra tekna sem þau afla sér sjálf. 

• Að ýta undir að félög nýti fé sitt knattspyrnunni til góðs, þegar til lengri tíma er 

litið. 

• Að vernda og viðhalda styrk knattspyrnufélaga í Evrópu, þegar til lengri tíma er 

litið24.  

Markmið KSÍ: 

• Að þjálfun og umönnun ungra leikmanna í félögunum verði efld og sé ætíð höfð 

fyrirrúmi. 

• Að draga úr mun á milli efstu deildar og 1. deildar karla með því að auka 

gæðakröfur í 1. deild24. 

Til þess að fá leyfi til þátttöku í viðkomandi deild eða Evrópukeppni á vegum UEFA 

þurfa félög að uppfylla ýmsar forsendur sem settar hafa verið upp. Þessum forsendum er 

skipt niður í fimm hluta og eru þeir eftirfarandi: 

• Knattspyrnulegar forsendur 

• Mannvirkjaforsendur 

• Starfsfólks- og stjórnunarforsendur 

• Lagalegar forsendur 

• Fjárhagslegar forsendur24 

Allar kröfur sem gerðar eru til þjálfara í leyfiskerfinu falla undir Starfsfólks- og 

stjórnunarforsendur. Þeir þjálfarar sem gerðar eru kröfur til varðandi menntun í 

leyfiskerfinu eru aðal- og aðstoðarþjálfari meistaraflokks, yfirþjálfari unglingastarfs og 
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unglingaþjálfarar24. Í töflu 1 á blaðsíðu 20 sjást þær kröfur sem ofangreindir þjálfarar 

þurfa að uppfylla varðandi menntun.  

2.6 Fyrri rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á menntun þjálfara, flestar lokaverkefni í 

grunnnámi á háskólastigi. Þar af eru tvær viðamiklar rannsóknir sem hér verður nánar 

rætt um. Sú fyrri er B.S. lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands frá árinu 200525 og sú 

seinni er einnig B.S. lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands gerð árið 20071. Ásamt 

þessum rannsóknum hafa ýmsar minni rannsóknir verið gerðar á þessu viðfangsefni hér 

á landi á undanförnum árum og verður hér minnst á helstu niðurstöður. 

 Rannsóknin sem gerð var árið 2005 var, eins og áður sagði, lokaverkefni við 

Kennaraháskóla Íslands og var unnin af Eyþóri Guðnasyni, Kristni V. Jóhannssyni og 

Óskari Atla Rúnarssyni25. Hún var framkvæmd á svipaðan hátt og rannsóknin okkar en 

hún var unnin í samtarfi við KSÍ og skoðuð var menntun þjálfara í öllum flokkum nema 

sjöunda og áttunda flokki 25. 

 Alls voru 328 starfandi þjálfarar, 273 karlar og 55 konur og voru 78% þeirra 

með einhverja þjálfaramenntun. Hlutfall þjálfara sem voru án réttinda var 20% hjá 

karlkyns þjálfurum og 32% meðal kvenkyns þjálfara. Það kom einnig fram að menntun 

þjálfara fer minnkandi eftir því sem yngri aldurflokkar eiga í hlut25. 

 Hin rannsóknin á menntun knattspyrnuþjálfara var gerð tveimur árum síðar, árið 

20071 . Hún var einnig B.S. lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands og var unnin af Jóni 

Steindóri Þorsteinssyni og Ríkharði Bjarna Snorrasyni. Rannsóknin var, eins og sú fyrri, 

unnin á svipaðan hátt og okkar en hún var einnig gerð í samstarfi við KSÍ. Skoðuð var 

menntun allra starfandi aðalþjálfara árið 2006 ásamt aðstoðarþjálfurum, yfirþjálfurum 

og markmannsþjálfurum1. 

 Niðurstöður sýndu að árið 2006 voru 575 starfandi knattspyrnuþjálfarar á Íslandi 

og voru 480 þeirra karlar (83,5%) og 95 konur (16,5%). Aðalþjálfarar voru 382 talsins, 

þar af 314 karlar (82,2%) og 68 konur (17,8%). Aðstoðarþjálfarar voru 154 talsins, þar 

af 130 karlar (84,4%) og 24 konur (15,6%). Yfirþjálfarar voru 25 talsins, þar af 23 

karlar (91,7%) og tvær konur (8,3%) og markmannsþjálfarar voru 15 talsins, þar af 14 

karlar (93,3%) og ein kona (6,7%). Af þessum þjálfurum voru 79,8% með einhverja 

menntun en 20,2% voru réttindalausir. Það kom einnig fram að réttindarlausum 

þjálfurum hafði fækkað um tvö prósentustig frá fyrri rannsókn þannig að aukin þátttaka 

á þjálfaranámskeiðum hafði skilað sér í fækkun réttindalausra þjálfara1. 
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Auðbjörg Íris Stefánsdóttir gerði B.Ed. lokaritgerð árið 199726 við Kennaraháskóla 

Íslands þar sem hún tók fyrir menntun þjálfara. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 

menntun og stöðu þjálfara sem höfðu lokið A-stigs námskeiði hjá KSÍ á árunum 1991-

1996. Sendir voru út spurningalistar á viðkomandi þjálfara þar sem leitað var eftir 

upplýsingum um bæði menntun og stöðu þjálfaranna. Spurningarnar voru sendar á 196 

þjálfara og var svarhlutfallið 42,93%26. 

 Rannsóknin sýndi að hlutfall karla var 86,6% og hlutfall kvenna 13,4%. Hún 

sýndi einnig að karlar í rannsókninni höfðu bætt meiri menntun við sig heldur en konur 

eftir að þeir höfðu lokið A-stigi. Jafnframt kom fram að 11% þeirra sem tóku A-stigið 

höfðu aldrei þjálfað og 38% svarenda voru hættir í þjálfun26. 

 Önnur rannsókn var unnin árið 2003 af Eysteini Pétri Lárussyni og Ingva 

Sveinssyni27 en hún var einnig B.Ed. lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands. Þeir sendu 

spurningalista á 24 þjálfara sem þjálfuðu 5. og 4. flokk karla á höfuðborgarsvæðinu og 

var svarhlutfall 83,3%. Niðurstöður sýndu að yfir 80% þjálfaranna höfðu lokið III stigi 

eða meira og aðeins 5% höfðu enga menntun27. Þó ber að nefna að rannsókn þessi er 

ekki viðamikil og því ættu niðurstöður hennar varla að gefa rétta mynd af stöðu 

þjálfaramenntunar á þessum tíma. 

 Ólafur Sigfús Benediktsson og Sveinn Þórður Þórðarson gerðu B.S. lokaritgerð 

við Kennaraháskóla Íslands árið 200428 sem fjallaði um menntun og stöðu 

knattspyrnuþjálfara í 5.-,4.- og 3. flokki karla og kvenna hjá félögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeir fengu leyfi hjá félögunum til þess að senda spurningalista á 

þjálfara þeirra en það voru tíu lið af höfuðborgarsvæðinu sem voru þátttakendur og voru 

þau valin af handahófi. Í úrtaki þeirra voru 50 þjálfarar en þeir hittu 34 þeirra og sendu 

16 tölvupósta. Þeir fengu 84% svörun. Allir sem þeir hittu svöruðu spurningalistanum 

en það var lélegri svörun í gegnum tölvupóst, eða 44%. Niðurstöður voru unnar í SPSS 

og Excel og sýndu að 75% þátttakenda voru karlar en 25% konur. Varðandi menntun 

voru flestir þjálfarar með KSÍ III eða 31%, næstflestir voru með UEFA B próf eða 27% 

og svo voru 23% með KSÍ II. Aðeins 2% þeirra sem tóku þátt voru ekki með neina 

menntun28. 

 B.S. lokaritgerð við Kennaraháskóla Íslands frá 2006 eftir Katrínu Heiðu 

Jónsdóttir og Róbert Má Þorvaldsson29 fjallar einnig um menntun knattspyrnuþjálfara. 

Rannsóknin náði til 15 félaga á höfuðborgarsvæðinu og miðaði að því að skoða 

menntun þjálfara í 2.-6. flokki karla og kvenna. Könnunin var send á 181 þjálfara og 

svöruðu alls 89 þjálfarar, af þeim voru 75 aðalþjálfarar. Af þeim aðalþjálfurum sem 
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svöruðu voru 59 karlar (79%) og 16 konur (21%). Niðurstöður sýndu að af þeim 

aðalþjálfurum sem tóku þátt höfðu 39% lokið UEFA B gráðu, 4% voru með KSÍ I og 

23% voru með KSÍ V eða meira29. 
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3. Aðferðir 

Rannsóknin var unnin með það að markmiði að kanna stöðu menntunar 

knattspyrnuþjálfara sem störfuðu á vegum aðildarfélaga KSÍ sumarið 2010. Hún er 

samanburðarrannsókn á rannsókn sem unnin var árið 2007 af Jóni Stendóri 

Þorsteinssyni og Ríkharði Bjarna Snorrasyni.  

3.1 Rannsóknarsnið og úrvinnsla gagna 

Rannsóknin var unnin með megindlegri aðferðafræði. Byrjað var á þvi að skrifa bréf 

sem útskýrði rannsóknina (sjá viðauka 1) og útbúa skjal til útfyllingar (sjá viðauka 2) 

fyrir öll aðildarfélög sem tóku þátt í mótum á vegum KSÍ árið 2010. Þann 8. desember 

var bréf sent út til félaganna af tölvupósti Sigurðar Ragnars til þess að tryggja góða 

svörun. Það var krafa frá KSÍ að 100% svörun myndi nást í rannsókninni. 

Upplýsingarnar sem leitað var eftir var nafn, kennitala, símanúmer, tölvupóstur og 

þjálfarastaða hjá öllum þjálfurum sem störfuðu í maí til september árið 2010. Þann 7. 

janúar var svo sent út ítrekunarbréf (sjá viðauka 3) en þá höfðu 24 félög svarað. 

Lokaítrekun (sjá viðauka 4) var síðan send út 18. janúar en þá höfðum við fengið svör 

frá 35 félögum. Í kjölfarið af lokaítrekuninni batnaði svörunin talsvert en svo var hringt 

og rekið eftir svörum frá þeim félögum sem áttu eftir að svara. Seinustu svör bárust 17. 

febrúar þannig að það tók rúmlega þrjá mánuði að fá öll svör. Jafnóðum og svör bárust 

voru kennitölur þjálfaranna skráðar inn í mótakerfi KSÍ og upplýsingar um þá 

uppfærðar. Þann 8. apríl 2011 barst svo excelskjal frá Skýrr hf. sem sér um tölvukerfi 

KSÍ. Það skjal var búið til út frá upplýsingunum sem færðar höfðu verið inn í 

mótakerfið og innihélt allar þær upplýsingar sem til þurfti við úrvinnslu og miðast því 

niðurstöðurnar við stöðu menntunar í byrjun apríl 2011. Við úrvinnslu niðurstaðna og 

gerð samanburðargrafa var notast við Excel en ritgerðin sjálf var unnin í Word. 

3.2 Áreiðanleiki og réttmæti 

Eins og fram kemur hér að ofan var gerð krafa um að 100% svörun myndi nást í 

rannsókninni. Til þess að rannsóknin yrði nákvæmur þverskurður á stöðu menntunar hjá 

knattspyrnuþjálfurum taldi KSÍ vera mikilvægt að ná fullri þátttöku aðildarfélaga. 

Einnig spilar inn í að í fyrri rannsóknum hafði verið 100% svörun og til þess að 

samanburður væri marktækur var mikilvægt að ná því. Eftir að hafa gengið á eftir 

nokkrum aðildarfélögum komu öll svör á endanum og því náðist svörunin sem leitast 

var eftir.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar. Rannsóknin náði til allra 

aðildarfélaga sem tóku þátt í mótum á vegum KSÍ sumarið 2010. Alls voru 607 þjálfarar 

starfandi sumarið 2010 og af þeim voru 379 aðalþjálfarar, 179 aðstoðarþjálfarar, 26 

yfirþjálfarar og 23 markmannsþjálfarar. 

4.1 Samtals réttindi þjálfara 

 

Mynd 1 - Samtals réttindi þjálfara 2010 

Á mynd 1 hér að ofan má sjá samtals réttindi allra starfandi aðalþjálfara árið 2010. 

Samtals voru 379 starfandi aðalþjálfarar og af þeim voru 315 karlar (83%) og 64 konur 

(17%). Flestir þjálfarar voru með KSÍ A gráðu eða 23,22% og fæstir voru með E stigs 

sérnámskeið eða 0,26%. Af öllum þjálfurum voru 11,08% án réttinda og 61,21% með 

KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.2 Menntun þjálfara eftir kyni 

 

Mynd 2 - Samtals réttindi karlkyns þjálfara 

Á mynd 2 hér að ofan má sjá samtals réttindi karlkyns þjálfara sumarið 2010 en þeir 

voru 315 talsins. Flestir voru með KSÍ A gráðu eða 27,30% en fæstir með E stigs 

sérnámskeið eða 0,32%. Það voru 68,88% karlkyns þjálfara með KSÍ B gráðu eða meira 

og 9,52% voru án réttinda. 

 

 

Mynd 3 - Samtals réttindi kvenkyns þjálfara 

Á mynd 3 má sjá samtals réttindi kvenkyns þjálfara sumarið 2010 en þær voru 64 

talsins. Flestar voru með 2. stig eða 26,69% og fæstar með KSÍ A gráðu og 4. stig eða 

3,13%. Það voru 18,75% kvenkyns þjálfara án réttinda og 23,44% með KSÍ B gráðu eða 

meira. 
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4.3 Menntun þjálfara í karla og kvennaflokkum 

 

Mynd 4 - Samtals réttindi þjálfara í karlaflokkum 

Á mynd 4 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara sumarið 2010 í karlaflokkum. 

Flestir þjálfarar voru með KSÍ A eða 26,90% en fæstir með UEFA Pro eða 0,48%. Það 

voru 9,05% þjálfara í karlaflokkum án réttinda og 70,3% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

 

Mynd 5 - Samtals réttindi þjálfara í kvennaflokkum 

Á mynd 4 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara sumarið 2010 í kvennaflokkum. 

Flestir þjálfarar voru með 5. stig eða 18,94% en fæstir með 4. stig eða 3,11%. Það voru 

15,53% þjálfara í kvennaflokkum án réttinda en 50,31% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.4 Menntun þjálfara eftir flokki 

Hér að neðan má sjá menntun þjálfara eftir því hvaða flokk þeir voru að þjálfa sumarið 

2010. Skoðaðir voru allir flokkar en þeir eru frá meistaraflokki og niður í 8. flokk barna. 

4.4.1 Meistaraflokkur 

 

Mynd 6 - Samtals réttindi þjálfara í meistaraflokki  karla 

Á mynd 6 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í meistaraflokki karla en þeir voru 

69 talsins. Flestir voru með KSÍ A eða 50,72% en fæstir með 4. stig og E stigs 

sérnámskeið eða 1,45%. Það voru 4,35% þjálfara án réttinda og 84,05% með KSÍ B 

gráðu eða meira.  

 

Mynd 7 - Samtals réttindi þjálfara í meistaraflokki  kvenna 

Á mynd 7 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í meistaraflokki kvenna en þeir 

voru 24 talsins. Flestir voru með KSÍ A eða 54,17% en fæstir með 2.- og 4. stig eða 

4,17%. Enginn þjálfara var án réttinda og 79,17% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.4.2 2. flokkur 

 

Mynd 8 - Samtals réttindi þjálfara í 2. flokki karl a 

Á mynd 8 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 2. flokki karla en þeir voru 26 

talsins. Flestir voru með KSÍ A gráðu eða 46,15% en fæstir með 2.- og 3. stig eða 

3,85%. Það voru 3,85% þjálfara án réttinda og 88,44% með KSÍ B eða meira. 

 

 

Mynd 9 - Samtals réttindi þjálfara í 2. flokki kvenna 

Á mynd 9 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 2. flokki kvenna en þeir voru 15 

talsins. Flestir voru með KSÍ B gráðu og 5. stig eða 26,67%. Það voru 6,67% þjálfara án 

réttinda og 66,67% með KSÍ B gráðu eða meira.  
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4.4.3 3. flokkur 

 

Mynd 10 - Samtals réttindi þjálfara í 3. flokki kar la 

Á mynd 10 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 3. flokki karla en þeir voru 50 

talsins. Flestir voru með KSÍ A gráðu eða 34% og fæstir með 2. stig og E stigs 

sérnámskeið eða 2%. Það voru 6% án réttinda og 80% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

Mynd 11 - Samtals réttindi þjálfara í 3. flokki kvenna 

Á mynd 11 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 3. flokki kvenna en þeir voru 36 

talsins. Flestir voru með KSÍ B gráðu eða 27,78% og fæstir með 2.-4. stig eða 2,78%. 

Það voru 11,11% án réttinda og 75% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

6,00%
8,00%

2,00%
4,00%

28,00%

16,00%

2,00%

34,00%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
P

ró
se

n
tu

r

Réttindi

3. flokkur karla

Án réttinda          

1. stig              

2. stig              

4. stig              

KSÍ B gráða          

5. stig              

E stig - Sérnámskeið 

KSÍ A gráða          

11,11%

5,56%

2,78% 2,78% 2,78%

27,78%

25,00%

22,22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

P
ró

se
n

tu
r

Réttindi

3. flokkur kvenna

Án réttinda          

1. stig              

2. stig              

3. stig              

4. stig              

KSÍ B gráða          

5. stig              

KSÍ A gráða          



 
39 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

4.4.4 4. flokkur 

 

Mynd 12 - Samtals réttindi þjálfara í 4. flokki kar la 

Á mynd 12 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 4. flokki karla en þeir voru 57 

talsins. Flestir voru með KSÍ B- og KSÍ A gráðu eða 24,56% og fæstir með 6. stig eða 

1,75%. Það voru 10,53% þjálfara án réttinda og 66,66% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

Mynd 13 - Samtals réttindi þjálfara í 4. flokki kvenna 

Á mynd 13 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 4. flokki kvenna en þeir voru 47 

talsins. Flestir voru með 5. stig eða 21,28% og fæstir með 2.- og 4. stig eða 4,26%. Það 

voru 12,77% án réttinda og 67,45% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.4.5 5. flokkur 

 

Mynd 14 - Samtals réttindi þjálfara í 5. flokki kar la 

Á mynd 14 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 5. flokki karla en þeir voru 61 

talsins. Flestir voru með KSÍ B- og KSÍ A gráðu eða 20,97% og fæstir með 6. stig eða 

3,23%. Það voru 9,68% þjálfara án réttinda og 61,3% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

 

Mynd 15 - Samtals réttindi þjálfara í 5. flokki kvenna 

Á mynd 15 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 5. flokki kvenna en þeir voru 53 

talsins. Flestir voru með 5. stig eða 24,53% og fæstir með 3. stig eða 3,77%. Það voru 

24,53% án réttinda og 47,17% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.4.6 6. flokkur 

 

Mynd 16 - Samtals réttindi þjálfara í 6. flokki kar la 

Á mynd 16 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 6. flokki karla en þeir voru 65 

talsins. Flestir voru með KSÍ B gráðu eða 21,54% og fæstir með 3.- og 4. stig eða 

4,62%. Það voru 12,31% þjálfara án réttinda og 55,38% með KSÍ B gráðu eða meira.  

 

Mynd 17 - Samtals réttindi þjálfara í 6. flokki kvenna 

Á mynd 17 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 6. flokki kvenna en þeir voru 58 

talsins. Flestir voru með 1.- og 2. stig eða 18,97% og fæstir með 4. stig eða 1,72%. Það 

voru 20,69% þjálfara án réttinda og 36,2% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

12,31%
13,85%

9,23%

4,62% 4,62%

21,54%

16,92%
16,92%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
P

ró
se

n
tu

r

Réttindi

6. flokkur karla

Án réttinda          

1. stig              

2. stig              

3. stig              

4. stig              

KSÍ B gráða          

5. stig              

KSÍ A gráða          

20,69%

18,97% 18,97%

3,45%

1,72%

17,24%

13,79%

5,17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

P
ró

se
n

tu
r

Réttindi

6. flokkur kvenna

Án réttinda          

1. stig              

2. stig              

3. stig              

4. stig              

KSÍ B gráða          

5. stig              

KSÍ A gráða          



 
42 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

4.4.7 7. flokkur 

 

Mynd 18 - Samtals réttindi þjálfara í 7. flokki kar la 

Á mynd 18 má sjá samtals réttindi þjálfara í 7. flokki karla en þeir voru 54 talsins. 

Flestir voru með 5. stig eða 22,22% og fæstir með 6. stig eða 1,85%. Það voru 11,11% 

þjálfara án réttinda og 55,55% með KSÍ B gráðu eða meira. 

 

Mynd 19 Samtals réttindi þjálfara í 7. flokki kvenna 

Á mynd 19 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 7. flokki kvenna en þeir voru 52 

talsins. Flestir voru með 2. stig eða 24,53% og fæstir með 3.- og 4. stig eða 3,77%. Það 

voru 16,98% án réttinda og 28,3% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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4.4.8 8. flokkur 

 

Mynd 20 - Samtals réttindi þjálfara í 8. flokki 

Á mynd 20 hér að ofan má sjá samtals réttindi þjálfara í 8.flokki barna en þeir voru 36 

talsins. Flest félög eru með stráka og stelpur saman í 8. flokki og því sýnir þessi mynd 

réttindi þjálfara beggja kynja. Flestir voru með 5. stig eða 25,58% og fæstir með 3.- og 

4. stig eða 4,65%. Það voru 13,95% án réttinda og 51,16% með KSÍ B gráðu eða meira. 

4.5 Menntun aðstoðarþjálfara 

 

Mynd 21 - Samtals menntun aðstoðarþjálfara 

Á mynd 21 má sjá samtals réttindi aðstoðarþjálfara en þeir voru 179 talsins, 140 karlar 

og 39 konur. Flestir voru með 1.- og 2. stig eða 17,32% og fæstir með 4. stig eða 1,12%. 

Það voru 34,64% aðstoðarþjálfara án réttinda og 27,38% með KSÍ B gráðu eða meira.  

13,95%

11,63%
13,95%

4,65% 4,65%

16,28%

25,58%

9,30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
P

ró
se

n
tu

r

Réttindi

8. flokkur

Án réttinda          

1. stig              

2. stig              

3. stig              

4. stig              

KSÍ B gráða          

5. stig              

KSÍ A gráða          

34,64%

17,32% 17,32%

2,23%
1,12%

12,85%

6,15%

2,23%

6,15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

P
ró

se
n

tu
r

Réttindi

Menntun aðstoðarþjálfara

Án réttinda

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

KSÍ B gráða

5. stig

6. stig

KSÍ A gráða



 
44 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

4.6 Aldursdreifing aðstoðarþjálfara 

 

Mynd 22 - Aldursdreifing allra aðstoðarþjálfara 

Á mynd 22 hér að ofan má sjá aldursdreifingu aðstoðarþjálfaranna. Það voru 

hlutfallslega flestir á aldrinum 18-27 ára og aðeins einn sem var eldri en 58 ára. Yngsti 

aðstoðarþjálfarinn var 13 ára og sá elsti 60 ára. 

4.7 Menntun yfirþjálfara 

 

Mynd 23 - Samtals menntun yfirþjálfara 

Á mynd 22 má sjá samtals réttindi yfirþjálfara en þeir voru 26 talsins og voru þeir allir 

karlar. Flestir voru með KSÍ A gráðu eða 46,15% og fæstir með 3. stig eða 3,85%. Það 

voru 7,69% án réttinda og 80,76% með KSÍ B gráðu eða meira.  
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4.8 Menntun markmannsþjálfar

Mynd 24 - Samtals menntun markmannsþjálfara

Á mynd 23 hér að ofan má sjá samtals réttindi markmannsþjálfara en þeir voru 23 

talsins, þar af 22 karlar og ein kona. Flestir voru með KSÍ B gráðu eða 21,74% og fæstir 

með 2.-,5.- og E stig eða 4,35%. Það voru 30,43% markmannsþjálfarar án rétti

47,84% með KSÍ B gráðu eða

4.9 Kynjaskipting þjálfara

Mynd 25 - Hlutfallsleg skipting kynjanna hjá aðalþjálfurum

Á mynd 25 hér að ofan má sjá hlutfallslega s
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4.8 Menntun markmannsþjálfara 

Samtals menntun markmannsþjálfara 

Á mynd 23 hér að ofan má sjá samtals réttindi markmannsþjálfara en þeir voru 23 

talsins, þar af 22 karlar og ein kona. Flestir voru með KSÍ B gráðu eða 21,74% og fæstir 

stig eða 4,35%. Það voru 30,43% markmannsþjálfarar án rétti

47,84% með KSÍ B gráðu eða meira. 
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Mynd 26 - Hlutfallsleg skipting kynjanna hjá aðstoðarþjálfuru m

Á mynd 26 hér að ofan má sjá hlutfa

Karlar voru mun fleiri, eða 78%

4.10 Menntunarkröfur KSÍ

Tafla 7 - Hlutfall þeirra sem standast menntunarkröfur KSÍ

Deild - flokkur
Pepsi deild karla
Pepsi deild kvenna
1. deild karla 
1. deild kvenna
2. deild karla 
3. deild karla 
2. flokkur karla
2. flokkur kvenna
3. flokkur karla
3. flokkur kvenna
4. flokkur karla
4. flokkur kvenna
7 manna lið karla
7 manna lið kvenna

Í töflu 7 hér að ofan má sjá hversu hátt hlutfall starfandi þjálfara standast þær 

menntunarkröfur sem KSÍ setur og hversu hátt hlutfall stenst þær ekki. 
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Hlutfallsleg skipting kynjanna hjá aðstoðarþjálfuru m 

Á mynd 26 hér að ofan má sjá hlutfallslega skiptingu kynjanna hjá aðstoðarþjálfurum. 

eða 78%, en þeir voru 140 talsins en konurnar 39 talsins.

4.10 Menntunarkröfur KSÍ  

lutfall þeirra sem standast menntunarkröfur KSÍ  

flokkur  Uppfylla kröfur  Uppfylla ekki kröfur
Pepsi deild karla 100% 0% 
Pepsi deild kvenna 60% 40% 

77% 23% 
1. deild kvenna 60% 40% 

76,50% 23,50% 
52% 48% 

2. flokkur karla 77% 23% 
2. flokkur kvenna 40% 60% 

kur karla 80% 20% 
3. flokkur kvenna 75% 25% 
4. flokkur karla 67% 33% 
4. flokkur kvenna 57% 43% 
7 manna lið karla 76% 24% 
7 manna lið kvenna 63,50% 36,50% 

Í töflu 7 hér að ofan má sjá hversu hátt hlutfall starfandi þjálfara standast þær 

r sem KSÍ setur og hversu hátt hlutfall stenst þær ekki.  
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5. Umræður 

Eins og fram hefur komið er menntun knattspyrnuþjálfara gríðarlega mikilvægur þáttur 

til að auka gæði knattspyrnunnar á Íslandi og til að ná því allra besta úr hverjum 

leikmanni. Fræðslunefnd KSÍ vinnur mjög mikilvægt starf sem snýr að því að auka 

menntun þjálfara og veita þeim aðhald með því að hafa kröfur um lágmarksmenntun. 

Mikil aukning hefur verið á þátttöku knattspyrnuþjálfara á námskeiðum KSÍ en á 

undanförnum árum hefur námskeiðunum fjölgað til muna. Þessa aukningu má sjá í töflu 

6 en þar sést til dæmis að þátttaka jókst um rúmlega 25% frá árunum 2009-2010. Líkleg 

ástæða fyrir þessari fjölgun er að KSÍ hefur aukið kröfur varðandi menntun 

knattspyrnuþjálfara. Eins hafa aðildarfélögin lagt ríka áherslu á að vera með vel 

menntaða þjálfara á sínum snærum og ætti þetta vonandi að skila sér með betri 

knattspyrnumönnum með tíð og tíma. 

5.1 Menntun knattspyrnuþjálfara 2010 

Þessi rannsókn miðaði að því að skoða stöðu menntunar hjá knattspyrnuþjálfurum sem 

voru starfandi á Íslandi í maí til september 2010. Starfandi þjálfarar á tímabilinu voru 

379 talsins og af þeim voru 315 karlar og 64 konur og störfuðu þessir þjálfarar í 743 

flokkum víðsvegar um landið. Af þessum 379 þjálfurum voru 89,92% með einhverja 

menntun og því aðeins 11,08% án menntunar. Fjöldi þjálfara árið 2006 var mjög 

svipaður og 2010 en þá voru 382 þjálfarar og af þeim voru 314 karlar og 68 konur1. 

Réttindalausum þjálfurum hefur fækkað töluvert á milli ára en árið 2006 voru 20,16% 

án réttinda1 sem gerir rúmlega 10 prósentustiga fækkun á þeim.  

  Þjálfurum með KSÍ B gráðu hefur fjölgað um 6,69 prósentustig á milli ára, frá 

12,57% árið 20061 yfir í 19,26% árið 2010. Einnig er hlutfallsleg fjölgun á þjálfurum 

með 5. stig en þeir fóru úr 8,6% árið 20061 í 17,2% árið 2010. Svipaða sögu má segja af 

þjálfurum með KSÍ A gráðu en þar er hækkun upp á 5,68 prósentustig á milli ára, frá 

17,54% árið 20061 yfir í 23,22% árið 2010. Þjálfurum sem eru með minna en KSÍ B 

gráðu (1.-,2.-,3.- og 4. stig) hefur fækkað um 10,78 prósentustig. Nú eru 27,7% þjálfara 

með minna en KSÍ B gráðu en voru 38,48% árið 20061. Þjálfarar sem búnir eru með 

KSÍ B gráðu eða meira hefur fjölgað um 19,84 prósentustig og eru þeir nú 61,21% en 

voru 41,37% árið 20061. 

 Út frá þessum niðurstöðum má álykta að þjálfarar hafi haldið áfram að ná sér í 

menntun frá árinu 2006. Þjálfarar eru almennt komnir lengra í menntunarkerfi KSÍ nú 

heldur en 2006. Ástæðan fyrir því að réttindalausum þjálfurum fækkar töluvert á milli 



 
48 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

ára teljum við vera að mikill metnaður sé hjá aðildarfélögum KSÍ að ná sér í vel 

menntaða þjálfara og eru þessir réttindalausu því á undanhaldi.  

 Þegar við skoðuðum réttindi þjálfara eftir kyni kom í ljós mikil aukning á 

réttindum karlkyns þjálfara. Réttindalausum karlkyns þjálfurum hefur fækkað um 9,59 

prósentustig á milli ára eða úr 19,11% árið 20061 niður í 9,52% árið 2010. Einnig hefur 

karlkyns þjálfurum með KSÍ B gráðu eða meira fjölgað um 22,05 prósentustig á milli 

ára. Árið 2006 voru 46,83%1 með KSÍ B gráðu eða meira en eru nú komnir í 68,88%. 

Þegar réttindi kvenkyns þjálfara eru skoðuð sést ekki mikill munur á milli ára. 

Réttindalausum þjálfurum hefur þó fækkað um 6,25 prósentustig en þeir fóru úr 25% 

árið 20061 yfir í 18,75% árið 2010. Konum með KSÍ B gráðu eða meira hefur fjölgað 

um 7,27 prósentustig á milli ára. Árið 2006 voru 16,17% með KSÍ B gráðu eða meira1 

en árið 2010 voru þær orðnar 23,44%. Þessi munur sem er á milli kynjanna mætti rekja 

til meiri áhuga og metnaðar hjá karlkyns þjálfurum en það sést á þessu að konur mættu 

taka sig á þegar kemur að þjálfaramenntun. 

Þegar menntun þjálfara er skoðuð eftir því hvort kynið þeir þjálfa má sjá 

aukningu bæði hjá karla og kvennaflokkum á milli ára. Réttindalausum þjálfurum hefur 

fækkað bæði í karla og kvennaflokkunum og jafnframt hefur þjálfurum með KSÍ B 

gráðu eða meira fjölgað töluvert á milli ára. Þjálfarar í karlaflokkum sem hafa lokið KSÍ 

B gráðu eða meira hefur fjölgað um 21,07 prósentustig á milli ára. Árið 2006 voru 

49,23% með KSÍ B eða meira en árið 2010 voru þeir orðnir 70,3%. Árið 2006 voru 

29,48% þjálfara í kvennaflokkum með KSÍ B eða meira1 en árið 2010 var hlutfall þeirra 

orðið 50,31% sem gerir fjölgun upp á 20,83 prósentustig.  

Ef við skoðum menntun þjálfara eftir því hvaða flokk þeir eru að þjálfa er 

svipaða sögu að segja þar, að menntunin hefur aukist á milli ára. Þegar þjálfarar í 

meistaraflokki eru skoðaðir sést mikil aukning á réttindum meðal þeirra. Í 

meistaraflokki karla hefur réttindalausum þjálfurum fækkað um 21,36 prósentustig og í 

meistaraflokki kvenna voru réttindalausir 16,67% árið 20061 en nú eru engir 

réttindalausir. Frekari samanburð á þessum flokkum má sjá í samanburðarkaflanum hér 

á eftir. Þegar menntun þjálfara í öðrum flokkum er skoðuð má alls staðar sjá aukningu í 

menntun þjálfara og fækkun réttindalausra. Það er einnig mikil aukning á réttindum 

þjálfara í 2. flokki karla en þar eru 88,44% þjálfara með KSÍ B eða meira og samtals 

76,92% þjálfara í 2. flokki karla uppfylla kröfur KSÍ um menntun en frekari útlistun á 

því má sjá í töflu 7.  
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Þegar niðurstöðurnar varðandi aðstoðarþjálfarana eru skoðaðar vekur strax athygli að 

þeim hefur fjölgað um 13,5% á milli ára. Konum hefur hlutfallslega fjölgað í störfum 

aðstoðarþjálfara, eða um tæplega 6,5 prósentustig á milli ára. Aldursdreifing 

aðstoðarþjálfaranna sýnir að langflestir eru í hópnum 18-27 ára eða 47,49%. Næst 

stærsti hópurinn er 13-17 ára en það vekur athygli hversu mörg ungmenni eru í þessum 

störfum. Varðandi menntun aðstoðarþjálfaranna þá teljum við að hún mætti vera betri. 

Aðeins 27,38% eru með KSÍ B gráðu eða meira og 34,6% þeirra eru án réttinda. Þetta er 

eini hópurinn þar sem réttindalausum þjálfurum hefur hlutfallslega fjölgað á milli ára en 

2006 voru þeir 31,32%1.  

Fjöldi yfirþjálfara er mjög svipaður og árið 2006 en það voru 26 yfirþjálfarar 

starfandi á tímabilinu og voru þeir allir karlar. Mikill meirihluti þeirra standast kröfur 

KSÍ en 80,76% þeirra voru með KSÍ B gráðu eða meira. Kröfurnar sem KSÍ setur fyrir 

yfirþjálfara ná til félaga sem leika í Pepsi deild karla og kvenna eða 1. deild karla og eru 

þær KSÍ A gráða.  

Markmannsþjálfun hefur farið ört vaxandi hér á landi og eru nú 23 þjálfarar 

starfandi á landinu og þar af ein kona. Það er jákvæð þróun að sérhæfðir 

markmannsþjálfarar séu algengari á völlum landsins en það er mjög mikilvægur þáttur 

að markmenn fái góða leiðsögn frá fagmanni. KSÍ gerir engar kröfur um menntun þeirra 

en hefur þó haldið sérhæfð markmannsþjálfunarnámskeið ætluð þeim ásamt því að 

markmannsþjálfun er kennt í menntunarkerfi KSÍ. Af þessum 23 þjálfurum voru 

30,43% án réttinda en flestir voru með KSÍ B gráðu eða 21,74%. Árið 2006 voru 

53,33% án réttinda en þá voru þjálfararnir aðeins 15 talsins1. 

5.2 Samanburður á fyrri rannsókn 

Í þessum kafla verður leitast við að bera frekar saman niðurstöður okkar rannsóknar við 

rannsóknina sem unnin var árið 2006 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni og Ríkharði Bjarna 

Snorrasyni1. Tekin verða fyrir þau atriði sem okkur fannst vera verð til samanburðar og 

reynt að skýra þau betur með myndum til stuðnings. 

 Á mynd 27 hér að neðan má sjá samanburð á réttindum allra aðalþjálfara sem 

teknir voru fyrir í rannsóknunum tveimur. Á henni má sjá að þjálfurum sem komnir eru 

lengra í menntunarkerfinu hefur hlutfallslega fjölgað. Þjálfurum sem styttra eru komnir 

hefur hlutfallslega fækkað. 
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Mynd 27 - Samanburður á réttindum þjálfara 2006 og 2010 

 

Mynd 28 - Samanburður á réttindum þjálfara í meistaraflokki karla 2006 og 2010 

Þegar við bárum saman niðurstöður rannsóknanna tveggja vakti það athygli okkar 

hversu mikill munur er á réttindum þjálfara í meistaraflokki karla á milli ára. Fjöldi 

þjálfara er svipaður, árið 2006 voru þeir 70 talsins1 en 2010 voru þeir 69 talsins. Eins og 

sést á mynd 28 eru réttindalausir þjálfarar í þessum flokki á algjöru undanhaldi en þeim 

11,1%

8,7%

12,7%

3,7% 2,6%

19,3%

17,2%

0,8%
0,3%

23,2%

0,5%

20,2%

9,7%

21,5%

5,8%

1,6%

12,6%

8,6%

1,1% 1,3%

17,5%

0,3%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Samanburður á réttindum þjálfara 2006 og 2010

Réttindi 2010

Réttindi 2006

4,4% 2,9%

7,3%

1,5%

11,6%

17,4%

1,5%

50,7%

2,9%

25,7%

7,1%

12,9%

1,4%

5,7%

1,4% 1,4% 1,4%

41,4%

1,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Samanburður á réttindum í mfl. karla 2006 og 2010

Réttindi 2010

Réttindi 2006



 
51 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

fækkar um 21,3 prósentustig á milli ára og er hlutfall þeirra nú aðeins 4,4%. Hlutfall 

þjálfara sem lokið hafa KSÍ B gráðu, 5. stigi og KSÍ A gráðu hefur aukist til muna en 

það er greinilegt að aðildarfélögin leggja ríka áherslu að hafa vel menntaða þjálfara í 

meistaraflokki karla. 

 

Mynd 29 - Samanburður á réttindum þjálfara í meistaraflokki kvenna 2006 og 
2010 

Líkt og í meistaraflokki karla er hægt að sjá jákvæða þróun hjá þjálfurum í 

meistaraflokki kvenna. Fjöldi þjálfara er sá sami á milli ára eða 24 talsins. Eins og sjá 

má á mynd 29 þá er enginn þjálfari í þessum flokki án réttinda og teljum við það vera 

jákvæða þróun. Einnig vekur athygli að hlutfall þjálfara með KSÍ A gráðu hefur hækkað 

um 25 prósentustig á milli ára.  

 Á mynd 30 hér að aftan má sjá samanburð á hlutfallslegri dreifingu á réttindum 

þjálfara í 2. flokki karla en hún hefur breyst töluvert á milli ára. Fjöldi þjálfara hefur þó 

haldist sá sami á milli ára eða 26 þjálfarar. Eins og sést á mynd 30 ber helst að nefna 

fækkun á réttindalausum þjálfurum um 11,9 prósentustig og fjölgun á hlutfalli þjálfara 

sem lokið hafa 5. stigi og KSÍ A gráðu. Þjálfurum með 5. stig hefur fjölgað um 19,2 

prósentustig og er sennilega hægt að rekja þá fjölgun til krafna17 sem KSÍ setur um 

menntun þjálfara í 2. flokki en hún er einmitt 5. stig. Eflaust eru margir þjálfarar í 2. 

flokki sem reyna að ljúka þeirri menntun. Einnig sést aukning á hlutfalli þeirra sem hafa 

lokið KSÍ A gráðu en sú aukning er upp á 11,6 prósentustig. 
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Mynd 30 - Samanburður á réttinum þjálfara í 2. flokki karla 2006 og 2010 

 

Mynd 31 - Samanburður á réttindum þjálfara í 2. flokki kvenna 2006 og 2010 

Það er ekki hægt að segja að 2. flokkur kvenna hafi komið sérstaklega vel út úr þessari 

rannsókn. Þjálfurum hefur fækkað úr 16 árið 20061 og niður í 15 árið 2010. Þegar mynd 
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2. flokk kvenna hafa farið í aðra þjálfun. Einnig hefur áhrif að um fáa þjálfara er að 

ræða og því þarf lítið til að breyta hlutfallinu mikið. Hlutfall þjálfara með 5. stig hefur 

einnig hækkað um 7,9 prósentustig.  

 

Mynd 32 - Samanburður á réttindum þjálfara í 3. flokki karla 2006 og 2010 

Þjálfurum í 3. flokki karla hefur fjölgað um fjóra á milli ára. Þeir voru 46 talsins árið 

20061 en 50 árið 2010. Helstu breytingar sem orðið hafa á hlutfalli menntunar eru þær 

að hlutfall réttindalausra þjálfara hefur lækkað um 13,6 prósentustig og hlutfalla þjálfara 

sem lokið hafa KSÍ B gráðu hefur hækkað um 17,1 prósentustig. 

 

Mynd 33 - Samanburður á réttindum þjálfara í 3. flokki kvenna 2006 og 2010 
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Á mynd 33 hér að framan má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 3. flokk kvenna árið 

2006 og 2010. Fjöldi þjálfara í 3. flokki kvenna hefur haldist mjög svipaður á milli ára 

en 2006 voru þeir 351 talsins en voru orðnir 36 árið 2010. Varðandi hlutfall menntunar 

hjá þjálfurum þá hefur þeim þjálfurum sem eru með minni menntun en KSÍ B gráðu 

fækkað og í staðinn hefur hlutfall þjálfara sem lengra eru komnir í menntunarkerfinu 

aukist verulega. Þetta er mikil fjölgun en við teljum þó að hún tengist ekki beint 3. 

flokki kvenna heldur eru þjálfarar almennt að bæta við sig menntun. 

 

Mynd 34 - Samanburður á réttindum þjálfara í 4. flokki karla 2006 og 2010 

Fjöldi þjálfara hefur aukist um sex frá árinu 2006 en þá voru 51 starfandi þjálfarar1 en 
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með KSÍ B gráðu eða meira hefur fjölgað um 33,32 prósentustig eða úr 33,34% yfir í 

66,66%. 
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Mynd 35 - Samanburður á réttindum þjálfara í 4. flokki kvenna 2006 og 2010 

 

Mynd 36 - Samanburður á réttindum þjálfara í 5. flokki karla 2006 og 2010 

Á mynd 36 má sjá samanburð á hlutfallslegri skiptingu réttinda hjá 5. flokki karla. 
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hefur fjölgað með KSÍ B gráðu og meira um 16,86 prósentustig. Einnig hefur hlutfall 

þjálfara með 5. stig aukist verulega eða úr 1,9% yfir í 16,1%.  

 Á mynd 37 hér að neðan má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 5. flokki 

kvenna. Fjöldi þjálfara hefur aukist um 11 milli ára, eða úr 42 sumarið 20061 yfir í 53 

sumarið 2010. Helstu breytingar eru þær að þjálfurum með 2. stig hefur fækkað úr 

25,7% niður í 9,4% og þjálfurum með 5. stig hefur fjölgað um 13,4 prósentustig eða úr 

11,4% sumarið 20061 yfir í 24,5% sumarið 2010. Þjálfurum með KSÍ B gráðu eða meira 

hefur fjölgað um 11,46 prósentustig. Réttindalausum þjálfurum hefur fjölgað um 7,4 

prósentustig á milli ára. Við teljum að hægt sé að rekja þessa fjölgun til þess að félögin 

geti verið að sofna á verðinum þegar kemur að kvennaflokkunum. Í flokkum eins og 5. 

flokki kvenna eru oftar en ekki færri iðkendur og gæti það einnig spilað inn í það að 

þjálfarar séu með minni menntun. 

 

Mynd 37 - Samanburður á réttindum þjálfara í 5. flokki kvenna 2006 og 2010 

Á mynd 38 hér að aftan má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 6. flokki karla 2006 og 

2010. Ekki er hægt að fullyrða að niðurstöðurnar séu marktækar þar sem þjálfurum 

hefur fjölgað um 32,7% en þeir fóru úr 49 árið 20061 yfir í 65 árið 2010. Helstu 

breytingar sem orðið hafa á réttindum þjálfara eru að réttindalausum þjálfurum hefur 

fækkað um 8,1 prósentustig. Réttindalausir þjálfarar voru 20,4% árið 20061 en 12,3% 

árið 2010. Einnig hefur þjálfurum með KSÍ B gráðu fjölgað um 9,3 prósentustig. Þeir 

fóru úr 12,2% árið 20061 yfir í 21,5% árið 2010.  Þjálfurum með 5. stig hefur fjölgað 

um 10,8 prósentustig en þeir fóru úr 6,1% árið 20061 yfir í 16,9 árið 2010. Við teljum 

þessa þróun vera jákvæða þar sem þjálfarar eru almennt betur menntaðir. 
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Mynd 38 - Samanburður á réttindum þjálfara í 6. flokki karla 2006 og 2010 

 

Mynd 39 - Samanburður á réttindum þjálfara í 6. flokki kvenna 2006 og 2010 
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árið 20061 en 19% árið 2010. Þjálfurum með KSÍ B eða meira hefur fjölgað um 11,8 

prósentustig. Árið 2006 voru þjálfarar með KSÍ B eða meira 24,4%1 en árið 2010 var 

hlutfall þeirra 36,2%. 

 

Mynd 40 - Samanburður á réttindum þjálfara í 7. flokki karla 2006 og 2010 

Á mynd 40 má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 7. flokki karla árið 2006 og 2010. 

Fjöldi þjálfara var svipaður á milli ára en árið 2006 voru þeir 51 talsins1 en 54 talsins 

árið 2010. Helstu breytingar á réttindum voru þær að réttindalausum þjálfurum hefur 

fækkað lítillega eða um 4,6 prósentustig. Það var nokkur fjölgun á hlutfalli þjálfara með 

KSÍ B gráður eða meira en hún var upp á 12,41 prósentustig. 

 

Mynd 41 - Samanburður á réttindum þjálfara í 7. fl. kvenna 2006 og 2010 
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Á mynd 41 hér að framan má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 7. flokki kvenna 

2006 og 2010. Þjálfurum hefur fjölgað um 48,6% en árið 2006 voru þeir 35 talsins1 en 

52 talsins árið 2010. Réttindalausum þjálfurum hefur fækkað um 8,73 prósentustig en 

árið 2006 voru þeir 25,71%1 og árið 2010 voru þeir 16,98%. Ekki hefur orðið mikil 

breyting á réttindum þjálfara með KSÍ B gráðu eða meira en árið 2006 voru þeir 

17,14%1 og árið 2010 voru þeir 28,3% sem gerir hækkun um 11,16 prósentustig.  

 

Mynd 42 - Samanburður á réttindum þjálfara í 8. flokki barna 

Á mynd 42 hér að ofan má sjá samanburð á réttindum þjálfara í 8. flokki barna 2006 og 

2010. Þjálfurum hefur fjölgað um 71,4% milli ára en árið 2006 voru þeir 21 talsins1 og 

36 talsins árið 2010. Helstu breytingar eru þær að réttindalausum þjálfurum hefur 

fækkað um 14,6 prósentustig og þjálfurum með KSÍ B gráðu eða meira hefur fjölgað 

um 27,36 prósentustig. Árið 2006 voru réttindalausir þjálfarar 28,6%1 en 14% árið 2010 

og þjálfarar með KSÍ B gráðu eða meira voru 23,8% árið 20061 en 51,16% árið 2010.  

 Í töflu 8 hér að aftan má svo sjá fjölda þjálfara og hlutfallslega fjölgun eða 

fækkun þeirra flokkaða eftir þjálfarastöðu. Þó að heildarfjöldi þjálfara á milli ára sé 

svipaður þá er þó nokkur fjölgun á þjálfurum þegar þeir skoðaðir eftir flokkum. Þetta 

segir okkur að þjálfarar séu almennt að þjálfa fleiri flokka heldur en áður. Mesta 

hlutfallslega fjölgunin var í 8. flokki barna en það var 71,4% fjölgun á milli ára. 
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Tafla 8 – Hlutfallsleg fjölgun/fækkun þjálfara efti r þjálfarastöðu 

Flokkur 2006 2010 
Fjölgun/fækkun í 
% 

Meistaraflokkur karla 70 69 -1,4 
Meistaraflokkur kvenna 24 24 - 
2. flokkur karla 26 26 - 
2. flokkur kvenna 16 15 -6,3 
3. flokkur karla 46 50 8,7 
3. flokkur kvenna 35 36 2,9 
4. flokkur karla 51 57 11,8 
4. flokkur kvenna 43 47 9,3 
5. flokkur karla 54 61 13 
5. flokkur kvenna 42 53 26,2 
6. flokkur karla 49 65 32,7 
6. flokkur kvenna 41 58 41,5 
7. flokkur karla 51 54 5,9 
7. flokkur kvenna 35 52 48,6 
8. flokkur barna 21 36 71,4 
Aðstoðarþjálfarar 154 179 16,2 
Yfirþjálfarar 24 26 8,3 
Markmannsþjálfarar 15 23 53,3 
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6. Lokaorð 

Þegar kemur að því að þjálfa upp góða knattspyrnumenn eru margir þættir sem vinna 

saman. Þetta eru þættir eins og til dæmis aðstaða til knattspyrnuiðkunar, áhugi og geta 

leikmannsins og færni þjálfarans. Með tilkomu gervigrasvalla og knattspyrnuhalla hefur 

aðstaðan tekið stakkaskiptum á Íslandi undanfarin ár. Það hefur verið einn af 

lykilþáttum í því að vekja áhuga ungra iðkenda og bæta getu þeirra í íþróttinni. Gæði 

þjálfunar á Íslandi hefur einnig batnað til muna undanfarin ár. Þættir sem spila þar inn í 

er tilkoma leyfiskerfisins, aukinn metnaður knattspynufélaga og þjálfara ásamt góðu 

starfi sem unnið hefur verið innan KSÍ þegar kemur að fræðslumálum. Við teljum að 

aukin menntun knattspyrnuþjálfara á Íslandi komi það til með að skila sér í betri 

leikmönnum.  

 Ýmis vandamál komu upp við gerð rannsóknarinnar. Það var ekki gengið að því 

að fá svör frá sumum aðildarfélögum og þurfti í sumum tilfellum að reka á eftir svörum. 

Annar þáttur hafði einnig áhrif á úrvinnslu rannsóknarinnar en það var uppfærsla á 

þjálfaramenntun hjá þjálfurum sem voru að ljúka við KSÍ A- og B þjálfaragráðu. Til 

þess að rannsóknin yrði ekki úrellt strax fannst okkur vera réttast að bíða eftir uppfærslu 

á menntun þeirra.  

 Það sem okkur fannst vera áhugavert við niðurstöður rannsóknarinnar var hversu 

mikil fækkun hefur orðið á réttindalausum þjálfurum. Hlutfall þjálfara með KSÍ B gráðu 

eða meira hefur aukist mjög mikið á meðan hlutfall þeirra sem styttra eru komnir hefur 

dregist saman. Þetta gæti hugsanlega verið vegna þess að þjálfarar hafi haldið áfram í 

menntunarkerfinu vegna aukinna krafna um menntun og metnaðar félaganna. Það var 

áberandi mikil hlutfallsleg aukning á þjálfurum sem höfðu lokið 5. stigi. Við teljum 

ástæðuna fyrir þessum fjölda sem hefur lokið 5. stigi vera að það séu ekki allir tilbúnir 

að leggja á sig að halda áfram á 6. stigið. Bæði er erfitt að komast inn á 6. stigið fyrir 

suma þjálfara ásamt því að það er mjög kostnaðarsamt. Það vakti einnig athygli okkar 

að það er töluverð breyting á hlutfalli menntunar hjá karla- og kvennaflokkunum. Dæmi 

um það er að hlutfall þjálfara með KSÍ B gráðu eða meira í 7. flokki karla er 27,3 

prósentustigum hærra en í 7. flokki kvenna. Þessi munur á milli kynja sýnir að þjálfarar 

eru almennt með betri menntun í karlaflokkunum heldur en í kvennaflokkunum. 

 Þegar við lítum til baka erum við sammála um að rannsóknin hafi tekist mjög 

vel. Það er mikil og erfið vinna sem liggur að baki þessari rannsókn. Þrátt fyrir að þetta 

hafi verið meiri vinna heldur en höfundar sáu fram á í upphafi þá sjáum við alls ekki 
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eftir þeim tíma sem fór í rannsóknina. Höfundar telja jafnframt vera brýna þörf á að 

fylgjast vel með þróun menntunar hjá knattspyrnuþjálfurum og að gera þurfi rannsókn 

sem þessa með reglulegu millibili til að fylgjast með gangi mála. 
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Viðauki 1 

Rannsókn á menntun þjálfara á Íslandi 

Lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands 
 

Til þess er málið varðar. 

Við undirritaðir erum að vinna lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla 

Íslands sem byggist á því að kanna stöðu þjálfaramenntunar á Íslandi. Rannsóknin er 

unnin í samstarfi við Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) og er hún 

samanburðarrannsókn við aðra sem gerð var árið 2006 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni 

og Ríkarði Bjarna Snorrasyni. Í rannsókn þessari erum við að kanna menntun allra 

þjálfara á Íslandi, það er að segja yfirþjálfara, aðalþjálfara, aðstoðarþjálfara og 

markmannsþjálfara frá maí til september 2010. 

Til þess að niðurstöður verði marktækar er nauðsynlegt að við fáum 100% 

svörun frá aðildarfélögum KSÍ en í meðfylgjandi viðhengi er excel skjal sem hvert félag 

þarf að fylla út og senda til baka. Best er að skjalið sé fyllt út og sent til baka í formi 

tölvupósts á póstfangið sik25@hi.is eða baea1@hi.is. Við vonumst eftir því að fá svör 

frá ykkur sem fyrst til þess að úrlausn gagna geti hafist.  

Virðingarfyllst 

Bjarni Ævar Árnason 

Sigmar Karlsson 
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Viðauki 2 
 

 

Nafn félags: 

Nafn Kennitala 

 

 

67 
 

                                   Sigmar Karlsson

Netfang GSM sími Þjálfarastaða (flokkur og kyn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigmar Karlsson 

Þjálfarastaða (flokkur og kyn) 



 
68 

 

Bjarni Ævar Árnason                                    Sigmar Karlsson 

Viðauki 3 

Rannsókn á menntun þjálfara á Íslandi 

Lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands 
 

Ítrekun 1 
 

Til þess er málið varðar. 

Við undirritaðir erum að vinna lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands sem 

byggist á því að kanna stöðu þjálfaramenntunar á Íslandi. Rannsóknin er unnin í samstarfi við 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) og er hún samanburðarrannsókn við aðra sem gerð var árið 

2006 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni og Ríkarði Bjarna Snorrasyni. Í rannsókn þessari erum við 

að kanna menntun allra þjálfara á Íslandi, það er að segja yfirþjálfara, aðalþjálfara, 

aðstoðarþjálfara og markmannsþjálfara frá maí til september 2010. 

Nú þegar hafa 24 félög svarað, en við vonumst eftir að þau félög sem eiga eftir að svara 

geri það sem fyrst. Þau félög sem hafa svarað okkur eru KR, ÍA, ÍBV, Fylkir, Árborg, 

Ungmennafélag Langnesinga, KFS, Snæfell, Haukar, Grindavík, Grundarfjörður, HK, KA, 

Leiftur, Neisti Djúpavogi, Selfoss, Draupnir, Þróttur Neskaupsstað, Þróttur R, Dalvík, 

Tindastóll. Huginn, Breiðablik og Valur en við þökkum þeim kærlega fyrir skjót svör. 

Til þess að niðurstöður verði marktækar er nauðsynlegt að við fáum 100% svörun frá 

aðildarfélögum KSÍ en í meðfylgjandi viðhengi er excel skjal sem hvert félag þarf að fylla út og 

senda til baka. Best er að skjalið sé fyllt út og sent til baka í formi tölvupósts á póstfangið 

sik25@hi.is eða baea1@hi.is. Við vonumst eftir því að fá svör frá ykkur sem fyrst til þess að 

úrlausn gagna geti hafist.  

Virðingarfyllst 

Bjarni Ævar Árnason 

Sigmar Karlsson 
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Viðauki 4 

Rannsókn á menntun þjálfara á Íslandi 

Lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands 
 

Lokaítrekun 
 

Til þess er málið varðar. 

Við undirritaðir erum að vinna lokaverkefni í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands sem 

byggist á því að kanna stöðu þjálfaramenntunar á Íslandi. Rannsóknin er unnin í samstarfi við 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) og er hún samanburðarrannsókn við aðra sem gerð var árið 

2006 af Jóni Steindóri Þorsteinssyni og Ríkarði Bjarna Snorrasyni. Í rannsókn þessari erum við 

að kanna menntun allra þjálfara á Íslandi, það er að segja yfirþjálfara, aðalþjálfara, 

aðstoðarþjálfara og markmannsþjálfara frá maí til september 2010. 

Nú þegar hafa 35 félög svarað, en við vonumst eftir að þau félög sem eiga eftir að svara 

geri það sem fyrst.  

Til þess að niðurstöður verði marktækar er nauðsynlegt að við fáum 100% svörun frá 

aðildarfélögum KSÍ en í meðfylgjandi viðhengi er excel skjal sem hvert félag þarf að fylla út og 

senda til baka. Best er að skjalið sé fyllt út og sent til baka í formi tölvupósts á póstfangið 

sik25@hi.is eða baea1@hi.is. Við vonumst eftir því að fá svör frá ykkur sem fyrst til þess að 

úrlausn gagna geti hafist.  

Virðingarfyllst 

Bjarni Ævar Árnason 

Sigmar Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 


