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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaritgerð í BS námi við hagfræðideild 

Háskóla Ísland. Umfjöllunarefnið er áhrif hlutfallslegs aldurs í íþróttum á 

Íslandi. Leiðbeinandi var Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, lektor við Háskóla 

Íslands. Höfundur þakkar fjölskyldu og vinum fyrir yfirlestur og stuðning við 

vinnu þessa verkefnis. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessir tekur til umfjöllunar hin svokölluðu áhrif hlutfallslegs aldurs í 

íþróttum á Íslandi. Áhrif þessi hafa verið rannsökuð víða um heim en þau 

lýsa sér í því að hlutfallslega fleiri „afreksíþróttamenn“ eru fæddir á fyrri 

helmingi ársins og er það rakið til forskots sem þeir hafa í þroska á yngri 

stigum þjálfunar framyfir þá sem eru fæddir á síðari helmingi ársins. 

Skoðaðar voru sex íþróttagreinar: fótbolti, körfubolti, handbolti, sund, 

fimleikar og frjálsar íþróttir. Dreifni fæðingarmánuða íþróttamannanna var 

borinn saman við almenning en gögnin voru fengin frá aðildarsamböndum 

þessara greina á Íslandi. Skýr merki um áhrifin fundust í fótbolta og frjálsum 

íþróttum sérstaklega en einnig í körfubolta. Hins vegar voru áhrifin ekki 

greinileg fyrir sund, fimleika eða handbolta. Á óvart kom að niðurstöður 

skildu vera svo ólíkar fyrir handbolta og körfubolta vegna þess hve svipaðar 

greinarnar eru og eru settar fram vangaveltur um af hverju gæti það stafað. 

Áhrifin virðast almennt meiri hjá körlum en konum og kemur það skýrt fram 

í rannsókninni.  

Þá er farið yfir fyrri rannsóknir á þessu sviði og helstu kenningar um 

orsakir áhrifanna reifaðar. Að lokum er farið yfir hvaða skref megi taka til 

þess að minnka áhrifin og tryggja að afreksíþróttamenn framtíðar keppi á 

jafnréttisgrundvelli óháð hvenær á árinu þeir eru fæddir. 
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1. Inngangur 

Áhrif hlutfallslegs aldurs (e. relative age effect) voru fyrst uppgötvuð í 

Kanada þar sem menn komust að því að langtum fleiri leikmenn í efstu 

deild í íshokkí þar í landi, áttu afmælisdaga á fyrri hluta ársins heldur en 

þeim síðari. Fyribærið var rakið til þess að í yngri flokkum íþróttarinnar er 

þroskamunur á milli barna innan hvers árgangs, eftir því hvenær á árinu 

þau eru fædd. Þessi þroskamunur skilar þeim sem eiga afmæli á fyrri hluta 

ársins óeðlilegu forskoti á jafnaldra sína sem síðan helst upp í eldri flokka 

sökum þátta sem farið verður í nánar í ritgerðinni.  

Ef gefið er að hæfileikum sé jafnt dreift yfir árið er ljóst að af þessu 

stafar óhagræði þar sem hæfir einstaklingar ná ekki að þroska hæfileika 

sína sem skyldi og komast í fremstu röð í sinni grein. Í þessari ritgerð er 

ætlunin að kanna áhrif hlutfallslegs aldurs  hjá íslenskum íþróttamönnum. 

Skoðuð eru gögn um afreksíþróttamenn úr fótbolta, körfubolta, fimleikum, 

frjálsum íþróttum og sundi og dreifni fæðingarmánuða borin saman við 

dreifni hjá almenningi. Ætlunin er að bera saman íþróttirnar og jafnframt að 

sjá hvort munur sé á hópíþróttum og einstaklingsíþróttunum að þessu leyti. 

Í öðrum kafla er yfirlit yfir fræðin á bakvið rannsóknina. Fyrst verður 

farið yfir skilgreiningar hugtaka og forsendur að baki þeim. Þá verður farið 

yfir þá þætti sem eru taldir ýta undir áhrifin hlutfallslegs aldurs. Þá eru 

kynntar fyrri rannsóknir á þessu sviði og að lokum eru hugsanleg tengsl við 

árstíðarrannsóknir reifuð. Í þriðja kafla er gögnunum sem unnið er með lýst 

og síðan er farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar í fjórða kafla. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og að lokum í sjötta kafla er 

umræða og tillögur um úrbætur settar fram. Loks er stungið uppá frekari 

rannsóknum á þessu sviði. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Hlutfallslegur aldur (e. relative age) vísar til aldursmunar á einstaklingum í 

sama aldursflokki vegna dreifingar á fæðingardögum yfir árið. Þeir 

einstaklingar sem fæddir eru snemma á árinu eru hlutfallslega eldri en þeir 

sem eru fæddir síðar. Afleiðingar þessa mismunar eru kallaðar áhrif 

hlutfallslegs aldursmunar (e. relative age effect) eða afmælisdagsáhrifin (e. 

birthdate effect) - (Barnsley, Thompson og Legault, 1992).  

Áhrif hlutfallslegs aldurs kemur aðalega fyrir í skóla- og íþróttastarfi, 

þar  sem einstaklingum er skipt í hópa eftir aldri. Í skólastarfi og flestum 

íþróttagreinum á Íslandi er miðað við almanaksárið, þannig að krakkar sem 

eru fæddir á sama ári eru saman í hóp. Sú dagsetning sem skiptin miðast 

við kallast skiptidagur (e. cut-off date). Hópaskiptingin er gerð til þess að 

tryggja að allir fái samfellda þjálfun eða kennslu sem hentar þeirra 

þroskastigi. Við slíka skiptingu myndast aldursbil þar sem einstaklingarnir 

hafa mismunandi hlutfallslegan aldur eftir því hvoru megin við skiptidaginn 

þeir eru fæddir. Aldursmunur þeirra sem fæddir eru snemma og seint á 

árinu getur numið allt að 12 mánuðum. 

Sá aldursumur sem skapast innan hópsins vegna þessarar skiptingar  

kemur fram í þroskamun á einstaklingum sem er mestur á bernskuárum en 

minnkar svo jafnt og þétt þangað til hann jafnast út við fullþroska. Þessi 

þroskamunur getur skipt miklu máli á þeim sviðum þar sem munur á getu 

er ranglega túlkaður fyrir mun á hæfni. Þá eru þeir sem eru hlutfallslega 

eldri farnir að njóta forskots fram yfir hina sem eru hlutfallslega yngri. Með 

getu er átt við hina skynjuðu hæfileika (e. perceived talent) en með hæfni 

er átt við mögulega hæfileika (e. potential talent).  

Þeir þættir sem eru helst taldir orskaka áhrif hlutfallslegs aldurs eru: 

samkeppni, uppbygging þjálfunar og hversu mikil fylgni er á milli getu í 
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tiltekinni grein og þroska. Samkeppni er talin skipta höfuðmáli enda var 

fyrst komið auga á áhrif hlutfallslegs aldurs í kanadísku íshokkíi sem er 

gríðarlega vinsæl og fjölmenn íþrótt þar í landi. Krakkar byrja ungir að æfa 

íþróttina og er samkeppnin hörð á öllum stigum. Snemma á ferlinum er 

iðkendum skipt í lið eftir getu. Þeir bestu fara í úrvalslið þar sem hlúð er 

sérstaklega að þeirra hæfileikum. Þeir æfa og keppa á móti öðrum 

úrvalsliðum og fá þannig besta tækifærið til þess að þróa sína hæfileika. Sá 

sem er einu sinni valinn í úrvalsliðið er þannig líklegri til þess að ná því að 

verða valinn aftur. Þannig myndast kjöraðstæður fyrir áhrif hlutfallslegs 

aldurs. Sá einstaklingur sem er valinn í úrvalshóp vegna hlutfallslegs 

aldursmunar snemma á ferlinum þegar áhrifin eru hvað sterkust er þannig 

líklegri til að viðhalda yfirburðum sínum allt fram í fullþroska þegar 

þroskamunurinn hefur jafnast út. Því lengur sem beðið er með slíka 

skiptingu eftir getu, því minni verða áhrifin að lokum - (Hurley, Lior og 

Tracze, 2001; Barnsley og Allen, 1993).  

Þá skiptir fylgnin á milli þroska og getu einnig máli. Í kanadísku 

íshokkíi er t.a.m. há fylgni þar á milli þar sem íþróttin er mjög líkamlega 

krefjandi. Styrkur, þol og samhæfing eru þættir sem eru mikilvægir í íshokkíi 

og hafa þeir jafnframt háa fylgni við þroska. Þá eru áhrif hlutfallslegs aldurs 

sterkari hjá íshokkímarkmönnum og hefur það verið rakið til þess að þeir 

þurfa að bera þungan búnað og skiptir því líkamlegur þroski ennþá meira 

máli (Musch og Grondin 2001). Þá má líka nefna að hæfileikar til náms s.s. 

stærðfræði- og lestrarhæfni hafa sterka fylgni við þroska - (Sprietsma 

2007). 

Íþróttir eru eðlilega miskrefjandi til líkamlegra og tæknilegra þátta. Í 

sumum íþróttum er hægt að bæta upp skort á líkamlegum þroska með 

annars konar hæfni. Sköpunargáfa er mikilvæg í ýmsum hópíþróttum, 



 

10 

t.a.m. þar sem beita þarf hugviti til þess að koma boltanum í markið. Á hinn 

bóginn getur líkamlegur þroski verið ákveðin hindrun í öðrum 

íþróttagreinum t.d. í fimleikum þar sem iðkendur ná hámarki ferilsins mjög 

snemma, jafnvel áður en fullþroska er náð.  

Ýmsar fleiri hugmyndir hafa verið settar fram um af hverju áhrif 

hlutfallslegs aldurs geti stafað og hvers vegna þau haldast til fullþroska. Hin 

svokallaða Pygmalion kenning var fyrst sett fram af Rosenthal og Jacobson 

árið 1968. Hún gengur út á það að ungmenni standi sig í beinu samræmi við 

þær væntingar sem gerðar eru til þeirra. Sem dæmi má nefna að ef 

nemandi sem allir búast við að sé góður í stærðfræði, fer að trúa því sjálfur 

og með auknu sjálfstrausti verður hann mun betri í kjölfarið. Þetta er því  

spádómur sem rætist af sjálfu sér (e. self fulfilling prophecy). Kenning þessi 

var fyrst sett fram á sviði skólarannsókna en gæti einnig átt við í íþróttum. 

Til dæmis strákur sem er álitinn mjög góður í körfubolta vegna þess að 

hann hann er stærri og sterkari en jafnaldrar sínir sökum hlutfallslegs 

aldursmunar. Til þess að standast væntingar umhverfisins æfir hann meira 

og á endanum verður hann betri körfuboltamaður. Á móti gæti verið litið 

framhjá iðkanda sem er hlutfallslega yngri og minna þroskaður, þannig að 

hann trúi því að hann eigi ekki möguleika á að ná árangri - (Musch og 

Grondin, 2001).  

Önnur sálfræðileg skýring á áhrifum hlutfallslegs aldurs sem sett 

hefur verið fram er kenning Harter um hvetjandi áhrif getu (e. competence 

motivation theory). Hún fjallar um að sjálfmetin hæfni einstaklings á 

einhverju sviði blási honum í brjóst vilja til þess að halda áfram og ná 

lengra. Þetta gildir jafnt um félagslega hæfileika, getu til bóknáms eða á 

sviði íþrótta. Þannig gæti til dæmis körfuboltastrákurinn sem minnst var á 

hér að ofan, notið yfirburða sinna á þann hátt að það hvetji hann sjálfan til 
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þess að leggja hart að sér og halda áfram æfingum sem á endanum skilar 

því að hann verður hæfari en aðrir - (Musch og Grondin, 2001). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum hlutfallslegs aldurs 

í hinum ýmsu íþróttagreinum víða um heim eftir að fyrirbærið var 

uppgötvað. Áhrifin voru fyrst uppgötvuð í Kanada á svipuðum tíma af 

Barnsley, Thompson og Barnsley (1985) annars vegar og Grondin, Deshaies 

og Nault (1984) hins vegar. Barnsley, Thompson og Grondin hafa haldið 

áfram rannsóknum Í kanadísku íshokkíi. Sýnt hefur verið fram á að brottfall 

úr greininni sé hærra hjá þeim sem eru hlutfallslega yngri og að áhrifanna 

gæti fyrst hjá krökkum við ellefu  ára aldur - (Barnsley, Thompson, 1988).  

Meðal rannsókna í fótbolta sem staðfesta áhrif hlutfallslegs 

aldursmunar eru Musch og Hay (1999) sem skoðuðu deildir í Brasilíu, 

Ástralíu, Japan og Þýskalandi. Campo og fleiri (2010) skoðuðu deildina á 

Spáni auk fleiri rannsókna sem framkvæmdar hafa verið víða um heim 

(Musch og Grondin, 2001). Þá hafa áhrif hlutfallslegs aldurs verið staðfest í 

unglingaknattspyrnu sbr.: Barnsley, Thompson og Legault, 1992; Helsen, 

Winckel og Williams, 2005.  Hér á Íslandi hafa nýlega verið gerðar tvær 

rannsóknir á brottfalli iðkenda úr fótbolta á unglingastigi og benda þær 

báðar til þess að brottfall sé meira hjá þeim sem eru hlutfallslega yngri 

innan hópsins - (Hrannar, 2011; Jakob og Vilberg, 2009). Áhrif hlutfallslegs 

aldurs hafa ennfremur verið greind í bandarískum hafnabolta - (Thompson, 

Barnsley og Stebelsky, 1991) sem og í sundi, tennis, krikket, handbolta og 

blaki - (Musch og Grondin, 2001). 

Vert er að geta þess að flokka má rannsóknir á áhrifum hlutfallslegs 

aldurs með svokölluðum árstíðarrannsóknum en þær ganga út á að 

rannsaka samband fæðingarmánuðar við tíðni hina ýmsu kvilla eða 

einkenni hjá viðkomandi einstaklingi. Sýnt hefur verið fram á samband á 



 

12 

milli fæðingarmánuða og sjúkdóma; svo sem geðklofa, sykursýki og 

flogaveiki, eða einkenna eins og feimni og örvhendis. (Þórhildur, 2010) Þá 

hefur verið sýnt fram á að munur er á þjóðfélagsstöðu mæðra eftir 

mánuðum þar sem mæður með hærri félags- og efnahagslega stöðu eru 

líklegri til þess að eiga börn sín á sumrin en mæður með lægri stöðu. Sett 

hefur verið fram sú kenning að þetta sé til komið vegna þess að betur 

stæðar mæður eigi þess frekar kost að skipuleggja sínar barneignir, og þá í 

kringum sumartímann, en mæður af lægri þjóðfélagsstigum - (Buckles og 

Hungerman, 2010).  

Hugmyndir hafa komið upp um að í slíkum árstíðarrannsóknum sé að 

finna hinar raunverulegu ástæður fyrir að afmælisdagar 

afreksíþróttamanna hafi aðra dreifingu en hjá almenningi.  Til dæmis að 

áhugi á íþróttum sé meiri hjá einni stétt heldur en annarri og ef ólíkar 

mæður eiga börn á ólíkum tímum gæti það skýrt út afhverju íþróttamenn 

koma frekar úr einum mánuði en öðrum. Það sem er ólíklegt við þessa 

skýringu er að þá væri dreifnin á fæðingarmánuðum samfelldari um árið 

þ.e. að engar misfellur væru í dreifingunni. Hins vegar er skýr misfella í 

dreifingunni þar sem áhrifa hlutfallslegs aldurs hefur gætt á milli janúar og 

desember jafnvel þótt þessir mánuðir tilheyri sömu árstíð - (Barnsley og 

Allen, 1993). 

Þá má líka nefna að í rannsókn Musch og Hay voru skoðuð áhrif þess 

að Ástralska knattspyrnusambandið breytti skiptideginum fyrir landsliðið 

frá 1.  janúar yfir í 1. ágúst árið 1988 í samræmi við reglur Alþjóða 

knattspyrnusambandsins (FIFA) á þeim tíma og við það hliðruðust áhrifin 

um sömu mánuði. Ástæða þess er sú að þá nutu þeir leikmenn sem fæddir 

voru á haustin hlutfallslegs aldursforskots (FIFA breytti svo skiptideginum úr 

1. ágúst til 1. janúar árið 1997, Ástralía fylgdi þá og breytti aftur). 
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3. Gögn og aðferðir 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni voru fengin frá 

Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ), Körfuknattleikssambandi Íslands (KKÍ), 

Handknattleikssambandi Íslands (HSÍ), Fimleikasambandi Íslands, 

Sundsambandi Íslands og Frjálsíþróttasambandi Íslands. Fengin var 

nafnalisti frá þessum aðilum með kennitölum afreksíþróttamanna innan 

greinanna og þar með var hægt að taka saman fjölda þeirra íþróttamanna í 

hverri grein sem fæddir voru í hverjum mánuði. 

Listinn frá KSÍ spannar alla landsliðsmenn og konur allra landsliða 

Íslands frá árinu 1946 til ársins 2009. Árið 1997 breytti 

alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA um skiptidag fyrir öll mót á þeirra 

vegum úr 1. ágúst yfir í 1. janúar. Þessi breyting tók samtímis gildi hér á 

landi og því var gögnunum breytt þannig að árin fyrir 1997 er ágúst fyrsti 

mánuðurinn af keppnistímabilinu en janúar árin á eftir.  

Frá HSÍ var fenginn listi yfir öll A-landslið karla  og kvenna frá upphafi, 

í kringum 1950, til dagsins í dag. Frá KKÍ fékk ég A-landslið karla og kvenna 

og auk þess lista yfir þá sem hafa leikið með undir 21 árs landslið karla. 

Listinn frá Fimleikasambandinu innihélt þá keppendur sem kepptu fyrir 

Íslands hönd á fimleikamótum erlendis 2008-2011. Frá Sundsambandinu 

fékkst listi yfir alla núverandi landliðskeppendur, unglinga og fullorðna. 

Frjálsíþróttasambandið lét rannsókninni í té lista yfir þá sem keppt hafa 

fyrir Íslands hönd á alþjóðlegum mótum auk þess fylgdu með upplýsingar 

um alla þá sem hafa átt met í  einhverri grein innan frjálsra íþrótta.  

Tekið skal fram að þessi gögn eru eilítið sundurleit og spanna mjög 

mislangt tímabil í íþróttagreinunum, til að mynda ná gögnin úr fótbolta, 

handbolta og frjálsum íþróttum yfir meira en sex áratugi á meðan gögn um 

sundmenn eru nýlegri, ná aðeins yfir síðustu 2-3 ár. Þrátt fyrir þetta 
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misræmi ná allir þeir einstaklingar sem eru á þessum listum því að teljast til 

„afreksíþróttafólks“ sem er það sem rannsókninni er ætlað að kanna. Loks 

var tekin saman dreifni fæðinga á Íslandi frá árinu 1950 til 2010 og hlutfall 

hvers mánaðar reiknað út. Þetta tímabil var valið til þess að fá heildarþýði 

sem nær yfir svipað tímabil og úrtök rannsóknarinnar. 

Aðferðin sem notuð var til þess að meta gögnin var í fyrsta lagi að 

sýna á sjónrænan hátt, með gröfum, samanburð á mánaðardreifni hvers 

hóps af íþróttafólki annars vegar og dreifni almennings hins vegar. Þá var 

marktækni metin með því að finna út líkurnar á dreifni hvers hóps miðað 

við vænta dreifni almennings. Miðað var við að bera dreifni hvers hóps 

saman við samsvarandi tímabil úr þjóðskrá til þess að fá sem nákvæmustu 

útkomu. Notað var kí-kvaðrat próf sem er gert þannig að reiknaður er út kí-

kvaðrat stuðull fyrir dreifingu hvers hóps fyrir sig og hann borinn saman við 

kí-kvaðrat dreifingu með 11 frígráðum vegna þess að mánuðirnir í árinu eru 

tólf. Þannig fékkst p-gildi sem var notað til þess að leggja mat á marktækni. 

Kí-kvaðrat prófin voru framkvæmd í forritinu Eviews en gröfin voru búin til í 

Excel. 
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5. Niðurstöður 

Af myndunum, hér að aftan, að dæma virðast áhrif hlutfallslegs aldurs 

sérstaklega greinileg í karlalandsliðunum í fótbolta eins og sjá má á mynd 1. 

Ef skoðuð eru öll karlalandsliðin sést að frá 71% til 83% leikmanna eru 

fæddir á fyrstu 6 mánuðum eftir skiptidaginn. Þessar niðurstöður eru 

marktækar innan við 1% marktæktarmörk samkvæmt kí-kvaðrat prófi.  

Hjá konum virðast áhrif hlutfallslegs aldurs ekki vera til staðar eins og 

sjá má á mynd 2. Jafnvel virðist sem það sé frekar toppur seint á árinu en 

það gæti verið tilviljun þar sem dreifingin er ekki marktækt frábrugðin 

þjóðskrá samkvæmt kí-kvaðrat prófinu. 

Í körfubolta eru vissulega fleiri fæddir á fyrri mánuðunum eða um 

60% eins og sjá má á mynd 3. Tölurnar eru hins vegar aðeins tölfræðilega 

marktækar miðað við hefðbundin marktektarmörk hjá unglingaliði karla 

enda er það stærsta úrtakið. Í kvennaliðinu má sjá nokkuð stöðugt neikvætt 

samband á fjölda leikmanna eftir því sem líður á árið og rétt tæplega tvöfalt 

fleiri fæddir í janúar en desember.  

Í handbolta er á hinn bóginn ekki hægt að sjá nein merki um áhrif 

hlutfallslegs aldurs eins og sjá má á mynd 4. Karlalandsliðið er reyndar 

markækt frábrugðið frá þjóðskrá innan 95% öryggismarka en það er vegna 

óútskýrðs topps á leikmönnum í maí þar sem um 14% leikmanna eru 

fæddir. Þessi toppur verður ekki útskýrður með áhrifum hlutfallslegs aldurs 

vegna þess að skiptidagurinn í handbolta miðast við almanaksárið, 1. 

janúar. 

Ef skoðaðar eru einstaklingsíþróttirnar er áhrif hlutfallslegs aldurs 

hvorki augljóst í fimleikum né sundi eins og sjá má á myndum 5 og 6. 
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Úrtökin eru reyndar mjög lítil og þar af leiðandi ómarktæk. Í frjálsum 

íþróttum er hins vegar hægt að sjá skýra niðurhallandi dreifingu bæði hjá 

körlum og konum og eru niðurstöðurnar marktækar innan við 1% 

marktektarmörk eins og sjá má á mynd 7. Hjá körlunum eru t.d. 35 

einstaklingar fæddir í janúar en einungis 12 í desember. Niðurstöðurnar eru 

teknar saman í töflu 1 þar sem sjá má fjölda í hverju úrtaki, kí-kvaðrat gildi 

og p-gildi. 
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Mynd 1 

 

Mynd 2 
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Mynd 3 

 

Mynd 4 
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Mynd 5 

 

Mynd 6 
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Mynd 7 

 

Tafla 1 

  Mánuður 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N= X^2 P-gildi 

Fótbolti A-lið kk 30 32 41 35 29 6 9 7 10 10 6 10 225 106,1 p<0,01 

  U-17 kk 82 70 79 70 59 18 14 18 16 10 5 16 457 277,9 p<0,01 

  U-19 kk 75 67 88 71 56 20 12 22 15 22 7 22 477 240,4 p<0,01 

  U-21 kk 41 35 35 30 16 6 9 9 10 12 7 18 228 99,52 p<0,01 

  A-lið kvk 7 11 7 7 11 11 7 12 11 14 6 7 111 7,88 p=0,72 

  U-17 kvk 22 18 22 22 15 15 19 23 16 25 12 23 232 9,81 p=0,55 

  U-19 kvk 8 9 5 12 11 10 10 11 7 7 5 9 104 6,14 p=0,86 

  U-21 kvk 7 8 4 7 10 8 8 6 9 13 6 11 97 8,17 p=0,70 

Handbolti A-lið kk 30 26 20 20 45 26 27 20 31 16 21 28 310 22,57 p=0,02 

  A-lið kvk 12 17 25 18 21 19 15 15 16 20 12 13 203 8,75 p=0,65 

Körfubolti A-lið kk 20 18 14 24 15 17 19 8 21 13 14 15 198 12,65 p=0,32 

  U21 kk 13 8 6 12 12 7 6 5 9 6 5 5 94 12,12 p=0,35 

  Ungl. lið kk 56 43 47 47 37 35 36 22 36 28 26 22 435 35,77 p<0,01 

  A-lið kvk 27 21 26 24 22 22 19 19 15 15 14 14 238 11,48 p=0,40 

Sund Karlar 3 4 1 2 1 2 5 1 1 2 2 1 25 9,27 p=0,60 

  Konur 3 4 1 4 4 0 1 2 2 2 1 1 25 10,23 p=0,51 

Fimleikar Karlar 4 3 1 0 6 3 5 2 2 6 1 0 33 17,21 p=0,10 

  Konur 6 7 4 3 3 13 3 5 5 7 4 3 63 17,47 p=0,09 

Frjálsar Karlar 35 47 30 38 32 30 34 21 20 19 24 12 342 39,45 p<0,01 

  Konur 34 33 26 34 17 25 19 25 10 18 8 14 263 43,26 p<0,01 
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6. Lokaorð 

Rannsókn þessi sýnir fram á að áhrif hlutfallslegs aldurs virðist vera sterkt 

og viðvarandi, þá einkum í fótbolta karla en einnig í frjálsum íþróttum. Ekki 

var hægt að staðfesta áhrif hlutfallslegs aldurs í öðrum greinum en þó voru 

vísbendingar um áhrifin í körfubolta bæði hjá körlum og konum. Hvorki í 

sundi né fimleikum voru merki um áhrif hlutfallslegs aldurs en þess ber að 

geta að úrtökin voru minnst fyrir þessar greinar.  

Hjá iðkendum í handbolta voru engin merki um áhrif hlutfallslegs 

aldurs, hvorki í karla né kvennaflokki og hljóta það að teljast óvæntustu 

niðurstöðurnar. Handbolti er ein vinsælasta íþróttin hér á landi og hana 

stunduðu tæplega sjö þúsund manns árið 2009 eins og sjá má á töflu 2. 

Handbolti er hópíþrótt þar sem leikmenn keppast um sæti í liðinu og það 

ætti að stuðla að samkeppni sem er eitt helsta skilyrðið fyrir áhrif 

hlutfallslegs aldurs. Þá er íþróttin mjög líkamlega krefjandi þar sem það 

kemur sér svo sannarlega vel að vera stærri og sterkari en mótherjarnir. 

Körfubolti og handbolti eru svipaðar íþróttir, báðar eru þær hópíþróttir sem 

verðlauna líkamlega eiginleika og fjöldi iðkenda hér á landi er næstum sá 

sami, tæplega sjö þúsund manns. Samt koma fram sterkar vísbendingar um 

áhrif hlutfallslegs aldurs í körfuboltanum en engar í handboltanum. Eini 

augljósi munurinn á íþróttunum er að í körfubolta eru fimm manns í einu 

inná vellinum en sjö í handbolta. Mögulega gerir þessi aukasamkeppni um 

sæti í liðinu það að verkum að áhrifin koma sterkari fyrir í körfubolta en 

handbolta.  

Þá er einnig áhugavert að ekki er hægt að sjá merki um áhrif 

hlutfallslegs aldurs í fótbolta kvenna og raunar virðast áhrifin almennt vera 

minni hjá konum í þeim greinum sem skoðaðar voru. Helstu kenningar um 

veikari áhrif hlutfallslegs aldurs hjá konum er að meðal þeirra sé minni 
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samkeppni þar sem þær eru ekki jafn fjölmennar í keppnisíþróttum og 

karlar. Þá hafa komið fram kenningar um að vegna þess að konur þroskast 

fyrr þá nái þær að komast fyrir þau áhrif sem verða þegar íþróttamönnum 

er skipt upp í hópa eftir getu á unglingsárunum. Loks hefur komið upp sú 

hugmynd að tæknileg geta hafi ef til vill meira að segja en líkamlegir 

yfirburðir í hópíþróttum meðal kvenna en karla - (Helsen et al, 2005). 

Af þeim þáttum sem taldir eru orsaka áhrif hlutfallslegs aldurs er 

samkeppni mikilvægust. Þess vegna er áhugavert að skoða niðurstöðurnar 

með tilliti til fjölda iðkenda í hverri íþrótt, sem er þá eins konar nálgun á 

samkeppni. Af töflu 2, hér að aftan, sést að fótbolti er langvinsælasta 

greinin af þeim íþróttum sem hér hafa verið skoðaðar. Þess vegna kemur 

kannski ekki á óvart að áhrif hlutfallslegs aldurs eru hvað greinilegust í 

fótbolta. Þá eru fimleikar næst fjölmennasta íþróttin sem skoðuð var. 

Fimleikar eru einstaklingsíþrótt að mestu, en þrátt fyrir að keppt sé í liðum í 

ákveðnum greinum telst hún samt ekki til hópíþrótta. Af því leiðir að minni 

samkeppni er um að komast í liðið og hver einstaklingur vinnur einungis 

með sjálfan sig. Einnig eru miklu fleiri konur iðkendur en karlar og allt þetta 

gæti skýrt afhverju áhrif hlutfallslegs aldurs eru ekki greinanleg í fimleikum. 

Sund er fámennasta íþróttin og einnig minnsta úrtakið í rannsókn þessari 

þannig að það er ef til vill ekki að undra að ekki sjáist merki um áhrif 

hlutfallslegs aldurs í þessari rannsókn.  

Önnur helsta ástæðan fyrir áhrifum hlutfallslegs aldurs er talin vera 

hversu líkamleg íþróttin er á móti tæknilegum þáttum. Þetta er það sem átt 

er við þegar talað er um að geta hafi sterka fylgni við þroska. Það er hversu 

mikils forskots íþróttamaður nýtur sökum þroskamunar vegna hlutfallslegs 

aldurs. Frjálsar íþróttir eru gott dæmi um íþrótt þar sem mikil fylgni er 

þarna á milli enda snúast flestar greinarnar um hreina líkamlega getu; hver 
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getur hlaupið hraðast, stokkið hæst og svo framvegis. Á móti gæti 

badminton verið dæmi um íþrótt þar sem líkamleg geta skiptir vissulega 

máli en einnig tækni og greind. Áhrif hlutfallslegs aldurs kemur í það 

minnsta skýrt fram í þessari rannsókn í frjálsum íþróttum, þrátt fyrir færri 

iðkendur en til dæmis í handbolta. Líklega er það vegna þess hve líkamlega 

krefjandi frjálsar íþróttir eru. 

 

Tafla 2 

Fjöldi iðkennda 2009   KK KVK ALLS 

Knattspyrna  
 

   13.613         6.470         20.083      

Körfuknattleikur 
 

     4.501         2.128           6.629      

Handbolti 
 

     4.262         2.707           6.969      

Sund 
 

     1.122         1.592           2.714      

Frjálsar íþróttir 
 

     2.753         2.595           5.348      

Fimleikar        1.860         5.636           7.496      

 

Augljóst er að mikil sóun er á hæfileikum í þeim greinum þar sem áhrif 

hlutfallslegs aldurs eru sterk. Áhrifin eru sennilega ekki svo mikil að þau 

komi í veg fyrir að þeir allra bestu, með réttu genin, hugarfarið og viljann 

nái árangri þrátt fyrir að vera hlutfallslega yngri. Það er í næsta flokki fyrir 

neðan sem áhrifin segja til sín, þar eru leikmenn með hæfileika til þess að 

vera í fremstu röð en fá síður tækifæri til þess að keppa á 

jafnréttisgrundvelli. Margar hugmyndir hafa komið fram til að sporna við 

þessari bjögun og draga úr áhrifunum.  

Uppbygging þjálfunar skiptir miklu máli og þá sérstaklega hvort valið 

sé í hópa eftir getu á yngri stigum og hvernig þjálfunin er í framhaldinu. Í 

kanadísku íshokkíi er þjálfunin þannig uppbyggð að krökkum er skipt í hópa 

eftir getu mjög snemma. Krakkar sem lenda í úrvalshópum æfa saman þar 
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sem sérstaklega er hlúð að hæfileikum þeirra. Þeir sem hafa hlutfallslegt 

aldursforskot eru líklegri til að komast í úrvalshópa þar sem æfingar eru 

betri og á endanum skilar það sér í því að þeir verða betri leikmenn og eru 

aftur líklegri til þess að halda áfram að æfa í úrvalshópunum. Upphaflegur 

getumunur viðheldur sér vegna mismunandi þjálfunar. Lausnin á þessu er 

að bíða með slíkar hópaskiptingar eins lengi og hægt er til þess að gefa 

öllum iðkendum möguleika á jafn góðum æfingum - (Hurley, Lior og Tracze, 

2001). 

Þá hefur verið stungið upp á þeirri leið að þrengja aldurshópa þannig 

að minni þroskamunur sé á þeim iðkendum sem æfa saman. Þetta myndi 

mjög líklega minnka áhrif hlutfallslegs aldurs vegna þess að þrengri hópar 

þýða samkeppni á meiri jafnréttisgrundvelli þar sem þroskamunur er minni. 

Óhagræði sem þessu fylgir eru að til yrðu fleiri hópar sem er erfitt í 

framkvæmd vegna þess að hver æfingahópur þarf sinn tíma og sitt pláss - 

(Hurley, Lior og Tracze, 2001). 

Önnur hugmynd er að setja upp eins konar „kvóta“ á mánuði þannig 

að ákveðið margir leikmenn kæmu úr hverjum mánuði. Þá væri líka hægt að 

velja í lið eftir líkamlegum einkennum eingöngu t.d. hæð og þyngd þannig 

að svipað líkamlega þroskaðir leikmenn æfðu saman. Ekki ósvipað og gert 

er í hnefaleikum þar sem keppendum er skipt eftir þyngd og þeir keppa því 

við jafnoka sína. Sennilega væri skipting af þessu tagi afar erfið í 

framkvæmd, t.d. er nokkuð auðvelt að hafa áhrif á þyngd. Þannig gæti barn 

í yfirþyngd vegna offitu farið halloka í keppni við börn sem hafa mikinn 

líkamlegan styrk í sama þyngdarflokki. Að lokum væri hægt að breyta 

skiptideginum reglulega t.d. á hverju ári þannig að allir ættu þess kost að 

vera hlutfallslega elstir einhvern hluta af sínum æfingarferli. Þessi aðferð 
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myndi sennilega minnka áhrifin að hluta en einnig erfið í framkvæmd vegna 

aukins flækjustigs - (Hurley, Lior og Tracze, 2001). 

Ljóst er að engin þessara hugmynda er með öllu fullkomin eða til þess 

fallin að leysa vandann alveg. Sennilega verður að sætta sig við visst stig af 

áhrifum hlutfallslegs aldurs fyrir ákveðnar íþróttir. Til langs tíma er líklega 

árangursríkast að þjálfarar séu meðvitaðir um áhrifin og þeir gæti þess að 

gefa öllum jöfn tækifæri þrátt fyrir mismunandi þroska.  

Í dag hafa áhrif hlutfallslegs aldurs verið staðfest fyrir hinar ýmsu 

greinar og um allan heim þannig að ljóst er að um raunverulegt fyrirbæri er 

að ræða. Ástæður þess eru nokkuð skýrar; samkeppni, líkamlegir þættir og 

uppbygging þjálfunar en hægt væri að kryfja enn betur til mergjar mikilvægi 

einstakra þátta. Það sem kom mest á óvart við gerð þessarar rannsóknar 

var sá munur sem fram kom á handbolta og körfubolta, en engar 

vísbendingar eru um áhrifin í handbolta en töluverðar í körfubolta. Ég tel að 

þar sem þessar tvær greinar eru svo svipaðar að eðli og auk þess nokkurn 

vegin jafn fjölmennar hér á landi að líklegasta skýringin sé sú að fleiri eru í 

liði í handbolta en körfubolta. Áhugavert væri að gera aðra rannsókn og 

bera saman sérstaklega þessar tvær greinar að fengnum ítarlegri gögnum. 

Þá er óljóst hvaða áhrif nákvæmlega líkamlegir og tæknilegir þættir 

hafa á áhrif hlutfallslegs aldurs. Ef til vill væri hægt að rannsaka betur til 

dæmis badminton og fleiri greinar sem eru minna líkamlega krefjandi. 

Það er áhugavert að bera saman ólíkar íþróttagreinar með þessum 

hætti ef það hjálpar til við að varpa ljósi á áhrif hlutfallslegs aldurs. Frekari 

rannsóknir bæta púslum í spilið og á endanum verður til skýrari mynd af 

þessu áhugaverða fyrirbæri. 
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