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Útdráttur  

Tilgangur: Ritgerð þessi er rannsókn á því hvort endurgjöf hafi áhrif á 

frammistöðu hjá handknattleiksstúlkum í 4. flokki kvenna. 

Efni og aðferðir: Þátttakendur rannsóknarinnar voru 17 stúlkur á aldrinum 15 – 

16 ára. Settir voru upp tveir æfingaleikir þar sem tvö lið, svipuð að getu spiluðu 

handknattleik. Leikirnir voru 2 x 30 mínútur hver og var reynt eftir bestu getu að 

hafa ytra umhverfi sem líkast í báðum leikjum. Inngripið var að bæði lið voru 

leikgreind eftir sérstökum leikgreiningarkvarða eftir fyrri leikinn en aðeins annað 

liðið (lið A) fékk endurgjöf eftir leikinn. Stúlkurnar í liði A fengu endurgjöfina í 

formi lista yfir þá plúsa og mínusa sem komu fram við leikgreininguna. Einnig 

fengu þær endurgjöf í formi athugasemda um hvernig þær gátu bætt sig, til dæmis 

vinnslu í varnarleik og sóknarleik sem ekki var unnt að greina með 

leikgreiningarkvarðanum. Fjórum vikum seinna var annar leikur spilaður og aftur 

voru bæði lið leikgreind. Því næst var skoðað hvort að munur væri á frammistöðu 

tilraunahóps (liðs A) og samanburðarhóps (liðs B) á milli leikja. 

Niðurstöður: Í ljós kom að munur var á þeim stúlkum sem fengu endurgjöf 

samanborið við þær stúlkur sem fengu enga endurgjöf. Marktækur munur var á 

milli framfara tilraunahóps og samanburðarhóps t(12)=4,65, p<0,05. Einnig var 

marktækur munur á plússtigum hjá tilraunahóp milli leikja t(6)=5,21, p<0,05. 

Ekki var marktækur munur hjá samanburðarhóp milli leikja en hópurinn stóð í 

stað bæði í meðaltali plúsa og mínusa milli leikjanna tveggja. 

Ályktanir: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hefur endurgjöf góð áhrif á 

frammistöðu unglingsstúlkna í handknattleik. Ætla má að framfarir verði meiri ef 

þjálfari notast við endurgjöf til leikmanna sinna reglulega yfir 

handknattleikstímabilið. 

Lykilorð; handknattleikur, íþróttasálfræði, leikmenn, aukinn árangur, andleg 

vellíðan 
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Formáli 

Hugmyndin að gera rannsókn um endurgjöf á ungar handknattleiksstúlkur 

kviknaði á námskeiði í íþróttasálfræði þegar fjallað var um mikilvægi endurgjafar. 

Höfundi hefur alltaf fundist vanta mikið upp á að lögð sé áhersla á andlega þáttinn 

við þjálfun handknattleiks. Sjálfur hefur höfundur reynt að nota skipulagða 

endurgjöf í þjálfun sinni og hefur það virkað vel. Til þess að geta sýnt öðrum 

þjálfurum að skipulögð hlutlæg endurgjöf sé einföld og virki ákvað höfundur að 

gera þessa rannsókn. Einnig fannst höfundi áhugavert að reyna að rannsaka 

stúlkur á þeim aldri þar sem hormónabreytingar eru miklar og hugur þeirra á oft til 

að reika þegar þjálfarinn gefur fyrirmæli. Rannsóknin ætti þá að sýna að endurgjöf 

virkar líka á krakka sem eru að ganga í gegnum ákveðin þroskaskeið.                                               

 Þessi rannsókn var meginundirstaða lokaverkefnis míns til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi 

verkefnisins er 12 ECTS einingar og verkefnið það síðasta sem höfundur vann í 

íþróttafræðinámi mínu. Ég vil þakka leiðbeinendunum mínum, Hafrúnu 

Kristjánsdóttur og Kristjáni Halldórssyni, fyrir hjálpina við verkefnið. Einnig vil 

ég þakka Hilmari Guðlaugssyni fyrir alla aðstoðina sem hann veitti mér. Auði Sif 

Sigurgeirsdóttur þakka ég yfirlesturinn og síðast en ekki síst þakka ég stúlkunum 

sem spiluðu þessa tvo leiki og tóku virkan þátt í rannsókninni með mér.  
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Handknattleikur   

Handknattleikur er af mörgum talinn þjóðaríþrótt Íslendinga (Geir Hallsteinsson 

og Janus Guðlaugsson, 1992:7). Handknattleikur er leikur tveggja liða með sjö 

leikmenn inni á vellinum í hvoru liði. Hvort lið má hafa 14 leikmenn á leikskýrslu 

sem eru tilbúnir til að spila leikinn. Inni á vellinum eru sex útispilarar og einn 

markvörður. Hvort lið má hafa allt að sjö leikmenn tilbúna á hliðarlínunni til þess 

að skipta við hina leikmennina sem byrja inni á vellinum í upphafi leiks. 

Leikurinn snýst um það að skora fleiri mörk en andstæðingurinn. Völlurinn er 40 

x 20 metrar að stærð og er stærð boltanna misjöfn eftir því hvaða aldursflokkur 

spilar hverju sinni. Í elstu flokkunum er leiknum skipt upp í fyrri hálfleik og 

seinni hálfleik sem hvor um sig er 30 mínútur en fer allt niður í 9 mínútna leiki í 

yngstu flokkunum. Tveir dómarar eru inni á vellinum í einu og er hlutverk þeirra 

að dæma leikinn. Þeir fylgjast með því að öllum reglum sé fylgt, til dæmis er 

aðeins leyfilegt að taka þrjú skref með boltann á meðan leikmaður heldur á 

honum. Leyfilegt er að grípa boltann upp einu sinni eftir að hafa rekið boltann, ef 

boltinn er gripinn upp í annað sinn er dæmt tvígrip og andstæðingur vinnur 

boltann. Báðum megin á vellinum eru svokallaðar teiglínur en þær liggja í boga 

og eru sex metrum frá marklínu. Aðeins markmaður má handleika boltann innan 

teiglínunnar. Ef annar leikmaður kemur við boltann á sama tíma og hann stendur á 

línunni eða er fyrir innan hana er dæmd lína og andstæðingur vinnur boltann 

(Hsi.is/leikreglur). 

Saga handknattleiks á Íslandi 

Talið er að handknattleikur hafi fyrst borist til Íslands í kringum árið 1920. 

Nútíma-handknattleikur er talinn eiga uppruna sinn í Svíþjóð, Danmörku og 

Þýskalandi um aldamótin 1900. Þá átti handknattleikur að vera önnur útgáfa á 

knattspyrnu því leikurinn um aldamótin 1900 var spilaður þannig að sparka átti 

boltanum í hendurnar á samherjanum. Fljótlega datt sú regla út og fætur voru 

stranglega bannaðir í snertingu við boltann nema hjá markvörðum (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012).  

Fyrstu Íslandsmeistarar í karlaflokki voru krýndir árið 1940 og féll það í 

hlut Valsmanna að vinna fyrsta titilinn í sögu handknattleiksins hér á landi. 

Stúlkur frá Ármanni voru fyrstu Íslandsmeistararnir í kvennaflokki árið 1940 og 
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héldu þær titlinum fram til ársins 1945. Fyrsta bikarúrslitakeppnin á Íslandi var 

haldin árið 1974 og var sú keppni aðeins haldin fyrir karla liðin, það kom í hlut 

Valsmanna að sigra þann titil. Fyrsta bikarúrslitakeppnin í kvennahandknattleik á 

Íslandi var haldin tveimur árum síðar eða árið 1976. Bikarmeistarar það árið voru 

Ármannskonur. Valsmenn eru sigursælasta karlaliðið í handknattleik frá upphafi 

en þeir hafa hampað Íslandsmeistaratitlinum tuttugu og einu sinni. Í kvennaflokki 

eru það Framstúlkur sem eru sigursælastar en þær hafa unnið 

Íslandsmeistaratitilinn nítján sinnum (Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  

Í bókinni Heil öld til heilla (2007) sem er saga Íþróttafélags Reykjavíkur 

(ÍR) í 100 ár segir frá upphafi handknattleiksins hjá ÍR sem átti upptök sín í 

kringum árið 1928. Á þessum tíma voru það fimleikamenn sem enduðu sínar 

æfingar með því að spila handknattleik í lok þeirra. Það fór ekki vel í alla og ekki 

bara hjá ÍR því fólk óttaðist að með þessari þróun yrði handknattleikur tekinn 

fram yfir fimleika (Ásgeir Ásgeirsson, 2007).  

Ísland hefur átt góðu gengi að fagna í handknattleik á alþjóðavísu og hefur 

átt marga framúrskarandi leikmenn. Fyrstan má nefna Geir Hallsteinsson sem var 

fyrstur Íslendinga til að spila sem atvinnumaður í handknattleik árið 1973. Hann 

samdi þá við þýska liðið, Göppingen. Árið 1978 voru 14 íslenskir leikmenn í 

atvinnumennsku í handknattleik erlendis (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Einnig eru 

fleiri íslenskir handknattleiksmenn sem hafa náð góðum árangri í 

atvinnumennskunni. Má þar nefna Atla Hilmarsson, Alfreð Gíslason, Kristján 

Arason, Sigurð Sveinsson og Einar Þorvarðarson. Í dag eru leikmennirnir Ólafur 

Stefánsson, Guðjón Valur Sigurðsson og Arnór Atlason á meðal okkar bestu 

leikmanna í handknattleik. Þeir hafa unnið til mikilla afreka, bæði með 

félagsliðum sínum og landsliði Íslands.  

Karlalandslið Íslands hefur staðið sig virkilega vel  í gegnum árin og í dag 

er íslenska karlalandsliðið í hópi átta bestu landsliða í heiminum. Ívar 

Benediktsson, íþróttafréttamaður skrifaði í HM 2011 blaðið sem fylgdi 

Morgunblaðinu í janúar 2011: „segja má að tónninn hafi verið gefinn á HM 1961 

þar sem Íslendingar komu sér í hóp þeirra bestu.“ Það ár enduðu íslensku 

strákarnir í sjötta sæti á heimsmeistaramótinu í V-Þýskalandi en þar áttu þeir einn 

leikmann í heimsliðinu en það var ÍR-ingurinn, Gunnlaugur Hjálmarsson (Ásgeir 

Ásgeirsson, 2007). Besti árangur Íslands á heimsmeistaramóti í handknattleik er 

tvímælalaust á HM í Kumamoto í Japan árið 1997 þegar liðið vann sjö leiki af níu, 
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tapaði aðeins einum leik og gerði eitt jafntefli. Þar endaði liðið í fimmta sæti. 

Besti árangur íslenska karlalandsliðsins á öllum stórmótum í heild er á 

Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. Þar endaði liðið í öðru sæti eftir að hafa 

tapað úrslitaleiknum gegn ofjörlum sínum, Frökkum (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012).  

Íslenskir leikmenn og íslenska landsliðið hafa ekki einungis gert það gott á 

erlendri grundu heldur hafa íslenskir þjálfarar einnig gert garðinn frægan erlendis 

og þá helst í Þýskalandi. Í dag eru þrír íslenskir þjálfarar í efstu deildinni í 

Þýskalandi sem er talin ein sú sterkasta í heiminum. Alfreð Gíslason er þjálfari 

Kiel, Dagur Sigurðsson hjá Fuchse Berlin og Guðmundur Guðmundsson hjá 

Rhein Neckar Löwen en sá síðastnefndi er einnig núverandi þjálfari íslenska 

karlalandsliðsins (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Öll þessi lið eru sem stendur með 

betri liðum Þýskalands og eins standa þessi lið ofarlega í alþjóðarhandknattleik.  

Þegar skoðaður er árangur íslenskra kvenna í handknattleik er sagan ekki 

eins löng og glæst og hjá körlunum. Fyrstu íslensku konurnar sem gerðust 

atvinnumenn í handknattleik voru Helga Torfadóttir, Svava Sigurðardóttir og 

Fanney Rúnarsdóttir. Helga og Svava léku við góðan orðstír í Svíþjóð en Fanney 

lék í Noregi. Árið 1997 hófst atvinnumennska þessara kvenna (Tilveran, 1998). Í 

dag spila þónokkrar stúlkur erlendis en þar má helst nefna landsliðskonunar, Rut 

Jónsdóttur, Örnu Sif Pálsdóttur, Þóreyju Rósu Stefánsdóttur og fyrirliða íslenska 

landsliðsins, Rakel Dögg Bragadóttur.  

Íslenska kvennalandsliðið sigraði Norðurlandamótið í útihandknattleik 

sumarið 1964. Það ár var fyrirliði íslenska landsliðsins Sigríður Sigurðardóttir 

sem árið eftir var fyrst allra kvenna til að vera kjörin íþróttamaður ársins 

(Morgunblaðið, 2009). Eftir þennan glæsta sigur á Norðurlandamótinu var gengi 

íslenska kvennalandsliðsins heldur brösótt. Árið 2010 urðu þó þáttaskil þegar 

íslensku stelpurnar kepptu á sínu fyrsta stórmóti, Evrópumeistaramótinu í 

Danmörku. Frumraun þeirra á stórmóti var ekki sú gæfulegasta enda töpuðu þær 

öllum sínum þremur leikjum. Í desember 2011 keppti íslenska kvennalandsliðið 

svo á heimsmeistaramótinu í Brasilíu þar sem því gekk frábærlega. Liðið vann 

þrjá leiki en tapaði svo á móti geysisterku liði Rússa í 16 liða úrslitum. Í desember 

2012 verður Evrópumeistaramótið haldið í Hollandi og getur íslenska landsliðið 

komist inn á það stórmót ef það nær hagstæðum úrslitum í leikjum sínum við 
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Spán og Úkraínu sem spilaðir verða 30. maí og 3. júní næstkomandi 

(Handknattleiksfélag Íslands, e.d).   

Þjálfunaráætlun handknattleikssambands Íslands hjá yngri flokkum 

Handknattleikur hjá unglingum á aldrinum 15 - 16 ára er byggður upp eins og í 

meistaraflokki nema að leiktíminn er fimm mínútum styttri, eða 2 x 25 mínútur. 

Flokkurinn fyrir 15 - 16 ára gamla iðkendur heitir 4. flokkur.   

 Markmið Handknattleikssambands Íslands (HSÍ) er að fjölga ungum og 

efnilegum leikmönnum í handknattleik. Mikið er lagt upp úr góðri þjálfun sem 

vonast er til að muni að lokum skila sér til íþróttafélaganna og einnig landsliða 

Íslands. Vorið 2004 fékk fræðslunefnd Handknattleikssambands Íslands 

íþróttafræðinginn og handknattleikssérfræðinginn, Óskar Ármannsson, til þess að 

útbúa kennsluskrá fyrir handknattleik. Óskar setti upp kennsluskrá með 

þjálfunaráætlun fyrir yngri flokka í handknattleik á Íslandi. Áætlunina byggði 

Óskar upp á þann hátt að allar handknattleiksdeildir gætu stuðst við hana. Einnig 

er hún byggð upp þannig að með æfingum er tekið tillit til aldurs, þroska og getu 

leikmanna. Í kennsluskránni skiptir Óskar þjálfuninni upp í ákveðin þrep/stig eftir 

því hvaða flokk er verið að þjálfa. Áhersla þessarar umfjöllunar verður á þjálfun 

15 - 16 ára (4. flokk) unglinga. Kennsla grunnþátta eða þrep 1 er hjá byrjendum, 

það er níu til tíu ára (7. flokkur), 11 - 12 ára (6. flokkur) og 13 - 14 ára (5. 

flokkur). Þrep 2 eða grunnþjálfun má sjá í töflu 1 og er sú þjálfun fyrir unglinga á 

aldrinum 15 - 16 ára (4. flokkur). Þrep 3 og þrep 4 flokkast undir 

uppbyggingarþjálfun en það stig er fyrir drengi á aldrinum 17 - 18 ára (3. flokkur), 

17, 18 og 19 ára gamlar stúlkur (unglingaflokkur) og drengi, 19 - 20 ára (2. 

flokkur). Síðast er þrep 5 en undir það fellur svokölluð keppnisþjálfun. Þeir sem 

æfa á þrepi 5 eru þeir iðkendur sem eru komnir yfir uppbyggingarþjálfunarstigið 

og geta fært sig ofar. Oft eru það leikmenn sem eru byrjaðir að spila með 

meistaraflokki síns félags eða með landsliði undir 21 árs (Óskar Ármannsson, 

2004). 
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Tafla 1. Markmiðssetningar þjálfunar. Þrep 2. Grunnþjálfun 

Þrep 2. Grunnþjálfun 1  14 – 15 ára  4. flokkur 

      

Almennir áhersluþættir Áhersluþættir í vörn Áhersluþættir í sókn 

*Enginn sérstök áhersla 

á stöðusérhæfingu en 

lögð er áhersla á að 

þjálfa leikmenn í fleiri en 

einni stöðu. 

 

 

 

*4:2 vörn og/eða 3:3 vörn 

 

*Festa spil eftir stöðu 

 

*Kennsla 3:2:1 vörn 

 *Stöðuskiptingar 

*Notkun á maður 

á mann vörn (1:1) eftir 

aðstæðum 

 

bæði breytt og djúpt 

 

*1:1 á þrengra svæði 

*Grunnform í leikhögun 

í smærri hópum 

 

*Fjölbreytni í grunnþjálfun 

 *Áhersla lögð á að  

vinna boltann 

 

*Einstaklingsleikhögun 

 
*2:2 á mismunandi 

svæðum 

 

 

*Hópleikhögun (2:2, 3:3) 

   

*Grunnleikhæfni   *Snúa hratt vörn í sókn 

(spila meira en að æfa)     

    

 Þrek/samhæfing Félagslegir þættir 

 *Æfingar sem 

styrkja allan  

líkamann 

 

 

*Efla áhugahvöt 

 

 *Jákvæð sjálfsmynd 

 

 *Leggja áherslu á 

 

*Hlaup og stökk- 

mikilvægi liðsheildar 

 

 tækni 

 *Áframhaldandi 

 *Grunnúthalds- 

þjálfun í leikrænu 

formi 

 

þróun á félagslegri 

 getu einstaklingsins 

 

 *Efling félagsþroska 

 *Almenn og  með æfingum sem  

 sérhæfð samhæfingar- legga áherslu á  

 þjálfun. samvinnu og  

 

  

Samskipti 

 

 (Óskar Ármannsson, 2004. Kennsluskrá HSÍ). 

Í töflu 1 má sjá markmiðssetningar fyrir þjálfara á þrepi 2 eða grunnþjálfun. 

Þættirnir í töflunni eru fimm og skiptast í almenna áhersluþætti, áhersluþætti í 

vörn, áhersluþætti í sókn, þrek/samhæfingu og félagslega þætti. Í almenna 
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áhersluþættinum er engin sérstök áhersla lögð á stöðusérhæfingu en lögð er 

áhersla á að þjálfa leikmenn í fleiri en einni stöðu. Einnig er lögð áhersla á 

einstaklingsleikhögun og fjölbreytni í grunnþjálfun. Í áhersluþáttum fyrir vörn á 

að kenna krökkum á þessum aldri 4:2, 3:3 og 3:2:1 vörn en ekki síður er 

mikilvægt að á þessum aldri sé kennt hvernig spila skal maður á mann vörn (1:1). 

Áhersluþættirnir í sókn eru kennsla stöðuskiptinga, maður á mann á þrengra 

svæði, grunnform í leikhögun og að snúa hratt vörn í sókn. Mikil áhersla er lögð á 

þrek/samhæfingu á öllum þrepum. Á þrepi 2 er lögð áhersla á að gera æfingar sem 

styrkja allan líkamann, hlaup og stökktækni, grunnúthaldsþjálfun í leikrænu formi 

og almenna og sérhæfða samhæfingarþjálfun. Félagslegir þættir eru einnig mjög 

mikilvægir á þrepi 2 en áherslan þar er að efla áhugahvötina, efla sjálfstraust, 

leggja áherslu á mikilvægi liðsheildar og leggja áherslu á félagslega getu 

einstaklingsins með æfingum sem auka samvinnu og samskipti.  

Þjálfarastig HSÍ 

Fræðslu- og útbreiðslunefnd HSÍ á samkvæmt reglugerð HSÍ að halda námskeið 

fyrir þjálfara. Þar geta þjálfarar öðlast þjálfararéttindi í vissum þjálfunarstigum. 

Þjálfunarstigin eru fjögur og sjást þau á töflu 2 hér fyrir neðan. Fyrstu tvö 

þjálfunarstigin skiptast í A, B og C-hluta. Hver hluti skiptist í almennan hluta og 

sérgreinahluta en námstími hvers hluta er um 20 kennslustundir. Íþróttasamband 

Íslands (ÍSÍ) ásamt Menntastofnun sér um almenna hlutann en Fræðslu- og 

útbreiðslunefnd HSÍ sér um sérgreinahlutann. Fyrstu þrjú stigin eru samanlagt 120 

kennslustundir og geta allir sótt þau námskeið svo framarlega sem fyrri 

þjálfunarstigum er lokið. Fjórða og síðasta þjálfunarstigið tengist háskólanámi og 

er það yfirleitt tekið erlendis.  

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tafla 2. Þjálfarastig HSÍ 

Þjálfarastig:   Réttindi:       

1.A) 

     
  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. 

Aðstoðarmaður eða leiðbeinandi hjá yngri 

flokkum 

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir. 

 

    

1.B) 
     

  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. 

Þjálfari hjá 12 ára og yngri undir umsjón 

yfirþjálfara 

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir. 

 

    

1.C) 

     

  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. 

Þjálfari hjá 12 ára og yngri, 

skriflegt próf   

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir. 

 

    

2.A) 

     

  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. Þjálfari 14 ára og yngri   

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir.         

2.B) 

     

  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. Þjálfari 16 ára og yngri   

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir.         

2.C) 

     

  

Almennur hluti 20 

kennslustundir. 

 

Þjálfari elstu unglinga og fullorðinna 

Sérgreinahluti 20 

kennslustundir. Verkefni, próf og mætingarskylda 

3) 

     

  

Almennur hluti 40 

kennslustundir. 

Afreksþjálfun 

Yfirþjálfari félags     

Sérgreinahluti 80 

kennslustundir. 

 

    

4) 

     

  

Meistaranám - Háskólanám/erlent nám       

(Reglugerð HSÍ um fræðslumál, 2009)    

Í töflu 2 má sjá hvaða réttindi hvert stig gefur. Með þjálfarastigum 1 A, B og C 

getur einstaklingur farið frá því að hafa réttindi aðstoðarþjálfara yngri flokka í það 

að öðlast réttindi til að þjálfa 12 ára og yngri. Með réttindum 2. A getur 

einstaklingur þjálfað 14 ára og yngri, 2. B gefur réttindi til þess að þjálfa 16 ára og 
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yngri og svo með réttindum 2. C getur einstaklingur þjálfað elstu unglinga og 

fullorðna. Þjálfarastig 3 gefur réttindi yfirþjálfara félags og umsjón 

afreksþjálfunar. Eftir að hafa lokið meistaranámi í þjálfun ættu allir „vegir að vera 

færir“ (Handknattleikssamband Íslands, 2009).  

Íþróttasálfræði 

Árið 1925 stofnaði faðir íþróttasálfræðinnar, Coleman Roberts Griffith, fyrstu 

rannsóknarstofuna í íþróttasálfræði við háskólann í Illinois í Bandaríkjunum. Þar 

til eftir síðari heimstyrjöld voru ekki margar rannsóknir gerðar fyrir utan þær sem 

Griffith gerði. Hins vegar fjölgaði rannsóknum í íþróttasálfræði eftir síðari 

heimstyrjöldina. Enn þann dag í dag velta menn fyrir sér stöðu íþróttasálfræðinnar 

og spurningum, eins og: Hver er fræðilegur grunnur íþróttasálfræðinnar? Hvaða 

aðferðir á að nota í rannsóknum í fræðinni? Hver er íþróttasálfræðingur og hver 

ekki? Á sjöunda áratug síðustu aldar kom mikið fjármagn inn í íþróttir í 

Bandaríkjunum og árangur liðanna fór að skipta meira máli en áður. Lögð var 

áhersla á hugarþjálfun til að ná betri árangri og voru sálfræðingar kallaðir til, til 

þess að aðstoða iðkendur og þjálfara. Sálfræðingar héldu fyrirlestra, fengu 

einstaklinga í viðtöl og settu upp áætlanir sem einstaklingarnir áttu að fara eftir til  

að bæta hugræna þáttinn (Weinberg og Gould, 2007). 

Mikilvægi andlegs þáttar hjá íþróttafólki 

Andlegur þáttur íþróttafólks getur skipt sköpum en til þess að geta greint andlega 

þáttinn þarf að skoða hverjir andlegu eiginleikarnir eru hjá leikmanninum. Góðir 

andlegir eiginleikar eru til dæmis að skynja, átta sig á aðstæðum, að muna og 

hugsa fram í tímann og að þekkja og sjá fyrir um aðstæður sem geta komið upp í 

íþróttum. Andlegir eiginleikar geta verið þeir kraftar sem hafa áhrif á 

íþróttamanninn, ýmist sem hvatning eða letjandi. Ef andlegur eiginleiki leikmanns 

er letjandi getur það komið í veg fyrir að áætlun hans komist í framkvæmd 

(Raglin, S. J., 1990).  

Endurgjöf  

Endurgjöf er aðferð til þess að koma leiðbeiningum til iðkanda með fljótlegum og 

skilvirkum hætti. Til eru fjölmargar tegundir endurgjafar og verða nokkrar þeirra 

útskýrðar og skoðaðar í þessum kafla. Misjafnt er hvernig endurgjöf er notuð 
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hverju sinni en það fer eftir því hvaða markmiðum þjálfari/kennari vill ná með 

endurgjöfinni. Í rannsókninni í þessu verkefni er notast við svokallaða hlutlæga 

endurgjöf. 

Hlutlæg endurgjöf er endurgjöf sem er áþreifanleg og auðvelt að mæla. Að gefa 

hlutlæga endurgjöf getur verið eins og í þessu verkefni að leikurinn er 

áþreifanlegur og auðvelt er að mæla og meta frammistöðu leikmanna í leik. 

Leikmenn fá svo hlutlæga endurgjöf eftir mat á leik þeirra. Megin vandamálið við 

hlutlæga endurgjöf er að gert er ráð fyrir því að munur á upplýsingum um 

leikmenn gefi raunverulega mynd af frammistöðu þeirra. En svo er því ekki alltaf 

farið því utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á frammistöðuna sem leikmaður 

getur lítið stjórnað (Muchinsky, 2000). Dæmi: „Gabbhreyfingin sem þú gerðir var 

mjög góð því þú lagðir mikla áherslu á að plata varnarmanninn og fórst svo 

framhjá honum og skoraðir mark.“ Í þessu tilfelli er gefin endurgjöf sem er 

mælanleg en ekki bara hrós sem gæti verið um margt annað en það sem hrósa átti 

fyrir. 

Huglæg endurgjöf er endurgjöf sem notuð er á hluti sem erfitt er að mæla. Oftast 

er notast við huglæga endurgjöf þegar ekki er hægt að nota hlutlæga endurgjöf. 

Huglæg endurgjöf er til dæmis þegar sagt er „vel gert“ eða „gott hjá þér“ en þá er 

engin mælanleg aðferð á bak við endurgjöfina. Huglæga endurgjöf væri frekar 

hægt að nota á einhvern hátt á framkvæmdarstjóra íþróttafélags eftir mat því oft 

getur verið erfitt að meta hvað það er sem gerir hann hæfan (Muchinsky, 2000). 

Ákveðin endurgjöf inniheldur ákveðnar og nákvæmar upplýsingar um hvernig 

iðkendur eiga að bæta sig eða hvernig þeir hreyfa sig. Dæmi: „Siggi þú mátt taka 

stærri skref“ eða „þú skalt lyfta hendinni yfir axlarhæð“. Þessi aðferð er talin 

hlutlæg endurgjöf. 

Almenn endurgjöf er sennilega mest notaða endurgjöfin í íþróttakennslu. 

Almenna endurgjöfin er hlutlæg en hún inniheldur ekki nægar upplýsingar fyrir 

barnið til að bæta sig en er oft notuð til að hvetja það til að halda áfram að reyna 

að framkvæma hreyfinguna. Vinsælasta orðið í almennri endurgjöf er „gott“. 

Gallinn við að nota aðeins orðið „gott“ er að það segir ekki nákvæmlega hvað var 

gott, hvort hreyfingin var góð eða útkoman góð og þar af leiðandi veit barnið ekki 
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hvað það var sem var gott og hvað það gæti gert betur. Barnið veit þó að það sem 

það gerði var gott og er ánægt.  

Samsvarandi eða ósamsvarandi endurgjöf. Samsvarandi endurgjöf er bein 

tilvitnun í það verkefni sem sett var fyrir en ef endurgjöfin tengist ekki verkefninu 

sem lagt var fyrir er það ósamsvarandi endurgjöf. Til dæmis þegar börnum er 

kennt að hlaupa og þeim sagt að hugsa um að hreyfa hendurnar rétt er um 

samsvarandi endurgjöf að ræða en ef talað er um hvernig hreyfingin á fótunum er 

er það dæmi um ósamsvarandi endurgjöf.  

Einföld endurgjöf er þegar einungis eru notuð stikkorð um aðalatriðin sem verið 

er að æfa hverju sinni. Slík endurgjöf auðveldar bæði vinnuna fyrir þjálfarann og 

líka hvernig iðkendurnir meðtaka og fylgja fyrirmælum. Ástæðan er sú að einföld 

endurgjöf á nákvæmlega við það atriði sem iðkendur eiga að hugsa um hverju 

sinni. Þeir heyra það aftur og aftur og geta þá lagt á minnið að leggja áherslu á það 

atriði sem þjálfarinn var að innleiða í það skipti.  

Jákvæð, hlutlaus og neikvæð endurgjöf. Þessar tegundir endurgjafar eru 

hlutlægar og óhætt er að segja að jákvæð endurgjöf sé sú besta því hún er 

hvetjandi fyrir iðkendur og skapar jákvætt umhverfi. Iðkendurnir þora þá frekar að 

takast á við það verkefni sem fyrir þá er lagt.  

Jákvæð endurgjöf er þegar þjálfari hrósar iðkanda fyrir góða hegðun, til dæmis ef  

iðkandi í handknattleik framkvæmir eftir bestu getu hreyfingu eftir fyrirmælum 

þjálfarans. Þá gæti þjálfarinn sagt: „Frábær hreyfing hjá þér, þú ert alveg að ná 

hreyfingunni rétt.“  

Hlutlaus endurgjöf er þegar eingöngu koma fram útskýringar en ekki hvort það 

sem iðkandinn gerði var gott eða slæmt.  

Neikvæð endurgjöf er ekki notuð af mörgum þjálfurum en getur verið áhrifarík ef 

hún er notuð af þjálfurum sem nota oft endurgjöf og skiptast þá á að nota jákvæða, 

hlutlausa og neikvæða endurgjöf. Ef neikvæða endurgjöfin er samsvarandi, 

ákveðin og einföld er hægt að nota hana til að láta iðkanda vita að hann sé ekki að 

ná fyrirmælunum rétt. Endurgjöf er einnig góð aðferð til að skýra og bæta 

samskipti milli fólks og ef hún er notuð á réttan hátt er það ein mikilvægasta 

aðferðin til þess að bæta skilning og tækni iðkenda í þeim verkefnum sem lögð 
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eru fyrir þá. Þannig er öll endurgjöf jákvæð þar sem hún eykur persónulegan 

þroska fólks (Graham, 2001). 

Styrkjandi endurgjöf og leiðréttandi endurgjöf. Þegar leitað er eftir því að 

styrkja æskilega hegðun er besta leiðin að notast við styrkjandi endurgjöf. Þegar 

styrkjandi endurgjöf er notuð er einblínt á jákvæða frammistöðu iðkandans. Með 

því ætti iðkandinn að vera meðvitaðri um góða frammistöðu sína og reyna að 

halda henni. Yfirleitt þegar styrkjandi endurgjöf er notuð notar þjálfarinn hrós, 

bros eða gefur klapp á bak á þeim sem styrkingin er ætluð til að auka líkur á að 

æskileg hegðun endurtaki sig (Weinberg og Gould, 2010). Ef um óæskilega 

hegðun er að ræða og markmiðið er að draga úr henni skal notast við leiðréttandi 

endurgjöf. Leiðréttandi endurgjöf er ekki síður mikilvæg en styrkjandi endurgjöf. 

Við leiðréttandi endurgjöf er oft sett út á það sem iðkandi gerir. Til dæmis ef 

iðkandi stekkur ekki hátt eins og þjálfari biður um gæti þjálfarinn sagt: „Þú verður 

að stökkva hærra.“ Þegar leiðréttandi endurgjöf er notuð verða iðkendur oft fúlir 

og/eða sárir og því skal nota styrkjandi endurgjöf strax á eftir leiðréttandi 

endurgjöf (Orsmond og Merry, 2011). Samlokuaðferðin er það kallað þegar notast 

er við styrkjandi, leiðréttandi og svo aftur styrkjandi endurgjöf. Samlokuaðferðin 

er hlutlæg endurgjöf. Þegar nota á samlokuaðferðina skal byrja á að gefa 

iðkandanum styrkjandi endurgjöf. Þegar iðkandandum er gefin styrkjandi 

endurgjöf er honum gefin rétt tilfinning gagnvart því að hann er ekki að gera alveg 

rangt. Því næst er það leiðréttandi endurgjöf sem gefur iðkanda upplýsingar um 

hvað betur megi fara og jafnvel hvernig hann getur gert betur. Styrkjandi 

endurgjöf kemur svo aftur inn og „lokar“ samlokunni en hún er gefin í lokin eftir 

leiðréttandi endurgjöf og er notuð til þess að hvetja iðkandann enn lengra og bæta 

sig (Docheff, 1990).    

Oft þegar skoða þarf frammistöðu leikmanna og meta hæfileika þeirra er 

notað frammistöðumat en með því er hægt að fá fram með nákvæmum hætti 

hvernig frammistaða leikmanna var. Við frammistöðumat er miðað við nákvæmar 

mælingar og fyrirfram gefin viðmið. Notkun frammistöðumats er ekki einungis 

góð fyrir þjálfara heldur er einnig gott fyrir leikmann að sjá hvernig frammistaða 

hans var metin og hvernig hann getur bætt sig sem leikmann. Þjálfarar sem gera 

frammistöðumat þurfa að nota uppbyggjandi leiðsögn um framhaldið eftir 

frammistöðumatið og þá getur slík aðferð verið endurgjöf. Þannig fá leikmenn 
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upplýsingar um frammistöðu sína, bæði hvað vel var gert og hvað betur má fara. 

Ef frammistöðumat er gert og farið er yfir með leikmanni hvað hann er að gera 

rétt og hvað má betur fara flokkast það undir endurgjöf (Ásta Bjarnadóttir, 2008).  

Árangursríkast er að gefa iðkendum endurgjöfina í einstaklingsviðtali 

frekar en að tala fyrir framan hópinn (Dubbert o.fl, 1984). Talið er að endurgjöfin 

virki best ef hún er gefin fljótlega eftir framkvæmd/frammistöðu (Metcalfe, 

Kornell og Finn, 2009).  

Rannsóknir um endurgjöf 

Rannsóknir um endurgjöf til fólks hafa verið gerðar áður en byggja flestar á 

rannsóknum um endurgjöf á starfsfólk á vinnustöðum. Rannsóknir um endurgjöf á 

íþróttafólki á Íslandi hafa ekki verið algengar en þó eru nokkrar til. Ein af þeim 

fjölmörgu rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis á endurgjöf er eftir 

Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren og Eklund (2011) en þeir gerðu rannsókn á 

ungum knattspyrnudrengjum og foreldrum þeirra. Foreldrarnir áttu að gefa 

drengjunum endurgjöf á ýmsa þætti tengda knattspyrnufærni þeirra. Niðurstöður 

sýndu að endurgjöfin frá foreldrum jók árangur strákanna.  

Chiviacowsky og Wulf komust að því að einstaklingar vilja frekar fá 

endurgjöf strax eftir góða frammistöðu frekar en eftir lélega. Þeir rannsökuðu 

þetta árið 2002 þar sem þeir voru með tvo hópa, annar hópurinn fékk endurgjöf 

þegar hann bað um það en hinn hópurinn fékk endurgjöf eftir hentugleika 

þjálfarans. Hópurinn sem réði tímasetningu endurgjafarinnar vildi 

undantekningalaust fá endurgjöf eftir góða frammistöðu. Einnig kom fram að 

hópurinn sem réði tímasetningu endurgjafarinnar jók frammistöðu sína öfugt við 

hópinn sem fékk endurgjöf eftir hentugleika þjálfarans (Chiviacowsky og Wulf, 

2002).  

Rannsókn sem gerð var á Íslandi um áhrif endurgjafar á íþróttafólk var 

með áherslu á knattspyrnumenn. Sú rannsókn var gerð árið 2005 af tveimur 

sálfræðinemum í Háskóla Íslands. Þeir gerðu rannsókn á 22 knattspyrnumönnum. 

Þeir létu þá spila leik og mátu fjölmarga þætti leiksins með tölfræði. Annar 

hópurinn fékk hlutlæga endurgjöf um leik sinn en hinn hópurinn fékk enga 

endurgjöf. Ein tilgátan var sú að marktækur munur yrði á framförum hjá þeim 

leikmönnum sem fengu endurgjöf og þeim sem fengu hana ekki. Sú tilgáta stóðst 

því frammistaða hópsins sem fékk endurgjöf jókst um 24,95 stig að meðaltali en 
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leikmennirnir sem fengu enga endurgjöf bættu sig aðeins um 2,71 stig (Jón Fannar 

Guðmundsson og Þórhallur Ólafsson, 2005).    

Markmiðið með rannsókn höfundar var að kanna áhrif hlutlægrar 

endurgjafar hjá 4. flokki kvenna í handknattleik á frammistöðu þeirra. Tilgáta 

rannsakanda er sú að framfarir milli tveggja leikja verði meiri hjá þeim 

leikmönnum sem fá hlutlæga endurgjöf en hjá þeim sem fá enga endurgjöf.  

Aðferð og gögn 

Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak 17 leikmanna 4. flokks kvenna hjá 

Handknattleiksfélagi Kópavogs (HK). Spönn aldurs þátttakenda var 15 – 16 ár og 

meðalaldur þeirra var 15,7 ár. Þessir 17 leikmenn voru valdir því þeir voru 

leikmenn í tveimur jafn góðum liðum. Í tilraunahóp sem kallaður verður lið A í 

þessari rannsókn spiluðu níu leikmenn en í samanburðarhóp sem kallaður verður 

lið B í þessari rannsókn spiluðu átta leikmenn. Leikmennirnir hafa allir æft og 

spilað handbolta frá því þeir voru tíu ára eða yngri. Einungis einn leikmaður af 

þessum 17 hefur spilað í öðru liði en HK á sínum ferli. Leikmennirnir höfðu aldrei 

fengið skipulagða endurgjöf eftir að hafa verið leikgreindir í keppnisleik. Fimm 

leikmenn spila eða hafa spilað með undir 16 ára landsliði Íslands. Tíu hafa fengið 

að spila og æfa með leikmönnum í aldursflokki fyrir ofan sinn flokk. Þó voru tveir 

leikmenn í liði A sem spiluðu ekki seinni leikinn vegna meiðsla og voru því teknir 

úr gagnavinnslu.  

Mælitæki 

Þegar meta átti frammistöðu leikmanna var notaður hlutlægur greiningarkvarði. 

Greiningarkvarðinn var settur saman af ýmsum aðilum sem eru sérfróðir um 

handknattleik. Að gerð listans komu Hafrún Kristjánsdóttir, handknattleikskona, 

fyrrverandi leikmaður Vals og landsliðsins, Erlingur Richardsson, þjálfari 

meistaraflokks karla hjá HK í handknattleik og yfirþjálfari yngri flokka hjá 

handknattleiksdeild HK, Kristján Halldórsson, fyrrverandi þjálfari kvennaliðs 

Larvik í Noregi í handknattleik og Hilmar Guðlaugsson, þjálfari meistaraflokks 

kvenna hjá HK og yfirþjálfari yngri flokka hjá handknattleiksdeild HK. Innihald 

leikgreiningarkvarðans var meðal annars misheppnaðar stuttar sendingar, mis- og 
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heppnaðar línusendingar, skref, tvígrip, ruðningur, hraðaupphlaup, 

gabbhreyfingar, hvatning, uppgjöf, skotnýting frá 6, 8, 9 og 10 metrum, mis- og 

heppnuð vítaskot, deilur við dómara og fleira. Leikgreiningarkvarðinn sem var 

notaður mat frammistöðu leikmanna í 41 atriði (sjá viðauka 1).  

Framkvæmd 

Settir voru upp tveir æfingaleikir milli tveggja jafnra liða (A og B). Í liðunum 

voru stúlkur á aldrinum 15 - 16 ára. Fyrri æfingaleikurinn var spilaður í byrjun 

mars 2012 og sá seinni í byrjun apríl 2012. Leikirnir voru spilaðir í tvisvar sinnum 

30 mínútur þar sem hver stúlka átti að spila minnst 20 mínútur í hvorum hálfleik. 

Reynt var að hafa ytri aðstæður alveg eins í báðum leikjunum. Eftir fyrri leikinn 

var lið A leikgreint af matsmanni án vitundar leikmanna. Leikgreiningin var færð 

inn á leikgreiningarkvarða (sjá viðauka 1). Unnið var úr leikgreiningunni eftir 

leikinn og um viku síðar var hverjum og einum leikmanni í liði A gefin hlutlæg 

endurgjöf og fékk hver og einn leikmaður endurgjöfina einnig skriflega til frekari 

skoðunar heima fyrir. Það sem kom meðal annars fram á endurgjafarblaðinu var 

hversu oft stúlkurnar sendu boltann í  hendur andstæðings, hversu oft þær misstu 

boltann vegna of margra skrefa og fleiri tækniatriði. Dæmi um þetta 

endurgjafarblað fá finna í viðaukum 2 og 4. Einnig fengu leikmennirnir skriflegar 

athugasemdir með því jákvæða og því sem betur mátti fara. Þær athugasemdir 

urðu til með mati á leikgreiningunni. Allan tímann sem rætt var við stúlkurnar um 

þessar athugasemdir var þeim gert ljóst að tilgangur þeirra væri ekki að setja út á 

leikmanninn heldur einungis til þess að hjálpa til við auka góða frammistöðu. 

Allir leikmennirnir í tilraunahóp tóku þessu mjög vel og þökkuðu fyrir. Dæmi um 

endurgjöfina í punktum má sjá í viðaukum 3 og 5. Þegar leikmennirnir fengu 

endurgjöfina var viðstaddur yfirþjálfari yngri flokka í handknattleik í HK og 

þjálfari meistaraflokks kvenna í handknattleik í HK, Hilmar Guðlaugsson ásamt 

matsmanni. Taldi matsmaður að viðvera Hilmars myndi hafa meiri áhrif á innlögn 

endurgjafarinnar á leikmennina. Matsmaður ráðlagði leikmönnunum að huga vel 

að þeim atriðum sem fram komu í endurgjöfinni á næstu æfingum. Hitt liðið, lið 

B, fékk enga endurgjöf eftir fyrri leikinn. Um mánuði eftir að lið A fékk 

endurgjöfina var seinni æfingaleikurinn spilaður. Þar voru sömu lið með sömu 

leikmönnum, í sama húsi og á nánast sama tíma dagsins og þegar hinn leikurinn 

var leikinn. Þjálfarinn stjórnaði hversu lengi hver stúlka spilaði en þær spiluðu 
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minnst 20 mínútur í hvorum hálfleik í fyrri æfingaleiknum og spiluðu jafn mikið í 

seinni leiknum. Aftur leikgreindi matsmaður leikmenn beggja liða með sama 

leikgreiningarkvarða og notaður var eftir fyrri leikinn. Matsmaður tók báða 

leikina upp á myndbandsupptökuvél svo að leikgreiningin yrði sem nákvæmust. 

Bæði lið fengu svo endurgjöf eftir seinni leikinn. Leikmenn liðs A fengu 

endurgjöf um það hversu mikið þeir bættu sig á milli leikja en leikmenn liðs B 

fengu svipaða endurgjöf og lið A fékk eftir fyrri leikinn. 

Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölvuforritin SPSS og Excel. Í SPSS var 

reiknuð út lýsandi tölfræði, ályktunartölfræði og parað t-próf og var því notast við 

megindlega rannsóknaraðferð. Frumbreyta rannsóknarinnar var sú endurgjöf sem 

leikmennirnir fengu eftir að frammistaða þeirra var leikgreind eftir fyrri leikinn. 

Fylgibreytan var breyting á frammistöðu leikmanna milli leikjanna tveggja. 

Niðurstöður   

Lýsandi tölfræði 

Þegar munurinn á liðunum er skoðaður (mynd 1) sést að tilraunahópur er með 

mun færri plúsa eftir fyrri leikinn samanborið við samanburðarhóp. Einnig má sjá  

að eftir seinni leikinn stendur samanburðarhópur (lið B) nánast í stað en hann er 

með 27,85 plúsa í fyrri leiknum en 27,14 í þeim seinni. Tilraunahópur (lið A) 

bætir við sig plúsum milli leikja því hann er með 22,14 í fyrri leiknum en 36,71 í 

þeim seinni. Niðurstöðurnar má sjá í heild sinni á mynd 1 en þar sést að 

tilraunahópur hækkar að meðaltali um 14,57 plúsa á milli leikja á meðan 

samanburðarhópur lækkar um 0,71 plúsa milli leikja. 
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Mynd 1. Munur á meðaltali plúsa tilraunahóps og samanburðarhóps milli leikja 

eitt og tvö. 

Skoðað var hvort að munur var á mínusstigum liðanna í fyrri leiknum og voru þau 

borin saman við mínusstig úr seinni leiknum (mynd 2). Í fyrri leiknum var 

tilraunahópurinn (lið A) að meðaltali með 12,85 mínusa en samanburðarhópur (lið 

B) var með 12,14 mínusa. Í seinni leiknum náði tilraunahópur að lækka meðaltal 

mínusa niður í 7,57 en samanburðarhópur var hins vegar með nánast sama 

meðaltal eða 11,71 mínusa að meðaltali í seinni leiknum. Munurinn var því 5,28 

mínusar að meðaltali milli leikja hjá tilraunahóp en 0,42 mínusar að meðaltali hjá 

samanburðarhóp. 

 

Mynd 2. Munur á meðaltali mínusa tilraunahóps og samanburðarhóps milli leikja 

eitt og tvö. 

Þegar mynd 3 á næstu blaðsíðu er skoðuð sést munurinn á varnarvinnu milli leikja 

hjá tilraunahóp og samanburðarhóp. Í leikgreiningunni var skoðað hversu oft 
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leikmenn misstu sóknarmenn fram hjá sér þegar þeir mættust einn á móti einum. 

Á mynd 3 má sjá að leikmenn tilraunahóps misstu leikmann framhjá sér að 

meðtali 4,1 sinni í fyrri leiknum en í síðari leikum einungis 1,44 sinnum. 

Leikmenn samanburðarhóps misstu leikmenn jafn oft framhjá sér í fyrri og seinni 

leik eða að meðaltali 4,28 sinnum.  

Mynd 3. Varnarleikur hjá tilraunahóp og samanburðarhóp milli leikja eitt og tvö. 

Við leikgreiningu á tilraunahóp og samanburðarhóp var talið hversu oft 

einstaklingur vann boltann. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4. Tilraunahópur vann 

boltann að meðaltali 2 sinnum í fyrri leiknum en 2,55 sinnum í þeim seinni. 

Samanburðarhópur vann boltann að meðaltali 2,14 sinnum í fyrri leiknum sem er 

ekki mikið oftar en tilraunahópur. Í seinni leiknum vann samanburðarhópur 

boltann að meðaltali 1,85 sinnum eða 0,7 sinnum sjaldnar en tilraunahópur. 

Mynd 4. Meðaltal leikmanna í tilraunahóp og samanburðarhóp á unnum boltum 

milli leikja eitt og tvö. 
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Þegar skoðað var hversu oft leikmenn liðanna gerðu gabbhreyfingu með sendingu 

í leikjunum tveimur var, eins og sjá má á mynd 5, sláandi munur á tölum hjá 

tilraunahóp (lið A). Leikmennirnir gerðu gabbhreyfingu að meðaltali 1,1 sinni í 

fyrri leiknum en 3,77 sinnum í þeim seinni. Leikmenn í samanburðarhópnum (lið 

B) gerðu gabbhreyfingu að meðaltali 4,1 sinni í fyrri leiknum en 3,2 sinnum í 

þeim seinni.  

Mynd 5. Meðaltal leikmanna í tilraunahóp og samanburðarhóp á gabbhreyfingum 

með sendingu milli leikja eitt og tvö 

Á mynd 6 má sjá breytingaskorið milli leikja eitt og tvö. Tilraunahópurinn (lið A) 

er með 9,28 stig í fyrri leik en stigum fjölgar um tæp 20 stig milli leikja hjá 

tilraunahóp. Í seinni leiknum, eftir að endurgjöf hefur farið fram, er tilraunahópur 

(lið A) með 29,14 stig. Samanburðarhópur lækkar um 0,30 stig að meðaltali milli 

leikjanna tveggja eins og sjá má á mynd 6. Breytingaskor er talann sem fengin er 

þegar þegar mínusar eru dregnir frá áunnum plúsum og heildarskor stendur eftir. 
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Mynd 6. Frammistaða leikmanna, talin í stigum, milli tilraunahóps og 

samanburðarhóps milli leikja eitt og tvö. 

Ályktunartölfræði 

Skoðað var með pöruðu t-prófi hvort marktækur munur væri á plús og mínus 

stigum milli leikja hjá samanburðarhópi og tilraunahópi.  

Tafla 3. Frammistaða og munur á plúsum og mínusum í fyrri og seinni leik 

liðanna ásamt útkomu t-prófs. 

 Plús  

leik 1 

Plús 

leik  2 

t-próf Mínus 

leik 1 

Mínus 

leik 2 

t-próf 

       

Tilraunahópur 22,15 36,71 -5,21* 12,85 7,57 2,23 
       
Samanburðarhópur 27,85 27,14 0,41 12,14 11,70 0,27 
       

*P < 0,05       

Á töflu 3 má sjá að marktækur munur var á plússtigum hjá tilraunaliði milli leikja 

t(6)=-5,21, p<0,05. Ekki var marktækur munur á mínusstigum á milli leikja hjá 

tilraunahóp en ekki vantaði mikið upp á að marktekt kæmi fram t(6)=2,233, 

p>0,05. Ekki var marktækur munur á plússtigum hjá samanburðarhópi milli leikja 

t(6)=0,41, p>0,05. Einnig var ekki marktækur munur á mínusstigum 

samanburðarhóps á milli leikja t(6)=0,27, p>0,05. 
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Tafla 4. Munur á milli tilraunahóps og samanburðarhóps þegar skoðað er 

breytingaskor mínusa og plúsa.  

 Samanburðarhópur Tilraunahópur T-próf 

 

    

Breytingaskor á mínusum 0,42 5,29 1,79 

 
Breytingaskor á plúsum -0,71 14,57 4,65* 

 

*P < 0.05    

Á töflu 4 má sjá að mínusar lækka um 0,42 milli leikja hjá samanburðarhóp en 

5,29 hjá tilraunahóp. Ekki er marktækur munur milli hópa í mínusstigum p<0,05. 

Plússtig hækka um 14,47 milli leikja hjá tilraunahóp en lækka um 0,71 hjá 

samanburðarhóp. Marktækur munur var á milli tilraunahóps og samanburðarhóps 

í plússtigum t(12)=4,65, p>0,05. 
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Umræða 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eflir endurgjöf byggð á hlutlægu mati 

afkastagetu og frammistöðu leikmanna í handknattleik. Rannsóknartilgáta stóðst 

því marktækur munur var á milli hópanna sem rannsakaðir voru. Rannsóknin sem 

var gerð hefur ekki verið gerð áður í tengslum við handknattleik á Íslandi. En 

nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á leikmönnum úr öðrum íþróttagreinum hér 

á landi. Þar á meðal rannsókn sem var gerð á ungum knattspyrnuleikmönnum en 

sú rannsókn sýndi fram á marktækan mun á þeim sem fengu endurgjöf og á þeim 

sem enga endurgjöf fengu (Jón Fannar Guðmundsson og Þórhallur Ólafsson, 

2005).    

Niðurstöður úr þessari rannsókn eru í samræmi við niðurstöður úr öðrum 

rannsóknum sem nefndar voru hér áður en í þeim rannsóknum kom einnig fram 

marktækur munur á þeim sem fengu endurgjöf og á þeim sem enga endurgjöf 

fengu (Jón Fannar Guðmundsson og Þórhallur Ólafsson, 2005, Chiviacowsky S. 

og Wulf G., 2002, og Gershgoren, Tenenbaum, Gershgoren og Eklund 2011 ). 

Ekki voru gerðar miklar vonir um að marktækur munur myndi sjást í 

neinum mælingum í rannsókninni í þessu verkefni því þátttakendurnir voru það 

fáir. Samt sem áður fannst marktækur munur í mælingunum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hlutlæg endurgjöf hafi áhrif 

á frammistöðu þeirra sem fá slíka endurgjöf. Niðurstöður benda einnig til þess að 

þeir sem fá slíka endurgjöf bæti frammistöðu sína meira en þeir sem ekki fá 

hlutlæga endurgjöf.  

Líkamlegar framfarir hjá leikmönnum í handknattleik á Íslandi hafa 

yfirleitt verið mjög góðar en ekki hefur næg áhersla verið lögð á andlega þáttinn. 

Marktækur munur var á milli leikjanna tveggja hjá leikmönnunum í tilraunahóp 

(liði A). Einnig var marktækur munur á framförum milli leikja hjá tilraunahóp 

(liði A) og samanburðarhóp (liði B). Áhugavert var að sjá að leikmennirnir í 

tilraunahópnum bættu sig mikið á milli leikja þegar plússtigin voru skoðuð en 

bættu sig ekki eins mikið á milli leikja þegar mínusstigin voru skoðuð. Það mætti 

rekja það til þess að leikmennirnir voru ekki með mörg mínusstig í fyrri leiknum 

en á móti kemur að þeir unnu sér heldur ekki inn mörg plússtig í þeim leik. Í fyrri 

leiknum var tilraunahópur (lið A) andlaus og gerði ekki mikið, hvort sem það var í 

formi mistaka eða góðrar frammistöðu.   
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Þegar leikmennirnir fengu endurgjöf, bæði á hvað þeir gerðu vel og hvað 

betur mátti fara, fóru þeir að íhuga betur á æfingum hvað þeir þurftu að bæta. Þar 

er andlegi þátturinn kominn inn í æfingaáætlunina hjá þeim leikmönnum, sem sagt 

það að hugsa hvað betur mátti fara og reyna að framkvæma það skilar sér til betri 

frammistöðu í framtíðinni. Leikmennirnir úr tilraunahópnum tóku greinilega mark 

á endurgjöfinni því það sást á frammistöðu þeirra í seinni leiknum miðað við þann 

fyrri að þeir höfðu hugsað og framkvæmt eftir þeim athugasemdum sem þeir 

fengu í endurgjöfinni. Hlutlæg endurgjöf er eitthvað sem allir þjálfarar, kennarar 

og foreldrar ættu að nota í meira mæli á sína iðkendur, nemendur og börn. Það 

væri ekki galin hugmynd að hvetja foreldra barna í íþróttum á Íslandi til að hvetja 

börnin sín og gefa þeim uppbyggjandi endurgjöf. Því miður er það of algengt að 

foreldrar rífi niður sjálfstraust barna sinna eftir íþróttaviðburð ef frammistaða 

þeirra stóðst ekki væntingar. Endurgjöf og hvatning væri góð lausn fyrir foreldra 

sem vilja leiðbeina barni sínu (Ásta Bjarnadóttir, 2008).  

Þegar skoðaðir eru styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar eru 

styrkleikarnir þeir að rannsóknin var mjög nákvæmlega unnin. Ytri aðstæður í 

leikjunum báðum voru nánast alveg eins, aðeins munaði á hvaða degi vikunnar 

leikurinn var spilaður og aðeins munaði rétt um klukkutíma á tímasetningu á 

leikjum eitt og tvö. Veikleikar rannsóknarinnar gætu verið þeir að ekki náðist að 

spila þriðja leikinn en það hefði verið gott að ná honum til að athuga hvort 

marktækur munur væri á milli leikja eitt og þrjú og tvö og þrjú. Þannig væri 

hugsanlega hægt að sjá  hvort áhrif endurgjafarinnar endist lengur en í fjórar 

vikur.  

Ljóst er að niðurstöður rannsókna um áhrif endurgjafar eru mjög jákvæðar 

og ættu þjálfarar að auka hlutlæga endurgjöf í starfi sínu. Þjálfarar ættu að gefa 

endurgjöf á mánaðarfresti en gæta þess að gera hana einstaklingsmiðaða svo að 

líklegra sé að áhrif hennar hrífi betur. Að gefa endurgjöfina bæði skriflega og 

munnlega hefur góð áhrif. Oft þegar þjálfarar tala mikið í einu eru ekki allir sem  

ná að einbeita sér að fullu að því sem sagt er og ná þar af leiðandi ekki að muna 

allt sem fram kemur. Því er frábær leið að skrifa niður helstu athugasemdirnar, 

tala um þær við iðkandann og iðkandinn tekur svo endurgjafarblaðið með sér 

heim og getur þar af leiðandi skoðað blaðið reglulega fyrir æfingu. Því miður 

virðist það vera þannig hjá félagsliðum á Íslandi að þjálfun andlega þáttarins 

kemur oftar en ekki inn fyrr en í meistaraflokki. Örfá dæmi eru um að andlegi 
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þátturinn komi inn í 2. flokki karla og 3. flokki kvenna en það er síður en svo 

algengt.  

Oftar en ekki kemur fram í viðtölum við þjálfara tapliðs eftir leiki að 

ástæður tapsins voru, meðal annars slök einbeiting, hugarfar manna var ekki rétt, 

þeir voru andlega óundirbúnir og jafnvel er talað um að sjálfstraust manna hafi 

verið af skornum skammti. Öll þessi atriði eru flokkuð undir andlega þáttinn. Í 

kjölfar þessa spyr höfundur sig: Hvers vegna að kenna andlega þættinum um ef 

ekkert er unnið að honum? Af þessari rannsókn er ljóst að þeir þjálfarar sem átta 

sig á því hve stóran þátt andlegi þátturinn spilar í velgengni í íþróttum ná frekar 

árangri með lið sín.  

Hlutlæg endurgjöf getur tekið tíma því leikgreina þarf þá alla leikmenn og 

vinna úr niðurstöðum. Það ætti samt ekki að vera erfitt að gera styttri 

leikgreiningu með færri smáatriðum og gefa endurgjöf eftir því. Gott væri að 

leikgreina leikmenn á mánaðarfresti og reyna eftir bestu getu að hafa 

leikgreiningarkvarðann sem fjölbreyttastan í hvert skipti.  

Niðurstöður úr flestum þáttum rannsóknarinnar komu rannsakanda ekki 

mikið á óvart. Þó voru hlutir eins og fiskuð víti, hlaup til baka og línusendingar 

eitthvað sem ekki var mikill munur á á milli leikja hjá tilraunahóp (liði A) sem 

kom rannsakanda á óvart.   

 Í framhaldinu telur höfundur að áhugavert væri að rannsaka áhugahvötina 

hjá stúlkum á þessum aldri. Margar stúlkur á þessum aldri hafa ekki mikla 

áhugahvöt og eru sumar hverjar í íþróttum vegna þrýstings frá foreldrum og eru 

þar af leiðandi ekki að æfa af eigin áhuga. Einnig væri forvitnilegt að rannsaka 

hversu margir þjálfarar í þessum aldursflokki í handknattleik nota hlutlæga 

endurgjöf í sinni þjálfun. Annað sem hægt væri að gera í framhaldinu af þessari 

rannsókn væri að gera samskonar rannsókn með fleiri þátttakendum.  

Hvetja ætti alla þjálfara og aðra sem koma að þjálfun, kennslu og uppeldi að nýta 

tímann í góða hvatningu og endurgjöf frekar en að eyða tímanum í eintómar 

skammir og niðurrif sem hjálpar engum. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. Leikgreiningarkvarði 

Nafn leikmanns:          

          

  Leikstaða:       

Tími spilaður:     

 

  

          

Leikatriði Plús/heppnast  = Mínus/misheppnast  = 

Stutt sending         

Löng sending         

Línu sending         

Skref         

Tvígrip         

Lína         

Ruðningur         

Blokkering         

2.min         

Gult spjald          

Rautt spjald         

Hávörn         

Fríkast          

Unnin bolti         

Hraðaupphlaup          

Fiskað víti         

Gefið víti         

Skot frá 6m         

Skot frá 8m         

Skot frá 9m         

Skot frá 10m+         

Gabbhreyfing         

Undirskot         

Skot úr skrefi         

Vítaskot         

Uppstökk/skot         

Gabbhreyfing + sending         

Hvetja samherja         

Leiðindi við samherja         

Tuð í dómara         

Hlaup til baka         

Tap í vörn 1:1         

Uppgjöf         

Innleysing         
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Viðauki 2. Endurgjöf lið 1. Leikmaður 5. 

Leikmaður 5.   Staða á vellinum: útileikmaður        Spilaður tími: 40mín. 

Hér fyrir neðan er niðurstaða leikgreiningar sem gerð var á leik þínum í æfingarleik mánudaginn 12.mars 

2012. Matið er skipt niður í tvo hluta, annars vegar eru það þættir sem gefa plússtig og hins vegar þættir sem 

gefa mínusstig. Með þessarri leikgreiningu getur þú séð hvað betur má fara og hvað þú gerðir vel í leik 

þínum. Á næstunni verður svo annar leikur spilaður þar sem sömu lið mætast og þá verður leikur þinn aftur 

leikgreindur og séð hvort þú hafir bætt þig. Því mæli ég með því að þú takir þessa punkta hér fyrir neðan og 

aftan á blaðinu, nýtir þá þér til hliðsjónar þegar þú ferð á æfingar. Ef þú hefur einhverjar spurningar þá máttu 

endilega tala við mig. 

Leikatriði Plús/heppnast Leikatriði Mínus/misheppnast 

Stutt sending  X Stutt sending  1 

Löng sending   Löng sending   

Línu sending  1 Línu sending   

Skref  X Skref   

Tvígrip  X Tvígrip   

Lína  X Lína   

Ruðningur  X Ruðningur   

Blokkering   Blokkering   

2.min  X 2.min   

Gult spjald   X Gult spjald    

Hávörn  1 Hávörn  X 

Fríkast   3 Fríkast   X 

Unnin bolti   Unnin bolti  X 

Hraðaupphlaup   1 Hraðaupphlaup   X 

Fiskað víti   Fiskað víti   

Gefið víti  X Gefið víti  2 

Skot frá 6m  4 Skot frá 6m   

Skot frá 8m   Skot frá 8m  3 

Skot frá 9m  1 Skot frá 9m  1 

Skot frá 10m+   Skot frá 10m+  2 

Gabbhreyfing  9 Gabbhreyfing  X 

Undirskot   Undirskot   

Skot úr skrefi   Skot úr skrefi   

Vítaskot   Vítaskot   

Uppstökk/skot  5 Uppstökk/skot   

Gabbhreyfing + sending  2 Gabbhreyfing + sending   

Hvetja samherja   Hvetja samherja  X 

Leiðindi við samherja  X Leiðindi við samherja   

Tuð í dómara  X Tuð í dómara  1 

Hlaup til baka 1 Hlaup til baka  4 

Tap í vörn 1:1  X Tap í vörn 1:1  8 

Uppgjöf  X Uppgjöf  3 

Innleysing  1 Innleysing  X 
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Viðauki 3. Endurgjöf leikur 1. Punktar. Leikmaður 5. 

 

 Plúsar: Þú varst dugleg að koma í árás en það vantaði allan kraft og máttir senda 

boltann fyrr frá þér áður en brotið var á þér 

 Skotnýtingin þín frá 6 metrum var mjög góð, en þú skoraðir fjögur mörk af 

fjórum skotum frá 6 metra línunni 

 Þú ert með mjög flotta skothendi og gabbhreyfingarnar hjá þér mjög góðar en í 

þessum leik vantaði allan kraft 

 Mínusar:Það var augljóst að þú varst í fýlu allan leikinn, gafst alltof snemma 

upp og þá gekk ekkert upp hjá þér. Það skemmir svakalega mikið fyrir þér þegar 

þú fellur í þessa fýlu. Þegar þú byrjar ekki alveg eins og þú hafðir ætlað þér máttu 

ekki gefast upp, hugsa bara um að vinna næsta bolta og standa vörnina 

almennilega 

 Þú mátt vera miklu áræðnari í vörninni, vera grimmari í því að brjóta á leikmanni 

sem kemst nálægt þér til þess að stöðva sóknina hjá þeim. Þú hafðir tækifæri á 

því mjög oft 

 Þegar þú ert í vörninni verður þú að vinna meira með fótunum, fótavinnan í vörn 

er mun mikilvægari heldur en það sem þú gerir með höndunum. Þegar mótherji er 

að reyna fara framhjá þér þá er mikilvægt að þú færir líkamann þinn fyrir framan 

mótherjann. Það að stoppa mótherjann aðeins með höndunum er nánast ógerlegt 

 Á 40 mínutum vannstu aðeins þrjú fríköst sem er alltof lítið. Þú átt að vera með 

minnst tíu fríköst á þessum tíma.  

 Vegna fýlu og leti þá fórstu aðeins einu sinni í hraðaupphlaup sem er ekki gott 

miðað við öll þau tækifæri sem að þú fékkst til þess að keyra fram. Þú ert mjög 

snögg og ættir að nýta það betur 

 Þar sem þú varst ekki alveg að nenna að spila vörn þá misstir þú leikmann 

framhjá þér í maður á mann átta sinnum.  

 Þú verður að æfa þig í því að þegar þú ferð í gabbhreyfingu og færð tvo eða fleiri 

varnarmenn í þig að losa boltann á næsta samherja 

 En aðal æfingin fyrir þig ætti að vera huglægt. Þú verður að vinna í því að fara 

ekki alltaf í fýlu þegar hlutirnir ganga ekki alveg upp hjá þér. Þú ert svakalega 

efnileg í handbolta og hugurinn er jafnmikilvægur og líkamleg geta. Það græðir 

enginn á því þegar þú ferð í fýlu, jú kannski aðstæðingurinn. En sérstaklega 

græðir þú ekki á því. 

 Þú hefur alltaf náð að sýna þig mjög vel þegar þú ert með okkur í 3.flokki en það 

er ekki síður mikilvægt að standa sig með sínum aldursflokki.  

 Einnig hef ég áhyggjur af því að þú gerir of miklar kröfur á þig og þess vegna 

gefstu upp ef hlutirnir ganga ekki upp strax. Reyndu að spila ekki undir pressu frá 

sjálfri þér, heldur spila handboltann og hafa gaman af. Það klikka alltaf allir 

einhverntímann!  

 Ég veit að það var ekki mikið að marka þennan leik hjá þér hvað varðar 

líkamlega getu, en þessi leikur sýndi hvað hugurinn getur skemmt mikið fyrir þér. 

Í næsta leik vil ég sjá að þú hafir tekið þennan hugarþátt í gegn  og spilir í 

gleðinni en ekki fýlu  

Þú ert framtíðarleikmaður og þarft bara að vera dugleg að æfa þig og ekki síður 

dugleg að æfa andlega þáttinn hjá þer  
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Viðauki 4. Endurgjöf leikur 1. Leikmaður 8. 

Leikmaður 8.               Staða á vellinum: útispilari                Spilaður tími: 50 mín. 

Hér fyrir neðan er niðurstaða leikgreiningar sem gerð var á leik þínum í æfingarleik mánudaginn 

12.mars 2012. Matið er skipt niður í tvo hluta, annars vegar eru það þættir sem gefa plússtig og 

hins vegar þættir sem gefa mínusstig. Með þessarri leikgreiningu getur þú séð hvað betur má fara 

og hvað þú gerðir vel í leik þínum. Á næstunni verður svo annar leikur spilaður þar sem sömu lið 

mætast og þá verður leikur þinn aftur leikgreindur og séð hvort þú hafir bætt þig. Því mæli ég með 

því að þú takir þessa punkta hér fyrir neðan og aftan á blaðinu, nýtir þá þér til hliðsjónar þegar þú 

ferð á æfingar. Ef þú hefur einhverjar spurningar þá máttu endilega tala við mig. 

Leikatriði Plús/heppnast Leikatriði Mínus/misheppnast 

Stutt sending  X Stutt sending  1 

Löng sending  2 Löng sending  2 

Línu sending   Línu sending   

Skref  X Skref   

Tvígrip  X Tvígrip   

Lína  X Lína   

Ruðningur  X Ruðningur   

Blokkering   Blokkering   

2.min  X 2.min   

Gult spjald   X Gult spjald   1 

Hávörn   Hávörn  X 

Fríkast   6 Fríkast   X 

Unnin bolti  7 Unnin bolti  X 

Hraðaupphlaup   6 Hraðaupphlaup   X 

Fiskað víti  1 Fiskað víti   

Gefið víti  X Gefið víti  3 

Skot frá 6m  5 Skot frá 6m  2 

Skot frá 8m  1 Skot frá 8m  1 

Skot frá 9m   Skot frá 9m  1 

Skot frá 10m+   Skot frá 10m+   

Gabbhreyfing  5 Gabbhreyfing  X 

Undirskot   Undirskot   

Skot úr skrefi  5 Skot úr skrefi   

Vítaskot  2 Vítaskot  1 

Uppstökk/skot  4 Uppstökk/skot   

Gabbhreyfing + sending  1 Gabbhreyfing + sending   

Hvetja samherja  4 Hvetja samherja  X 

Leiðindi við samherja  X Leiðindi við samherja   

Tuð í dómara  X Tuð í dómara   

Hlaup til baka 6 Hlaup til baka   

Tap í vörn 1:1  X Tap í vörn 1:1  7 

Uppgjöf  X Uppgjöf   

Innleysing   Innleysing  X 
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Viðauki 5. Endurgjöf leikur 1. Punktar. Leikmaður 8. 

Plúsar: 

 Það er augljóst að þú gefst aldrei upp og það er kostur sem margir 

leikmenn mættu taka sér til fyrirmyndar. Svona frábær karakter mun skila 

þér langt í framtíðinni 

 Þú ert með rosalega gott auga fyrir öllu spili, línuspili, sendingar í horn og 

einnig er áberandi hvað þú ert fljót að átta þig á löngum sendingum í 

hraðaupphlaupi.  

 Það eru alls ekki margar stelpur á þínum aldri komnar með þetta mikinn 

leikskilning og vonandi heldur þú áfram að vera dugleg að æfa þig 

 Þú vannst boltann sjö sinnum í leiknum sem er mjög jákvætt 

 Skotnýtingin þín var nokkuð góð, þú skoraðir fimm mörk frá sex 

metrunum en klikkaðir á tveimur. Alls skoraðir þú átta mörk úr fimm 

skotum 

 Þú fórst sex sinnum í hraðaupphlaup og hljópst sex sinnum vel til baka til 

að stöðva hraðaupphlaup mótherjans  

 

Mínusar 

 Þú fékkst einu sinni gult spjald og var það fyrir bakhrindingu eftir að þú 

misstir leikmann fram hjá þér í vörninni. Þegar þú missir leikmann framhjá 

þér verður þú fyrst að reyna komast framfyrir hann aftur, ef þú nærð því 

ekki verður næsti samherji í vörninni að taka við leikmanninum og þú 

detta niður í vörnina í hans stað 

 Þú spilaðir í þessum leik fyrir framan í 5:1 vörn. Þó þú náðir að vinna 

boltann þar sjö sinnum tapaðir þú mótherjanum þínum ein á móti einni sjö 

sinnum. Í öll þau skipti sem þú misstir af leikmanninum hljópst þú út á 

móti henni og þá átti hún nokkuð auðvelt með að fara framhjá þér. Best er 

að vera „passív“ og rjúka ekki út í leikmennina þegar þeir eru komnir með 

boltann í hendurnar. Þegar leikmaðurinn er hinsvegar komin í árás á þig er 

þitt markmið að koma henni frá en ekki bakka með henni inn að vörninni 

 Þegar þú ert fyrir framan í 5:1 vörn þá verður þú að passa betur að 

skytturnar komist ekki svona auðveldlega bakvið þig. Þegar skyttur eru 

með boltann þá ertu örlítið neðar þeim megin en ert auðvitað alltaf með 

augun á þínum manni, svo þegar miðjumaður fær boltann færir þú þig 

aðeins framar. Vinnur semsagt eins og í öfugt V.  

 Í sóknarleiknum reyndir þú fimm gabbhreyfingar þar sem var brotið á þér. 

Í öllum þessum tilfellum hefði verið gott að láta boltann ganga á næsta 

leikmann. Þú gerðir það einu sinni og það skilaði marki. Mátt þar að segja 

gera mikið meira af gabbhreyfingum og þegar þú hefur unnið til þín tvo 

varnarmenn láta boltann ganga. 


