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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð fjöllum við um rannsókn okkar á tæknilegum knattspyrnumælingum. Við 

bjuggum til þrjár tæknilegar knattspyrnumælingar og lögðum þær fyrir nemendur í 

Knattspyrnuakademíu Suðurlands. Lagt var upp með að kanna áhrif sex vikna æfingatímabils 

við akademíuna og sjá hvort bæting yrði á tæknilegri getu. Þýðið sem við notuðumst við voru 

22 nemendur við akademíuna alls 16 strákar og 6 stelpur. Okkar tilgáta var sú að við teljum 

að þjálfun við knattspyrnuakademíuna skili sér í jákvæðum áhrifum á tæknilegri getu 

nemenda þar. Mælingarnar fóru fram í íþróttahúsinu Iðu á Selfossi og framkvæmd voru þrjú 

próf en þau voru knattrakspróf, sendingapróf og skotpróf.  Niðurstöður rannsóknar okkar urðu 

þær að 18 af 22 bættu tæknilega getu sína samkvæmt heildarstigaskori og er því óhætt að 

segja að þjálfun við Knattspyrnuakademíu Suðurlands hafi jákvæð áhrif á tæknilega getu hjá 

iðkendum. 
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Formáli 
 

Þegar kom að því að ákveða hvað við vildum taka fyrir í lokaverkefninu okkar kom 

knattspyrna fyrst til greina. Okkur langaði til að vinna að rannsókn í samstarfi við 

Knattspyrnuakademíuna á Selfossi því það er heimabær okkar og það hefur verið áhugavert 

að fylgjast með henni þessi fyrstu tvö ár sem hún hefur verið starfandi. Fyrst langaði okkur að 

gera líkamsmælingar á einstaklingum í akademíunni og kanna bætingu eftir þjálfunartímabil 

en eftir að hafa ráðfært okkur við Guðjón Þorvarðarson og fleiri komumst við að því að 

áhugaverðara væri að gera mælingar á tæknilegri getu heldur en líkamlegri. Í upphafi 

ætluðum við að gera 5-6 mismunandi próf en okkur var ráðlagt að hafa prófin færri og 

hnitmiðaðri þannig að við myndum ekki enda með of mikið af upplýsingum. Þannig komumst 

við að niðurstöðu um að hafa prófin þrjú. Þau taka fyrir ólíka þætti knattspyrnunnar en eiga 

öll sameiginlegt að vera mikilvægur þáttur í tæknilegri getu leikmanna. Prófin eru: Skotpróf, 

sendingapróf og knattrakspróf og voru búin til af okkur í samvinnu við Guðjón Þorvarðarson. 

Við gerð prófanna höfðum við knattþrautir Símans okkur til handar og fleiri hugmyndir sem 

Guðjón kom með. 

Við viljum að lokum þakka Fjölbrautaskóla Suðurlands fyrir að hafa gefið okkur 

tækifæri á að framkvæma þessa rannsókn og þá sérstaklega Þórarni Ingólfssyni aðstoðar 

skólameistara. Einnig Guðjóni Þorvarðarsyni og Knattspyrnuakademíunni fyrir aðstoð við 

framkvæmd mælinganna og fyrir að vera okkur innan handar í verkefnavinnu. Jafnframt 

prófessor Erlingi Jóhannssyni sem var leiðsögukennari okkar í verkefninu. 
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1. Inngangur 
 
Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heiminum í dag og er stunduð í flestum löndum heimsins. 

Það teljast í dag 208 þjóðir í Alþjóða knattspyrnusambandinu FIFA en það eru fleiri lönd en í 

Sameinuðu þjóðunum (Blatter, 2008). Knattspyrna er að auki vinsælasta íþróttagreinin á 

Íslandi og iðkendur teljast í dag  17.439 og aðildafélög innan KSÍ eru 139 talsins       (KSÍ, 

2008). Sum þeirra eru einungis með meistaraflokka, önnur aðeins með yngri flokka og enn 

önnur aðeins með karla eða kvennalið. Það virðist sem aukin vitundarvakning sé í 

uppeldisstarfi hjá félögum og innan KSÍ. Mikið er lagt upp úr menntun og fræðslu þjálfara og 

býður K.S.Í. til dæmis upp á þjálfaranámskeið fyrir fólk til að auka þekkingu sína á fræðunum 

og að loknum námskeiðunum fá þátttakendur þjálfararéttindi í samræmi við þau námskeið 

sem klárað er.  

 Það verður að teljast einstakt að knattspyrna hafi náð að dafna eins vel og hún hefur 

gert hér á landi miðað við veðurfar og aðstöðuleysi. Samt höfum við náð að búa til leikmenn á 

heimsmælikvarða sem náð hafa stórkostlegum árangri t.d. Eiður Smári Guðjónssen, Ásgeir 

Sigurvinsson, Hermann Hreiðarsson og fleiri. Nú eigum við Íslendingar fjölda atvinnumanna 

sem leika með stórum liðum erlendis og vonandi á þeim eftir að fjölga á komandi tímum.  Hér 

á árum áður var knattspyrna einnig vinsælasta íþróttin á Íslandi, fyrir tíma upphitaðra 

gervigrasvalla og yfirbyggðra íþróttahúsa. Nú höfum við hér á landi sjö yfirbyggðar 

íþróttahallir í fullri keppnisstærð og fjölmarga upphitaða gervigrasvelli fyrir iðkendur okkar. 

Þannig að aðstæður knattspyrnumanna hér á landi hafa batnað til muna síðustu ár. Þeir sem 

eiga eftir að njóta góðs af þessari byltingu er unga kynslóðin sem mun æfa við toppaðstæður 

frá upphafi ferilsins, en megin undirstaða fyrir árangri er einmitt toppaðstæður fyrir iðkendur, 

vel hæfir og menntaðir þjálfarar auk áhuga, vinnusemi og aga sem kemur frá einstaklingnum 

sjálfum. Ef að knattspyrnumenn hljóta markvissa þjálfun frá unga aldri og byrja svo í 

afreksþjálfun þegar kemur að u.þ.b. 16 ára aldri ættu forsendur okkar til að búa til fleiri góða 

knattspyrnumenn að aukast.  

Nýr vettvangur hefur opnast fyrir unga knattspyrnumenn en það eru 

knattspyrnuakademíur. Nú hefur hafið störf Knattspyrnuakademía Íslands sem tekur við 

afreksþjálfun frá 16 ára aldri til u.þ.b. 20 ára aldurs. Gaman verður að fylgjast með hvort það 

starf sem þar fer fram eigi eftir að skila sér í bættri getu einstaklinga.  

Við völdum Knattspyrnuakademíuna á Suðurlandi sem góðan vettvang fyrir rannsóknina 

okkar því hún er enn í mótun og við þekkjum vel til innan hennar. 
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Keppni og undirbúningstímabilið hjá íslenskum knattspyrnuliðum er ennþá mjög ólíkt 

því sem gerist annarsstaðar í Evrópu. Keppnistímabilið er hér frá miðjum maí og lýkur um 

miðjan september. Miðað við að það hefst um miðjan ágúst og lýkur í lok maí eins og til að 

mynda á Englandi. Af þessu má álykta að sá tími sem íslenskir knattspyrnumenn og lið hafa 

til þess að bæta sjálfa sig tæknilega, líkamlega og taktíkslega séð er langur áður en að mót 

hefst. Þar sem undirbúningstímabilið er u.þ.b. átta mánuðir verður að varast það að liðið toppi 

í líkamlegri getu of snemma eða of seint, heldur einmitt á réttum tíma, þegar mót hefst og 

reyna að halda þeirri getu út tímabilið eins vel og mögulegt er. 

1.1. Rannsóknarspurning og tilgáta 

 

Allt frá upphafi akademíunnar höfum við fylgst með þjálfuninni sem  þar fer fram. Hún hefur 

vakið athygli okkar fyrir hve mikið er unnið með hraða fótavinnu, tækni og 

einstaklingsþjálfun. Þess vegna finnst okkur áhugavert að kanna áhrif þjálfunar hennar og því 

er rannsóknarspurning okkar eftirfarandi: 

 

Hefur sú þjálfun sem veitt er við Knattspyrnuakademíu Suðurlands jákvæð 

áhrif á tæknilega getu nemenda?  

 

Okkar tilgáta er sú að við teljum að þjálfun við Knattspyrnuakademíuna 

skili sér í jákvæðum áhrifum á tæknilegri getu nemenda þar.  

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hve mikil áhrif sex vikna æfingaáætlun 

við Knattspyrnuakademíu Suðurlands hefur á tæknilega getu iðkenda. Þegar við öfluðum 

okkur heimilda um knattspyrnumælingar rákumst við á margar sem koma að líkamlegri getu 

einstaklinga, þar má nefna óteljandi próf sem eru stöðluð en mæla ekki tæknilega getu 

knattspyrnumanna. Próf eins og Vo2max próf, beeptest, coopertest, mjólkursýrupróf, 

hraðapróf og hámarksstyrktarpróf. Einnig hafa rannsóknir mælt hvað bættur styrkur í 

hnébeygju gerir fyrir hlaupagetu, rannsóknir á bættum skothraða og svo má lengi telja. Hins 

vegar fundum við lítið um mælingar og próf sem vinna með tæknilega getu einstaklinga. En 

það var einmitt þess konar próf sem bæði við og Guðjón Þorvarðarson stjórnandi 

akademíunnar vildum skoða til að fá endurgjöf á hve mikil bæting á sér stað. 

Við framkvæmdum mælingar á tæknilegri getu einstaklinga við 

Knattspyrnuakademíuna á Suðurlandi. Framkvæmd voru þrjú ólík próf sem mæla knattrak, 



                                        B.S. Lokaritgerð 
   Apríl 2008 

Einar Ottó Antonsson  Guðmundur Garðar Sigfússon  8 

skotgetu og sendingagetu. Prófin bjuggum við til í samvinnu við Guðjón og miðuðum við 

hugmyndir sem hann hefur verið að prófa áður í akademíunni. Mælingarnar voru 

framkvæmdar í fyrstu skólaviku nýs árs 2008 eftir að nemendur höfðu verið í þriggja vikna 

jólafríi og seinni mælingar voru sex vikum seinna. Á þessu sex vikna tímabili var lögð fyrir 

þjálfunaráætlun af Knattspyrnuakademíu Suðurlands þar sem áhersla var á hraða fótavinnu, 

kraft og spili 4 á 4 með mikið af skotum.  
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2. Fræðliegur hluti 
 

Í þessum hluta verður farið yfir helstu kröfur leiksins og hvaða eiginleika leikmaður þarf að 

hafa til að teljast góður knattspyrnumaður. Greindar verða sálfræðilegar, tæknilegar, 

leikfræðilegar og þjálffræðilegar kröfur leiksins og reynt að gera þeim sem best skil. 

2.1.Vinnukröfugreining  

 

Knattspyrnulið er samsett úr ellefu leikmönnum, 10 útileikmönnum og einum markverði í 

hvoru liði. Völlurinn er u.þ.b. 105 metrar á lengd og 68 metrar að breidd. Knattspyrna er 

margþætt íþrótt sem krefst tækni, styrks, snerpu, loftháðúthalds, loftfirrtúthalds, leikskilnings 

og margs annars fleira. Fjórir megin þættir sem leikmenn þurfa að þjálfa og vera góðir í eru 

tækni, taktík, líkamlegir og sálfræðilegir eiginleikar. Þessir þættir sem hér eru taldir skiptast í 

mörg undirsvið og þau skarast einnig innbyrðis (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). Til að 

mynda er ekki hægt að vera einungis fljótur að hlaupa þegar rekja á boltann því maður þarf að 

geta haft stjórn á honum á sama tíma. Einnig þarf maður að geta unnið í hóp því knattspyrna 

er hópíþrótt og krefst samvinnu manna á milli. Það er því enginn einn eiginleiki sem einkennir 

góðan knattspyrnumann heldur þarf hann að vera góður á sem flestum sviðum. Þeir sem eru 

góðir á einu sviði, t.d. sterkir og fljótir geta nýtt sína hæfileika í liðinu í ákveðnu hlutverki t.d. 

sem varnarmenn, en sá sem er tæknilega góður ætti frekar að vera sá sem stjórnar spilinu 

innan liðsins. Knattspyrna krefst þess að hver og einn leikmaður hafi ákveðið hlutverk inn á 

vellinum sem fer eftir stöðu hans innan liðsins. 

Knattspyrnuleikur er 90 mínútna langur, 2 x 45 mínútur með fimmtán mínútna hálfleik 

þar sem gefst hvíld. Rannsóknir hafa sýnt fram á að leikmenn hlaupa minna í seinni hálfleik 

heldur en þeim fyrri (Bangsbo, Med kroppen til fodbold, 1989). Ákefðin breytist mikið í 

leiknum, menn taka stutta spretti og eftir fylgir skokk svo labb og kannski sprettur aftur. Það 

er því hægt að álykta svo að í einum knattspyrnuleik séu öll orkukerfin notuð í einhverju 

magni, mismikið þó. Hins vegar er erfitt að greina nákvæmlega hversu mikið kemur frá 

hverju kerfi þegar maður skiptir svona hratt um hreyfingar og athafnir. Ensku rannsakendurnir 

Thomas og Reilley gerðu rannsókn á efstu deild í Englandi og komust að því að leikmaður 

breytir um ákefð á 5-6 sekúndna fresti og tekur 15 metra spretti á 90 sekúndna fresti (Reilly 

og Thomas, Journal of Human Movement Studies, 1976). Einnig hefur verið  fundið út að 
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knattspyrnuleikmaður framkvæmir u.þ.b. 1100 hreyfibreytingar í einum leik (Bangsbo, Kom i 

fodboldform, 1989).  

Það bendir allt til þess að loftháða kerfið sé mjög mikilvægt í knattspyrnu. Sú staðreynd að 

knattspyrnumenn geta hlaupið um 12 km í einum leik og að meðalhjartsláttur rokkar á milli 

þess að vera 150-170 slög á mínútu gefur vísbendingu um það (Kirkendall, 2001). 

 Það samsvarar því að vinna á um 75% af Vo2 max í 90 mínútur. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að knattspyrnumenn eru með að meðaltali 55 til 65 ml/kg/mín í Vo2 max. Þessar 

tölur gefa til kynna frekar háa loftháða getu. Það hefur verið sýnt fram á það að há fylgni er  á 

milli Vo2 max og þeirrar vegalengdar sem leikmaður hleypur í leik (Reilly og Thomas, 

Journal of Human Movement Studies, 1976). Þetta var staðfest af Smaros sem einnig sýndi 

fram á fylgni milli Vo2 max og fjölda spretta sem leikmaður hljóp í leik (Smaros, 1980). 

Þessar tvær rannsóknir sýna fram á gildi þess hve loftháð geta er mikilvæg í knattspyrnu.  

Miðjumenn hlaupa að meðaltali mest í leik því þeir eru tengiliðir milli varnar og sóknarmanna 

(Reilly og Thomas, Journal of Human Movement Studies, 1976). Miðjumenn hlaupa á jafnari 

ákefð heldur en varnarmenn og sóknarmenn en þeir taka fleiri spretti á hárri ákefð og hvíla sig 

jafnframt meira milli spretta. Endurteknir sprettir af hárri ákefð valda uppsöfnun mjólkursýru 

í vöðvunum og er hún aðal ástæða þess að leikmenn þreytast í knattspyrnu (Reilly, Energetics 

of high-intensity exercise (soccer) with particular reference to fatigue, 1997). Leikmaður sem 

spilar á miðjunni í sterkri deild hleypur að meðaltali 12,1 km í leik eins og sést á mynd 2.1. 

 
Mynd 2.1 Sýnir hvernig og hversu mikið miðjumaður í góðri deild hreyfir sig í 
knattspyrnuleik. 

 
Mynd: (Bangsbo, Fitness training in international soccer, 2006) 
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Staðið er í 12 mínútur, labbað 3,1 km á 31 mínútu, skokkað 2,5 km á 17 mínútum, hlaupið 

frekar hægt 2,5 km á 16 mínútum hlaupið nokkuð hratt 1,7 km á 7 mínútum, hlaupið frekar 

hratt 0,9 km á 3 mínútum, hlaupið á spretti 0,7 km á 2 mínútum og 0,7 km hlaupið aftur á bak 

og það tók 3 mínútur. 

 

2.2.  Tæknilegar  kröfur leiksins 
 

Í knattspyrnu er mjög mikilvægt að vera með góða tækni því að góð tækni er einn 

aðalþátturinn í því að vera góður knattspyrnumaður. Tækni stjórnar allri meðferð með bolta 

t.d. móttöku bolta, sendingum, skotum og gabbhreyfingum. Enginn fæðist með þessa 

hæfileika og til að ná góðu valdi á þessum hlutum er mikilvægt að æfa sig (Janus 

Guðlaugsson, 1990). Ef knattspyrnumaður ætlar að geta fullnýtt sína tæknilegu getu er 

mikilvægt fyrir hann að vera í líkamlegu góðu formi því annars nær knattspyrnumaðurinn 

ekki að sýna 100% tæknilega getu. Til að geta nýtt til fullnustu  sína líkamlegu eiginleika eins 

og að vera fljótur þarf að vera með góða tækni. Hér á eftir koma skilgreiningar á þremur 

tækniatriðum sem við teljum mikilvæg í knattspyrnu og við tókum fyrir í mælingunum. 

 

Ristarspyrna: Með ristarspyrnu er hægt að mynda mikinn kraft og hraða á knöttinn. 

Þessa spyrnu má annað hvort framkvæma með því að lyfta knettinum eða halda honum niðri 

með jörðinni. Við spyrnuna þrýstist fóturinn í boltann með þeim afleiðingum að stór hluti 

fótar snertir knöttinn (Janus Guðlaugsson, 1995). Stöðufóturinn á að vera samsíða boltanum, 

vísa í þá átt sem spyrnt er og vera örlítið boginn. Þegar verið er að reyna háar spyrnur skal 

stöðufótur vera örlítið fyrir aftan boltann. Eins er hægt að halla líkamanum aftur öfugt við það 

þegar líkamanum er hallað yfir boltann þegar spyrnt er með jörðinni. 

 Það eru oft á tíðum falleg mörk sem koma eftir vel heppnaðar ristarspyrnur. Þeim er 

oft beitt þegar skotið er af löngu færi. Það er algeng villa hjá iðkendum að horfa af boltanum 

þegar spyrnt er, t.d. að marki. Það eru til margar góðar og gagnlegar æfingar til að þjálfa 

ristarspyrnur. Einfaldar æfingar eru að sparka bolta úr kyrrstöðu í mark, merkt skotmark eða 

eftir að hafa leikið knöttinn í gegnum keilur. Alls kyns skotkeppnir eru góð skemmtun sem 

þjálfa þennan þátt. (Luxbacher, 1991) 

Vippan: Er spyrna í knattspyrnu oftast notuð til að lyfta boltanum yfir stutta 

vegalengd t.d. senda boltann yfir andstæðing eða vippa boltanum yfir markmann í netið. 

Hængurinn á vippunni miðað við sendingu á lofti er sá að það næst ekki mikill kraftur í 
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spyrnuna. Það sem vippan hefur fram yfir er að hana má gera snöggt án sveiflu í líkamanum 

og baksnúningurinn frá vippunni hægir á boltanum þegar hann lendir þannig að hann skýst 

ekki burt þegar hann lendir. Þetta er gott þegar þarf að senda boltann á svæði við endalínur og 

boltinn þarf að snarstöðvast.         

 Vippan er framvæmd með því að stinga eða skófla fætinum undir boltann, neðri hluti 

fótarins á að vera í snertingu við boltann alveg neðst þar sem hann er í snertingu við grasið. 

Hné spyrnufótar á að vera bogið og hátt, í enda eftirfylgninnar í spyrnu þar sem boltanum er 

lyft er best að halla líkamanum örlítið aftur en höfuðið vísar niður til að fylgjast með 

boltanum. Gott ráð er að staðsetja stöðufótinn örlítið fyrir aftan boltann (Luxbacher, 1991).

 Það eru til margar gagnlegar æfingar til þess að æfa vippuna, ein sú einfaldasta er að 

mynda hring eða kassa á jörðina/völlinn og láta bolta lenda á svæðinu. Önnur er að miða á 

merkt svæði á vegg og spyrna þangað. Einnig er hægt að gera æfinguna líkari leik með því að 

miða á mann inni í teig og hann skallar eða spyrnir í markið (Luxbacher, 1991).  

 

Knattrak: Gabbhreyfingar eru knattraksbrellur eða tækni notuð á ferð til þess að leika 

á varnarmenn eða búa til pláss fyrir skot eða sendingu. Markmið brellunnar er að fá 

varnarmennina til að fara í gagnstæða átt miðað við sóknarmanninn. Brellan er einföld og ein 

áhrifaríkasta knattraksbrellan. 

Stefnubreytingar notast við grunntækni í að snúa með boltann. Þjálfarar ættu að leggja 

mikið upp úr því að ungir iðkendur geti skipt um hlaupastefnu til hægri eða vinstri án þess að 

missa boltann frá sér. Þegar maður er með boltann á hægri fæti lætur maður vinstri öxlina síga 

og færir líkamsþungann eins og maður sé að fara til vinstri en í stað þess að fara til vinstri 

færir maður líkamsþungann hratt til hægri og notar vinstri fótinn sem spyrnufót til að ná hraða 

í hreyfinguna. Þessar hraðabreytingar eru mjög mikilvægar í knattraki til að gabba 

varnarmenn. Hraði er mikilvægur en snöggar hraðabreytingar eru oftast það sem munar hvort 

menn nái að leika á andstæðinginn.        

 Æfingar fyrir stefnubreytingar eru t.d. einn á einn á 15 x 20 metra velli með tvo 

markverði í mörkunum. Markmiðið er að nota gabbhreyfingar og hraðabreytingar til að leika 

á andstæðinginn og reyna að skora mark (Janus Guðlaugsson, 1995). Sá sem er að gera gabb 

hreyfinguna þarf ekki alltaf að leika á varnarmanninn heldur er nóg að búa til pláss til að 

skjóta skipt er svo um pör þegar skorað er mark. Einnig er góð æfing ef maður er einn að 

rekja framhjá háum keilum og beita gabbhreyfingum og hraðabreytingum. 

  



                                        B.S. Lokaritgerð 
   Apríl 2008 

Einar Ottó Antonsson  Guðmundur Garðar Sigfússon  13 

 

2.3. Leikfræðilegar og þjálffræðilegar kröfur leiksins 

 

Leikfræði er samspil margra þátta innan knattspyrnu. Leikfræði getur falist í leikskipulagi 

liðs, hvaða leikkerfi liðið spilar t.d. 4-4-2 eða 4-3-3. Leikfræði getur einnig verið sú geta 

leikmanna að vita sitt hlutverk innan liðsins, að gera það sem fyrir er lagt og að kunna sín 

takmörk. Það er oft talað um að einhver leikmaður hafi góðan leikskilning, það felst meðal 

annars í því að vita hvar boltinn lendir eftir baráttu milli tveggja leikmanna eða vera með 

góðar staðsetningar. Knattspyrnulið sem hafa gott og skipulagt leikform geta náð ótrúlega 

langt þrátt fyrir litla tæknilega hæfileika. Okkar mat er til dæmis að þegar Grikkland vann 

Evrópumót landsliða þá unnu þeir á liðsheildinni og skipulagi. 
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3. Þjálffræði 
 

Þau líkamlegu þjálfunarform sem eru mikilvæg í æfingum knattspyrnumanna eru aðallega 

þolþjálfun, styrktarþjálfun, snerpuþjálfun, hraðaþjálfun og liðleikaþjálfun (Carling, 2007). Til 

að vera góður knattspyrnumaður er æskilegt að vera góður í flestum þessara þátta. Hver og 

einn leikmaður innan liðs eða hóps er ólíkur hinum líkamlega, tæknilega og andlega. Þeir eru 

mis hraðir, sterkir og liðugir. Það er því hugsanlega mikilvægt fyrir þá sem eru slakir í 

einhverjum þessara þátta að þjálfa þá sérstaklega. Að okkar mati er ekkert lið er betra en 

veikasti hlekkurinn og því er mikilvægt fyrir lið að einstaklingar innan þess bæti veikustu 

hliðar sínar. Einstaklingar innan liðs þurfa ekki allir sömu æfingaáætlun til dæmis í 

styrktarþjálfun, því þeir eru mis sterkir. Form er persónubundið og ætti þjálfunaráætlunin að 

vera einstaklingsmiðuð að einhverju leyti. Flest alla líkamlega þætti er hægt að þjálfa einn og 

sér og spara þannig tíma fyrir liðið. Styrktarþjálfun, kraftþjálfun, þolþjálfun og liðleikaþjálfun 

eru allt þjálfunarform sem einstaklingurinn getur verið að vinna í sjálfur og einstaklingsmiðað 

eftir því hvar styrkleikar og veikleikar hans liggja. 

3.1. Þolþjálfun 

 

Loftháð þjálfun: Miðar að því að bæta eða viðhalda getu líkamans til að flytja loft til 

þeirra vöðva sem eru nauðsynlegastir í knattspyrnu og gera þeim þannig kleift að vinna yfir 

langan tíma. Einnig eykur loftháð þjálfun getu líkamans fyrir endurheimt eftir erfiða æfingu 

eða keppni (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). Oxunarkerfið gefur mesta orkuna þegar 

leikmenn eru að labba, standa og skokka hægt. Vöðvar þurfa stöðugt orkuflæði til að geta 

framkvæmt hreyfingu yfir langan tíma (Wilmore og Costill, 2004).  Ólíkt sykurrofskerfinu er 

oxunarkerfið endingargott og getur framleitt orku nánast endalaust ef nægileg orka og súrefni 

er til staðar fyrir vöðvana að vinna úr. Oxunarkerfið gefur mestan hluta orkunnar í greinum 

sem standa yfir í langan tíma eins og fótbolta. Því betri loftháð geta sem einstaklingur býr yfir 

því fyrr er hann að jafna sig eftir spretti af hárri ákefð (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). 

Góð og skemmtileg leið er að notast við bolta og spil í þolþjálfun. Útfærslur á þessum 

þjálfunarþætti eru óendanlegar t.d. misstórir vellir sem spilað er á, mismargir inn á vellinum, 

takmarka snertingar, spila maður á mann, að allir leikmenn þurfi að fara yfir miðju áður en 

mark er skorað og svo framvegis. 
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Loftfirrt þjálfun: Miðar að því að bæta eða viðhalda getu líkamans til að mynda orku 

til að vinna á hárri ákefð og bæta getu líkamans til að jafna sig eftir spretti eða stutt átök. Geta 

vöðvanna til að vinna á gefinni mjólkursýru eykst við loftfirrta þjálfun jafnframt því sem 

getan til að hreinsa mjólkursýru úr vöðvunum eftir átök eykst (Bangsbo, Kom i fodboldform, 

1989). Það eru tvö kerfi í líkamanum sem framleiða orku á loftirrtan hátt, annars vegar ATP-

PCr kerfið og hins vegar sykurrofskerfið. ATP-PCr kerfið er einfaldasta kerfið og er virkt 

fyrstu sekúndurnar í vöðvavinnu af hárri ákefð frá 3-15 sekúndum af sprett sem er á 100% 

ákefð. Sykurrofskerfið er hitt kerfið sem myndar orku loftfirrt það takmarkast á því að það 

myndar mjólkursýru í vöðvunum sem takmarkar getu vöðvanna til að mynda vöðvasamdrátt. 

Á spretti af 100% ákefð tæmist þetta kerfi á 1-2 mínútum (Wilmore og Costill, 2004). 

Sykurrofskerfið og ATP-PCr veita orkuna þegar leikmenn eru í stuttum sprettum og hlaupum 

á hárri ákefð. Rannsóknir hafa sýnt að því hærra VO2max sem knattspyrnumenn hafa því 

meiri vegalengd leggja þeir að baki í hverjum leik (Reilly, Lees, Davids, og Murphy, 1988).  

 

Þegar allt kemur til alls er loftháða kerfið notað 98% í knattspyrnuleik en loftfirrta ekki nema 

2% eins og sjá má á mynd 2.2. Það segir manni að loftháða kerfið er gríðarlega mikilvægt 

fyrir knattspyrnumann en ekki má vanmeta loftfirrta þáttinn.  

 

Mynd 2.2 Sýnir hvaða orkukerfi knattspyrnumenn nota í knattspyrnuleik í prósentum talið. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Bangsbo, The Physiology of soccer, 1993). 
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3.2. Kraftþjálfun 

 

Kraftþjálfun er orðin mikilvægur þáttur í nútíma knattspyrnu (Bangsbo, Med kroppen til 

fodbold, 1989). Við kraftþjálfun þarf að huga sérstaklega að réttri líkamsbeitingu, tíðni, magni 

og ákefð æfinga til að koma í veg fyrir álagsmeiðsli, ofþjálfun og skaða. Það er mikilvægt 

fyrir knattspyrnumenn að kraftþjálfun miði að því að styrkja þá vöðva sem nauðsynlegir eru 

íþróttinni og að æfingarnar nái yfir mörg liðamót eins og til dæmis hnébeygja. Ekki er 

æskilegt að eyða þjálfunartíma í að stækka og styrkja vöðva sem ekki eru sérhæfðir íþróttinni. 

Of miklir vöðvar eru einungis auka byrði til að hlaupa með um völlinn (Sheaperd, 2007). 

Mælt er með styrktarþjálfun í neðri hluta líkamans, aðallega í Quadriceps og 

hamstringsvöðvum, tilgangurinn er að styrkja vöðvana í kringum hnéliðinn en hann er 

líklegasti liðurinn til að verða fyrir meiðslum í fótbolta. 

Leikmenn í knattspyrnuliði geta verið misjafnlega sterkir og því hentar ekki að setja 

söma æfingaáætlun fyrir allan hópinn, heldur ætti að vera einstaklingsmiðuð kraftþjálfun fyrir 

einstaklinginn að vinna í sínum veikleikum. Einnig geta einstaklingar verið missterkir í 

líkamanum t.d. með sterka réttivöðva fóta en með veika hamstrings og það getur skapað hættu 

á meiðslum (Peterson og Renström, 2005).  

 Ávinningur af styrktarþjálfun fyrir knattspyrnumenn hefur verið sannaður af 

rannsóknum t.d. sýndi Thomas Reilly fram á það að líkamlega sterkir leikmenn væru oftar 

með fast sæti í liðum sínum heldur en þeir kraftminni. Einnig hefur verið rannsakað að með 

því að auka styrk í neðri hluta líkamans getur maður bætt hraða á sprettum sem eru   0-30 

metrar og stökkraft. Æfingin sem framkvæmd var í þessari rannsókn er hnébeygja en einungis 

var farið í 45 gráður í stað 90 gráða (Wislo, Castagna, Helgerud, Jones, og Hoff, 2004). 

Jafnvægi milli styrks í hamstrings og quadriceps er mikilvægt til þess að koma í veg fyrir 

meiðsli í hnélið. Með því að þjálfa upp sterka kviðvöðva má minnka líkur á því að lenda í 

nárameiðslum sem eru algeng í knattspyrnu (Peterson og Renström, 2005). 

Þegar farið er með hóp af stað í styrktarþjálfun er góð leið að byrja á hámarksstyrktarprófum 

til þess að áætla þyngdir sem unnið verður með á ákveðnum tímabilum í þjálfun (Bompa og 

Carrera, 2005).  
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3.3 Snerpuþjálfun 
 
Snerpa er hæfni vöðvanna til að mynda mikinn kraft á miklum hraða (Gjerset, Haugen, og 

Holmstad, 1999). Snerpa er mikilvægur þáttur sem knattspyrnumaður þarf að hafa og hefur 

mikið að segja um getu einstaklings (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). Hreyfimynstrið 

sem fótboltamaðurinn þarf að framkvæma er mjög fjölbreytt. Allt frá því að tækla, stökkva á 

réttum tímapunkti upp í skallabolta og hlaupa stutta spretti. Þegar þjálfað er þennan þátt skal 

miða að því að sprettirnir séu gerðir á 100% hraða, þeir séu stuttir og að nægileg hvíld sé á 

milli þeirra, þannig að í næsta sprett sé einstaklingur tilbúinn fyrir átökin. Ef hvíldin er ekki 

nægileg milli spretta er hætt við að þjálfunin skili ekki tilsettum markmiðum.  

Í knattspyrnuleik breytast aðstæður fljótt og gerir það að verkum að leikmenn þurfa 

hugsa mjög hratt. Snerpu ætti að þjálfa eins keppnis líkast og mögulegt er. Því þótt mest öll 

vinnan sem unnin er í knattspyrnuleik sé loftháð þá eru það sprettirnir sem skilja á milli í 

leikjum (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). Það er góð leið að raða frjálsíþróttagrindum   

5-6 í röð með 1 meters millibili og stökkva jafnfætis yfir viðstöðulaust 5-6 sinnum og svo taka 

10 metra sprett út frá því.  

3.4. Liðleika og tækniþjálfun 

 

Liðleiki er skilgreindur sem getan til að hreyfa liði og liðamót (Gjerset, Haugen, og 

Holmstad, 1999).  

Þegar kemur að því að fyrirbyggja meiðsli ætti að ganga úr skugga um það að íþróttamenn 

hafi eðlilegan hreyfanleika í helstu vöðvahópum sem íþróttin krefst (Dadebo, White, og 

George, 2004). Það hefur verið lögð lítil áhersla á þennan þátt í knattspyrnuþjálfun í gegnum 

tíðina á Íslandi. Ef menn eru með góðan liðleika er það ein af forsendunum fyrir því að ná 

góðri útfærslu á hreyfingum sem greinin krefst. Einnig er mikilvægt að hafa góðan liðleika til 

að þjálfa hluti eins og kraftþjálfun. Hnébeygja t.d. krefst þess að hafa góðan hreyfanleika í 

mörgum liðamótum.  

Ef hreyfiverkefnið eða samhengið á milli verkefnis og krafna, verkefnis og 

íþróttamanns og verkefnis og umhverfis er leyst á hentugan og áhrifaríkan hátt er talað um 

góða tækni (Odberg, 2007). Leikmaður verður að geta sent boltann á samherja, tekið við 

honum þannig að leikmaðurinn hafi vald á honum, rakið knöttinn á hlaupum án þess að missa 

hann of langt frá sér og spyrnt nákvæmlega í átt að marki eða samherja. Í barna og 

unglingaþjálfun er mikilvægt að leggja grunninn að góðum knattspyrnumanni með markvissi 
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tækniþjálfun. Á aldrinum 8-12 ára eru börn á þeim aldri sem oft er nefndur kjör 

hreyfinámsaldurinn (Janus Guðlaugsson, 1995). Á þeim aldri eru iðkendur móttækilegastir 

fyrir því að læra nýja hreyfifærni. Það er þó auðvitað hægt að bæta tækni eftir þennan aldur en 

á þessum aldri er grunnurinn lagður.  

Spyrnutækni í knattspyrnu er fjölbreytt, frá grunnskoti og sendingatækni til flókinna 

spyrna og sendinga, til að mynda að beygja boltann framhjá varnarvegg og hjólhestaspyrnu. 

Góði hlutinn við það að spyrna innanfótar er það að með því er notast við flöt á fætinum sem 

er flatur eins og veggur og stýrum við boltanum með því að að færa ökklann. Fóturinn sem 

staðið er í meðan spyrnt er nefnist stöðufótur. Hann veitir stuðning og á að vera boginn meðan 

spyrnt er. Þegar við viljum að boltinn lyftist ekki eða lítið frá jörðinni höllum við líkamanum 

yfir boltann og spyrnan ætti að vera löng og mjúk. Annað gagnlegt ráð er að koma alltaf að 

boltanum örlítið frá hlið þegar spyrnt er. Erfiðast er að spyrna nákvæmt undir pressu og það er 

mun mikilvægara að vera góður í grunnækni og hafa margar jafngóðar heppnaðar sendingar 

en að gera flott trikk. Góð grunnæfing fyrir byrjendur er t.d. að vinna tveir og tveir saman 

með 10-20 metra á milli sín og senda á milli eftir þröngri braut eða vera einn og sparka í vegg 

(Luxbacher, 1991).     
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4. Aðferð og mælingar 
 
Við framkvæmdum þrjár mælingar sem taka fyrir tæknilega getu í knattspyrnu Prófin voru 

knattrakspróf skotpróf og sendingapróf. Þýðið sem við höfðum úr að moða voru 36 nemendur 

úr Knattspyrnuakademíu Suðurlands. Af þeim eru kynjaskipti þannig að strákar eru 28 en 

stúlkur 8. Mælt var tvisvar sinnum og skoðuð bæting eftir sex vikna þjálfunaráætlun Af öllu 

þýðinu fengum við 26 manns í fyrri mælinguna og 24 í seinni. Að loknum báðum 

mælingunum höfðum við niðurstöður frá 22 nemendum af 36. Við notumst aðeins við 

niðurstöður frá þeim sem mættu í báðar mælingarnar og framkvæmdu öll prófin þrjú. Sumir 

voru meiddir í öðrum hvorum mælingunum og aðrir veikir eða komust ekki af öðrum 

orsökum. Þar sem við vorum að kanna bætingu yfir tímabil þá höfðum við ekkert að gera við 

þær niðurstöður hjá þeim sem komu bara í annað prófið nema einungis að skoða þær til 

gamans.  

4.1. Almennt um mælingar 

 

Mælingar eru hentug leið fyrir íþróttamenn og til hópa að fylgjast með eigin getu, hvort 

einhverjir þættir mættu betur fara í þjálfun og hvar veikleikar einstaklingsins eða liðsins 

liggja. Niðurstöður mælinga eru notaðar til að skipuleggja æfingartímabil. T.d. með að áætla 

80% þyngdir í lyftingaprógrammi út frá 1 RM. Prófin þurfa að vera nákvæm og stöðluð til 

þess að hægt sé að framkvæma þau aftur alveg eins. Taka skal tillit til umhverfisaðstæðna og 

allra þeirra þátta sem gætu haft áhrif á útkomu mælinganna. 

 Í knattspyrnu eru til margar mælingar fyrir þjálfara og þá sem koma að þjálfun liða til 

að notast við. Þekkt eru beeptest, coopertest, stöðluð intervalhlaup, próf sem mæla tíma á 

nokkrum punktum 5-10-20 metra spretthlaupi, hámarkssúrefnisupptökupróf, mjólkursýrupróf, 

hámarksstyrktarpróf svo eitthvað sé nefnt. Öll þessi próf eru án bolta og eru einungis til þess 

fallin að kanna líkamlega getu einstaklingsins. Þótt líkamlegi hlutinn sé vissulega stór partur 

knattspyrnunnar er hann ekki yfirfæranlegur á knattspyrnugetu. Það er þó aldrei hægt að mæla 

knattspyrnulega getu til fulls því það eru enn ómælanlegir þættir sem spila stóran sess í 

leiknum, eins og leikskilningur, forystuhæfni fyrirliða, hversu mikil áhugahvötin er og fleira. 
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Mynd 4.1. Sýnir hvernig knattraksprófið er uppbyggt 

 

4.2. Prófin sem framkvæmd voru 

 

Knattrakspróf: Upphafslína og endapunktur er merkt með keiluhliði sem er 4 metra breitt. 

Þaðan byrjar brautin og endar. Frá upphafslínu eru mældir 30 metrar beint áfram þar er sett 

önnur keila og afmarkar hún þann stað þar sem snúa á við og spretta til baka. Í upphafi 

þrautarinnar eru fjórar háar keilur sem þarf að rekja boltann í kringum og er vegalengdin 1,5 

metrar milli keila. Þar á eftir fylgir 12,5 metra sprettur áður en komið er að annarri keilu sem 

þarf að sveigja framhjá og hafa vald á boltanum. Þar á eftir fylgir annar 10 metra sprettur áður 

en hægt er á sér fyrir síðustu þrjár keilurnar sem eru einnig með 1,5 metra millibili. Þegar 

komið er framhjá loka keilunni er snúið við og sprett eins hratt og maður getur til baka yfir 

endalínu milli keiluhliðsins og stoppað innan 1,5 metra frá hliðinu og þarf að hafa vald á 

boltanum. Knattraksbrautina má sjá á mynd 4.1. 

Tímataka hefst um leið og einstaklingur leggur af stað og lýkur þegar hann hefur stöðvað 

boltann innan merkta svæðisins. Tveir umsjónarmenn stjórna tímatöku á tveimur 

skeiðklukkum og tíminn er fundin með því að reikna meðaltal tímanna tveggja. Ef að einhver 

sleppir einu hliði í brautinni bætist við ein sekúnda í refsingu. Hver og einn fær að taka tvær 

tilraunir og sú betri gildir. 
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Mynd 4.2. Sýnir hvernig sendingaprófið er uppbyggt 

Sendingapróf: Upphafslína er merkt með því að setja tvær keilur 3 metra frá hvor annarri 

þessi lína afmarkar þann stað sem skotið er frá. Merktir eru þrír reitir/kassar sem eru í 10 

metra, 20 metra og 30 metra fjarlægð frá upphafslínu. Hver reitur er 4 x 4 metrar og er 

merktur með því að mæla 10 metra beint útfrá upphafslínu og merktur punktur. Þaðan eru 

mældir tveir metrar til beggja hliða, merktir punktar og komið fyrir keilum. Svo eru mældir 4 

metrar áfram frá hvorri keilu, merktir punktar og komið fyrir keilum þar, með þessu fæst 

reitur sem er 16 fm að stærð. Milli allra keilanna er komið fyrir hvítu einangrunarlímbandi til 

að merkja línur. Eins er farið að við hina kassana.  Skotið er frá upphafslínu úr kyrrstöðu, þeir 

sem eru mældir eiga að nota þann fótinn sem er betri, það er að segja spyrna með hægri ef 

einstaklingurinn er réttfætur. Hver og einn fær þrjá bolta til að hitta í hvern reit fyrir sig. 

Byrjað er á því að spyrna í kassann sem er í 10 metra fjarlægð þrisvar sinnum, næst í 20 metra 

þremur boltum og síðast í 30 metra þremur boltum. Sjá mynd af sendingaprófinu 4.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sá sem er að framkvæma prófið stillir bolta upp á línuna, spyrnir, teygir sig í næsta bolta og 

stillir honum upp og svo framvegis. Það er því nauðsynlegt að nóg sé af boltum og að einhver 

sem ekki er að gera neitt sé að safna boltunum saman. Stig fæst með því að láta boltann lenda 

innan reitsins. Miðað er við það að það sé fyrsta skopp, þannig gefst ekki stig fyrir að ef 

boltinn skoppar einu sinni áður en hann lendir í reitnum. Línurnar á milli keilanna teljast hluti 

af vellinum og því stig ef boltinn lendir á þeim. Eitt stig gefst fyrir hvern bolta sem lendir í 10 
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metra reitnum, tvo stig fyrir hvern sem lendir í 20 metra reitnum og 3 stig fyrir hvern sem 

lendir í  30 metra reitnum. Hver og einn fær því níu spyrnur og getur mest fengið 18 stig. 

 

Skotpróf: Marki sem er tveir metrar á hæð og 5 metrar á breidd er komið fyrir á endalínu. 

Tveimur háum keilustöngum sem eru 6 cm í ummál er komið fyrir 1,5 metrum frá hvorri 

stöng og mynda saman mark sem er tveir metrar á breidd og tveir metrar á hæð inn í stóra 

markinu. Mæld er bein lína frá miðju marksins 20 metra út og er sá staður merktur sem 

skotpunktur. Frá skotpunkti eru mældir 1,5 metrar í hvora átt og komið fyrir keilum og er það 

svæðið sem sá sem framkvæmir prófið hefur til þess að skjóta á. 1,5 metra aftur fyrir aftan 

línuna sem skotið er frá er keila sem er byrjunarreitur og þaðan byrjar tilhlaupið að boltanum. 

Sjá mynd 4.3 af skotprófi. Að öllum skotum loknum þarf að bakka að þessari keilu. Einn 

einstaklingur er í því að stilla boltum upp fyrir þann sem er að skjóta. Annar einstaklingur er í 

því að laga stangirnar tvær sem eru inni í markinu því þær geta verið skotnar niður. Gefnar 

eru 10 tilraunir með hvorum fæti. Unnið er fyrst með 10 spyrnur á hægri fæti í einu setti. Svo 

fær einstaklingurinn einnar mínútu hvíld meðan raðað er upp boltum fyrir hann, síðan 

framkvæmir hann sömu aðferð á vinstri fæti.  

Eitt stig gefst fyrir hvern bolta sem hittir í mitt markið milli keilustanganna. Einnig er talið 

stig ef boltinn hittir keiluna. Ekki er gefið stig ef boltinn hittir í slánna. Hámark er hægt að ná 

10 stigum með hvorum fæti, samanlagt 20 stig.      

 
Mynd 4.3. Sýnir hvernig skotprófið er uppbyggt. 
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4.3. Stigagjöf 
                                                                                                             
Þrjú próf voru framkvæmd og voru þau knattrakspróf, sendingapróf og skotpróf. Ef við 

leggjum samanlagðan árangur úr þessum þrem prófum fáum við út heildarstigaskor sem segir 

til um tæknilega getu þátttakenda í prófunum. Í knattraksprófinu er notast við stigaskala sem 

er uppbyggður þannig að maður fær 12 stig fyrir 13,00-13,49 sekúndur, svo 11 stig fyrir 

13,50-13,99 sekúndur sjá töflu 4.1. Svona gengur þetta koll af kolli þangað til að 19,00 

sekúndur en allir tímar verri en það gefa 0 stig.  

Í sendingaprófinu fá iðkendur að skjóta níu boltum þrjá í hvern reit en fyrsti reiturinn 

er 10 metra frá og ef iðkendur hitta í hann fá þeira 1 stig fyrir hvert skipti sem þeir hitta. Mest 

er hægt að fá 3 stig fyrir 10 metra reitinn. Ef iðkendur hitta í reitinn sem er 20 metra frá fá 

þeir 2 stig fyrir hvert skipti sem þeir hitta. Mest er hægt að fá 6 stig fyrir 20 metra reitinn. Ef 

iðkendur hitta í reitinn sem er 30 metra frá fá þeir 3 stig fyrir hvert skipti sem þeir hitta. Mest 

er hægt að fá 9 stig fyrir 30 metra reitinn.  Þannig að ef iðkendur hitta úr öllum boltunum er 

mest hægt að fá 18 stig fyrir sendingaprófið. 

 Í skotprófinu fá iðkendur að taka 20 skot af 20 metra færi, 10 með hægri og 10 með 

vinstri, ef þeir hitta í markið sem er 2 metrar fá þeir 1 stig. Úr skotprófinu er mest hægt að fá 

20 stig. 

Tafla 4.1. Sýnir stigagjöf í knattraksprófi 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tími sek Stig 

13,00-13,49 12 

13,50-13,99 11 

14,00-14,49 10 

14,50-14,99 9 

15,00-15,49 8 

15,50-15,99 7 

16,00-16,49 6 

16,50-16,99 5 

17,00-17,49 4 

17,50-17,99 3 

18,00-18,49 2 

18,50-18,99 1 

19,00-19,49 0 
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4.4. Mælingadagar 
 

Laugardaginn 12. janúar fóru fyrri mælingarnar fram í íþróttahúsinu Iðu við Engjaveg á 

Selfossi. Við boðuðum tvo hópa, fyrri hópur var kl 12:40 og seinni hópurinn var kl 15:40. 

Fyrri hópurinn byrjaði svo kl 13:00 og seinni kl 16:00. Þau höfðu því 20 mínútur til að hita 

upp sjálf og vera klár þegar þeirra hópur átti að byrja. 

 Við byrjuðum á því að fá hópinn allan saman á miðjuna í íþróttahúsinu og útskýrðum 

hvað við myndum vera prófa og hvernig það færi fram. Hver einstaklingur fékk svo að prófa 

einu sinni áður en við byrjuðum til þess að allir væru öryggir á því sem átti að gera. Báðum 

hópunum voru svo skipt niður í helming og fór annar hópurinn í spyrnupróf þar sem Einar 

Ottó var yfirumsjónarmaður og hinn hópurinn fór í sendingapróf þar sem Guðmundur Garðar 

hafði yfirumsjón. Þátttakendur aðstoðuðu við framkvæmd mælinganna, fólst það meðal 

annars í því  að safna saman boltum, stilla upp boltum og laga keilur. Þannig gekk þetta 

hraðar fyrir sig og allir voru virkir allan tímann. Þegar báðir hóparnir voru búnir skiptu þeir 

um hlutverk, þeir sem voru í spyrnuprófinu fóru í sendingaprófið og öfugt. Lokaprófið var svo 

knattrakspróf en þá var allur hópurinn að horfa á meðan einn vann í brautinni. 

Seinni mælingarnar fóru fram í íþróttahúsinu Iðu laugardaginn 23. febrúar sex vikum 

eftir að fyrri mælingarnar fóru fram. Við fórum eins að og í fyrri mælingunni og boðuðum tvo 

hópa. Fyrri hópurinn í fyrri mælingunum var aftur fyrri hópurinn og öfugt. Nú boðuðum við 

seinni hópinn kl:15.00 í stað 16.00 því síðast hafði það gengið hratt fyrir sig. Við útskýrðum 

aftur fyrir hópunum hvernig ætti að framkvæma æfinguna og leyfðum þeim að prófa einu 

sinni áður en þau byrjuðu þrátt fyrir það að allir höfðu gert æfingarnar áður og vissu hvernig 

ætti að framkvæma þær.   

Þýðið sem við höfðum voru 36 nemendur úr Knattspyrnuakademíu Suðurlands. Af 

þeim eru kynjaskipti þannig að strákar eru 28 en stúlkur 8.  Af þessum einstaklingum fengum 

við 28  í fyrri mælinguna og fimm af þessum 28 komumst ekki í seinni mælingar vegna 

meiðsla og veikinda.  Að loknum báðum mælingunum höfðum við niðurstöður frá 22 

nemendum af 36 sem skráðir voru í akademíuna þetta árið. Sumir voru meiddir í öðrum 

hvorum mælingunum og aðrir veikir eða komust ekki af öðrum orsökum. Við ákváðum því að 

notast einungis við niðurstöður þeirra sem tóku báðar mælingarnar. 
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4.5. Áhöld og aðbúnaður 
 
Þau áhöld sem notuð voru í mælingunum voru: 30 mitre boltar nr. 5, keilur bæði litlir hattar 

og háar stangir sem notaðar voru í knattrakinu. Hvítt einangrunarlímband til að merkja hvar 

keilurnar ættu að vera staðsettar og merkja línur. 30 metra málband til að mæla brautirnar og 

fjarlægðir frá keilum og svo framvegis. Tvær skeiðklukkur til að mæla tíma í knattraki og til 

að mæla tímann á skotunum í skottestinu. Pennar og blöð til að skrifa niður útkomu 

einstaklinganna í hverri þraut. Knattspyrnumark sem er 2 metrar á hæð og 5 metrar á breidd. 

Ástæðan fyrir því að við völdum það að framkvæma mælingarnar inni voru aðallega tvær. Í 

fyrsta lagi það að þrátt fyrir að aðstæðan sé góð á gervigrasvellinum þá hefur veðráttan mikið 

að segja um útkomuna í prófunum. Ef til að mynda mikið rok væri við framkvæmd fyrri 

mælinga og úrhellisrigning í seinni mælingum þá væru umhverfisaðstæður farnar að hafa 

mikil áhrif á útkomuna. Þrátt fyrir að undirlagið í íþróttahúsinu sé ekki eins og keppt er á þá 

teljum við það ekki skipta svo miklu máli. Við viðruðum hugmyndina að fara með allan 

hópinn í knattspyrnuhöllina Kórinn en þá hefðum við þurft að stóla á að allir kæmu á eigin 

vegum. Við ákváðum því að láta mælingarnar fara fram á Selfossi.  

 

4.6. Tölfræði og úrvinnsla 
 

Við úrvinnslu tölfræði í rannsókninni var notast við SPSS forritið útgáfu 14.0. Við notuðum 

það til að bera saman breytur og sjá hvort að það væri marktækur munur á milli mælinga. Það 

var gert með því að nota parað t-próf. Til að reikna út fylgni var notast við prófið Person 

fylgni en það sagði til um fylgni og fylgnistuðla. Við gerð mynda og taflna var notast við 

Microsoft Excel 2007.  
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5. Niðurstöður 
 
Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur Knattspyrnuakademíu Suðurlands. Alls voru 22 

nemendur sem skiluðu sér í báðar mælingarnar þar af 16 strákar og 6 stelpur á aldrinum 16-20 

ára.   

5.1.1. Heildarstigaskor (Tæknitala) 
 

Í heildarstigaskorinu náðu þátttakendur 16,6 stigum að meðaltali úr fyrri mælingum en úr 

seinni mælingum náðu þátttakendur 21,1 stigi sem er bæting upp á 4,5 stig að meðaltali eða 

27%. Alls bættu sig 18 af 22 í heildarstigaskorinu og sá sem bætti sig mest bætti sig um 15 

stig. 

 
Tafla 5.1. Heildarstigaskor úr öllum þrem tækniprófunum hjá hverjum þátttakanda í fyrri og 

seinni mælingum. 

Þátttakandi          Fyrri mælingar                      Seinni mælingar  Mismunur 

1 15                   15 0 
2 24                   27 3 
3 6                   17 11 
4 22                   24 2 
5 12                   17 5 
6 16                   22 6 
7 12                   23 11 

8 14                   13 -1 

9 15                   18 3 

10 19                   22 3 

11 19                   28 9 
12 19                   23 4 
13 21                   24 3 
14 19                   20 1 
15 8                   23 15 
16 14                   24 10 
17 20                   24 4 
18 13                   23 10 
19 12                   17 5 
20 30                   26 -4 
21 20                   14 -6 

22 15                   20 5 
Meðaltal                        16,6                                          21,1                                           4,5                                            
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Í töflu 5.2 sést að t-gildið er -4,164 og p-gildið er 0,000. Þetta þýðir að bætingin í 

heildarstigaskorinu er marktæk og við getum staðfest það með 95% vissu að þeir sem æfa í 

akademíunni bæti tæknilega getu sína. Meðaltals bæting var 4,5 stig og staðalfrávik 5,069.  

 

Tafla 5.2. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna heildarstigaskor fyrri 

mælingar og heildarstigaskor seinni mælingar. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meðaltal Staðalfrávik 95% Skekkjumörk T-gildi Sig. (2-tailed) 

  Lægri Hærri   

-4,500 5,069 -6,747 -2,253 -4,164 P = 0,000 
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5.1.2. Knattraksprófið 

 
Í 60 metra knattraksprófinu var almennt bæting hjá iðkendum þeir fóru úr meðaltalinu 16,72 

sekúndur niður í 16,26 sekúndur sem er bæting um 46 sekúndubrot að meðaltali á mann eða 

um 2,8%. Alls bættu sig 18 af 22 og sá sem bætti sig mest bætti sig um 2,88 stig. 

 

Tafla 5.3. Sýnir niðurstöður úr knattraksprófi fyrri og seinni mælingum, hjá hverjum 

þátttakanda í sekúndum. 

Þátttakandi          Fyrri mælingar                      Seinni mælingar  Mismunur 

1 17,30 17,00 0,30 
2 14,56 14,81 0,25 
3 17,21 17,13 0,08 
4 15,27 13,86 1,47 
5 18,12 18,10 0,02 
6 16,21 15,81 0,40 
7 16,06 17,31 -1,25 
8 17,11 17,10 0,01 
9 18,12 19,28 -1,16 
10 17,01 15,16 1,85 
11 17,13 14,25 2,88 
12 16,38 15,47 0,91 
13 15,45 14,84 0,61 
14 15,25 17,00 -1,75 
15 17,33 16,19 1,14 
16 16,29 15,75 0,54 
17 15,00 16,07 -1,07 
18 18,10 17,25 0,85 
19 18,10 16,25 1,85 
20 16,41 15,30 1,11 
21 17,39 17,39 0,00 
22 18,04 16,31 1,73 

Meðaltal                        16,72                                        16,26                                          0,46 
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Í töflu 5.4 sést að t-gildið er 1,9 og p-gildið 0,071. Það þýðir að við getum staðfest að það er 

enginn marktækur munur á milli knattraki í fyrri mælingum og knattraki í seinni mælingum 

þó að meðaltals bæting sé 46 sekúndubrot á hvern þátttakanda. 

 

Tafla 5.4. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna knattrak fyrri mælingar og 

knattrak seinni mælingar. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meðaltal Staðalfrávik 95% Skekkjumörk T-Gildi  Sig. (2-tailed) 

    Lægra Hærra     

0,46409 1,14565 -0,04386 0,97204 1,900 P = 0,071 
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5.1.3. Sendingaprófið 

 
Í sendingaprófinu var að meðaltali bæting í öllum sendingavegalengdum og mest var bætingin 

í 30 metra sendingum. Í 10 metra sendingum náðu þátttakendur að meðaltali 1,5 stigum í fyrri 

mælingunum en 2,2 í seinni mælingunum sem er bæting upp á 0,7 stig. Í 20 metra sendingum 

náðu þátttakendur að meðaltali 2,5 stigum í fyrri mælingum en 3 í seinni mælingum sem gerir 

bætingu upp á 0,5 stig. Í 30 metra sendingunum náðu þátttakendur að meðaltali 0,9 stigum en 

í seinni mælingum náðu þeir 1,9 stigum sem er bæting upp á 1 stig. Heildarstigaskor 

þátttakenda í sendingaprófinu var að meðaltali 5 stig í fyrri mælingum en fór upp í 7,1 stig í 

seinni mælingum sem er bæting upp á 2,1 stig eða 42%. Alls bættu sig 15 þátttakendur af 22 

og sá sem bætti sig mest bætti sig um 8 stig. 

 

Tafla 5.5. Sýnir niðurstöður úr sendingaprófi, fyrri og seinni mælingum, hjá hverjum 

Þátttakanda í stigum. 

          Þátttakandi          Fyrri mælingar              Seinni mælingar      Mismunur 

1 1 4 3 
2 9 9 0 
3 1 5 4 
4 5 5 0 
5 5 8 3 
6 2 7 5 
7 2 7 5 
8 5 2 -3 
9 4 11 7 
10 6 7 1 
11 8 10 2 
12 9 9 0 
13 6 10 4 
14 3 8 5 
15 3 6 3 
16 1 9 8 
17 7 9 2 
18 4 9 5 
19 4 4 0 
20 13 6 -7 
21 7 3 -4 
22 5 8 3 

Meðaltal                                          5             7,1     2,1                          
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Í töflu 5.6 sést að t-gildið er -2,746 og p-gildið er 0,012. Þetta þýðir að bætingin í 

Sendingaprófinu er marktæk og við getum staðfest það með 95%  vissu að þeir sem æfa í 

akademíunni bæti sendingagetu sína. Meðaltals bæting var 2,1 stig og staðalfrávik 3,6.  

 

Tafla 5.6. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna sendingar fyrri mælingar og 

sendingar seinni mælingar. 

  

Meðaltal Staðalfrávik 95% Skekkjumörk T-gildi  Sig. (2-tailed)  

    Lægra Hærra     

-2,091 3,571 -3,674 -,508 -2,746 P = 0,012 
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5.1.4. Skotprófið 

 

Í ristarskotunum náðu þátttakendur að meðaltali 3,7 stigum að meðaltali með hægri fæti í fyrri 

mælingum en 4,7 stigum úr seinni mælingum sem er bæting upp á 1 stig. Með vinstri fæti 

náðu iðkendur að meðaltali 2,9 stigum úr fyrri mælingum en 3,3 úr seinni sem er bæting upp á 

0,4 stig. Heildarstigaskor úr ristarskotunum var að meðaltali 6,6 stig í fyrri mælingunum en 8 

stig úr seinni mælingum sem er bæting upp á 1,4 stig eða 21,2%. Alls bættu sig 12 af 22 sem 

er rúmlega helmingurinn af þátttakendunum og sá sem bætti sig mest bætti sig um 10 stig. 

 

Tafla 5.7. Sýnir niðurstöður úr skotprófi, fyrri og seinni mælingum, hjá hverjum þátttakanda í 

stigum.  

          Þátttakandi       Fyrri mælingar      Seinni mælingar          Mismunur 

 1 10 7 -3 
2 6 9 3 
3 1 8 7 
4 9 8 -1 
5 5 7 2 
6 8 8 0 
7 4 12 8 
8 5 7 2 
9 9 7 -2 
10 7 7 0 
11 7 8 -1 
12 4 6 2 
13 8 5 -3 
14 8 8 0 
15 1 11 10 
16 7 8 1 
17 5 9 4 
18 7 10 3 
19 6 7 1 
20 11 12 1 
21 9 7 -2 
22 8 6 -2 

Meðaltal                                   6,6       8                                 1,4 
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Í töflu 5.8 sést að t-gildið er -1,987 og p-gildið 0,06. Það þýðir að við getum staðfest það að 

enginn marktækur munur er á milli skotprófi í fyrri mælingum og skotprófi í seinni mælingum 

þó að meðaltals bæting sé 1,4 stig á hvern þátttakanda. T-prófið hafnar tilgátunni að æfingar 

hjá akademíunni skili sér í bættum árangri í skotum. 

 

Tafla 5.8. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna skotpróf fyrri mælingar og 

skotpróf seinni mælingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meðaltal Staðalfrávik Staðvilla 95% Skekkjumörk T-gildi   Sig. (2-tailed) 

      Lægri Hærri     

-1,455 3,433 ,732 -2,977 ,067 -1,987 ,060 
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5.2. Munur á milli kynja 

 

5.2.1 Heildarstigaskor karlar 

 
Á töflu 5.9 sést að karlanir náðu að meðaltali 17 stigum í fyrri mælingum en 22,4 sigum í 

seinni mælingum sem er bæting upp á 5,4 stig eða 31,8%. Alls bættu sig 14 af 16 

karlmönnum og sá sem bætti sig mest bætti sig um 15 stig. 

 
Tafla 5.9. Heildarstigaskor úr öllum þrem tækniprófunum hjá hverjum karl þátttakanda í fyrri 

og seinni mælingum. 

Þátttakandi          Fyrri mælingar                      Seinni mælingar  Mismunur 

     2 24                   27 3 
3 6                   17 11 
4 22                   24 2 
5 12                   17 5 
7 12                   23 11 

8 14                   13 -1 

10 19                   22 3 

11 19                   28 9 
12 19                   23 4 
13 21                   24 3 
14 19                   20 1 
15 8                   23 15 
16 14                   24 10 
17 20                   24 4 
18 13                   23 10 
20 30                   26 -4 

Meðaltal      17         22,4                                          5,4 
Í töflu 5.10 sést að t-gildið er -4,207 og p-gildið 0,001. Þetta þýðir að bætingin í 

Heildarstigaskorinu hjá körlunum er marktæk og við getum staðfest það með 95% vissu að 

þeir sem æfa í akademíunni bæti tæknilega getu sína. Meðaltals bæting var 5,4 stig og 

staðalfrávik 5,110.  

 

Tafla 5.10. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna skotpróf fyrri mælingar og 

skotpróf seinni mælingar hjá körlunum. 

 

 

 

 

Meðaltal Staðalfrávik 95% Skekkjumörk T-gildi Sig. (2-tailed) 

  Lægri Hærri   

-5,375 5,110 -8,098 -2,652 -4,207 P = 0,001 
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5.2.2 Heildarstigaskor konur 

 

Á töflu 5.11 sést að konurnar náðu að meðaltali 15,5 stigum í fyrri mælingum en 17,7 stigum í 

seinni mælingum sem er bæting upp á 2,2 stig eða 14,2%. Alls bættu sig 4 af 6 og sú sem 

bætti sig mest bætti sig um 6 stig.  

 

Tafla 5.11. Heildarstigaskor úr öllum þrem tækniprófunum hjá hverjum kvenþátttakanda í 

fyrri og seinni mælingum. 

Þátttakandi          Fyrri mælingar                      Seinni mælingar  Mismunur 

1 15                   15 0 
6 16                   22 6 
9 15                   18 3 
19 12                   17 5 
21 20                   14 -6 
22 15                   20 5 

Meðaltal                        15,5                                          17,7                                           2,2 
 
Í töflu 5.12 sést að t-gildið er -1,170 og p-gildið 0,295. Það þýðir að við getum staðfest að 

enginn marktækur munur er á milli heildarstigaskori í fyrri og seinni mælingum þó að 

meðaltals bæting sé 2,2 stig á hvern þátttakanda. T-prófið hafnar tilgátunni að æfingar hjá 

akademíunni skili sér í bættum árangri í heildarstigaskori. 

 
Tafla 5.12. Sýnir niðurstöður úr pöruðu t-prófi á milli breytanna skotpróf fyrri mælingar og 

skotpróf seinni mælingar hjá konunum. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meðaltal Staðalfrávik 95% Skekkjumörk T-gildi Sig. (2-tailed) 

  Lægri Hærri   

-2,167 4,535 -6,926 -2,652 -1,170 P = 0,295 
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5.3. Fylgni 

 

5.3.1. Heildarstigaskor fylgni 

 
Á mynd 5.1 sést að fylgnin er 0,467 sem er meðal fylgni en P-gildið er 0,29 sem þýðir að 
fylgnin er ekki marktæk 
 
 
Mynd 5.1 Sýnir tengsl á heildarstigaskor í fyrri og seinni mælingum. Hún sýnir einnig hver 

fylgnin er og hvort að fylgnin sé marktæk. 

 

 
 

Fylgni = 0,467  
 

P-gildið = 0,29 

 
 
. 
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5.3.2. Knattraksprófið fylgni 

 
Á mynd 5.2 sést að fylgnin er 0,559 sem er meðalfylgni en P-gildið er 0,007 sem þýðir að 

fylgnin er marktæk. 

 
Mynd 5.2. Sýnir tengsl á tímanum í fyrri og seinni mælingum knattraksprófsins. Hún sýnir 

einnig hver fylgnin er og hvort að fylgnin sé marktæk. 

 

 
 

Fylgni = 0,559  
 

P-gildið = 0,007 
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5.3.3. Sendingapróf fylgni 

 
Á mynd 5.3 sést að fylgnin er 0,161 sem er lág fylgni en P-gildið er 0,475 sem þýðir að 

fylgnin er ekki marktæk. 

 

Mynd 5.3. Sýnir tengsl á heildarstigaskori í fyrri og seinni mælingum í sendingaprófi. Hún 

sýnir einnig hver fylgnin er og hvort að fylgnin sé marktæk. 

 

 

Fylgni = 0,161  
 

P-gildið = 0,475 
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5.3.4. Skotpróf fylgni 

 
Á mynd 5.4 sést að fylgnin er -0,176 sem er lág fylgni en P-gildið er 0,434 sem þýðir að 

fylgnin er ekki marktæk. 

 

Mynd 5.4. Sýnir tengsl á heildarstigaskori í fyrri og seinni mælingum í skotprófinu. Hún 

sýnir einnig hver fylgnin er og hvort að fylgnin sé marktæk. 

 

 

Fylgni = -0,176  
 

P-gildið = 0,434 
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6. Umræður 
 
Aðferðin sem við notuðum í mælingunum hefur bæði styrkleika og veikleika. 
Styrkleikarnir eru þeir að prófin eru einföld í uppsetningu og það þarf ekki mikið rými til að 

framkvæma þau. Einnig hafa allflest íþróttahús á landinu þau áhöld sem þarf við framkvæmd 

slíkra mælinga og þau eru ekki dýr í framkvæmd. Ekki þurfa að vera margir þjálfarar eða 

aðstoðarmenn að stjórna eða aðstoða við framkvæmd mælinganna og það þýðir að þjálfari 

með einum aðstoðarþjálfara ætti að geta framkvæmt mælingarnar án utanaðkomandi hjálpar. 

Tíminn sem fer í framkvæmd mælinganna er ekki mikill ef vel er staðið skipulagi fram í 

tímann og er það kostur. Okkur finnst að þátttakendum hafi  fundist skemmtilegt að 

framkvæma mælingar á tækni, heldur en t.d. þolþjálfun sem fer að einhverju leyti eftir 

áhugahvöt, og því er líklegt að allir hafi lagt sig fram eftir bestu getu. 

 Veikleikar á mælingunum okkar voru þeir að mælingarnar voru framkvæmdar á 

parketi innanhús en ekki á undirlagi eins og gervigrasi eða grasi. Ástæðan er sú að 

gervigrasvöllurinn á Selfossi er ekki yfirbyggður og því er ekki hægt að taka áhrifaþætti eins 

og veðurfar út svo þeir hafi ekki áhrif á útkomu mælinganna. Við hugsuðum okkur að hafa 

mælingarnar í knattspyrnuhöllinni Kórnum í Reykjavík en hættum við útaf hræðslu við að 

erfiðlega gengi að fá alla til að mæta á laugardegi, íþróttahúsið Iða varð því fyrir valinu. 

Gallinn við að framkvæma mælingarnar þar var sá að þar er ekki eins undirlag og notast er við 

í knattspyrnu, þátttakendur eru vanir að vera á grasi eða gervigrasi. Auk þess eru krakkarnir í 

öðruvísi skóbúnaði þegar þau eru inni þá eru þau í flatbotna skóm í staðin fyrir að vera í 

gervigrasskóm eða takkaskóm.   

Við kynntum ekki mælingarnar fyrir þátttakendum áður en mælingarnar voru 

framkvæmdar og á mælingardegi voru þeir að prófa knattraksprófið og sendingaprófið í fyrsta 

sinn. Við hefðum átt að láta þátttakendur prófa öll prófin a.m.k. einu sinni áður en við 

mældum í fyrsta sinn svo að þau hefðu þekkt prófin fyrir mælingarnar. Annar veikleiki er sá 

að hver tilraun í sendingaprófinu hafði mikið vægi og hefði verið betra að hafa fleiri tilraunir í 

hvern reit, þannig hefðum við getað fengið nákvæmari niðurstöður. Helmingurinn af hópnum 

byrjaði í skotprófinu á meðan hinn var í sendingaprófi og svo víxluðu hóparnir og enduðu svo 

í knattraksprófinu. Þetta getur verið veikleiki því ekki framkvæmdu allir mælingarnar í sömu 

röð en þetta getur líka verið styrkleiki því allir framkvæmdu prófin í sömu röð í fyrri og seinni 

mælingunum. Ekki eru til neinar samanburðarniðurstöður úr þessum prófum þar sem við 

bjuggum þau til fyrir þessa rannsókn.  
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Knattraksprófið gekk ágætlega fyrir sig í framkvæmd en greinilegt var í fyrri 

mælingunum að þátttakendur voru að framkvæma þrautina í fyrsta skipti og voru því óöruggir 

í brautinni. Í seinni mælingunum var það augljóst að þátttakendur áttu auðveldara með að 

stjórna knettinum og fara mjúkt í gegnum keilurnar og hægja á sér á réttum tímapunktum. 

Þetta er einn af þáttunum sem gæti útskýrt bætinguna milli mælinga sem var 46 sekúndubrot 

að meðaltali á mann sem er þó ekki nóg til að teljast marktæk bæting samkvæmt t-prófi. 

Önnur ástæða sem gæti skýrt bætinguna er að þau hafi bætt boltameðferð á tímabilinu. Þau 

voru mikið að spila 4 á móti 4 og 5 á móti 5 á litlum völlum þá er hver og einn mikið í 

snertingu við boltann og unnið er á hárri ákefð (Bangsbo, Kom i fodboldform, 1989). Einnig 

var unnið með hraða fótavinnu og styrktaræfingar á neðri hluta líkamans á æfingatímabilinu 

og gæti það haft áhrif á bætinguna (Wislo, Castagna, Helgerud, Jones, og Hoff, 2004). Að 

okkar mati þá teljum við að sú þjálfun sem þau fengu á tímabilinu sem fólst í hraðri fótavinnu 

og snerpu hafi hjálpað hve mest til þegar horft er á bætinguna. Þátttakendur tóku minni skref í 

seinni mælingunum en þeir voru hraðari og ásamt því þá réðu þeir betur við boltann. 

Sendingaprófið var einfaldast í framkvæmd og gekk hraðast og best fyrir sig. Áberandi 

var hve mikil bæting í prófinu var milli mælinga eða um 2,1 stig að meðaltali á mann og 

bætingin í prófinu var marktæk samkvæmt t-prófi. Eins og í knattraksprófinu voru 

þátttakendur að framkvæma mælinguna í fyrsta skipti í fyrri mælingunum. Þátttakendur voru 

að okkar mati ekki vissir hvaða aðferð væri best að nota í prófinu og voru að prufa margar 

ólíkar sendingaaðferðir í fyrri mælingunum. Í seinni mælingunum vissu þátttakendur frekar 

hvernig best væri að framkvæma sendingarnar og það gæti útskýrt að einhverju leyti hve 

mikil bætingin var milli mælinga. Við áttuðum okkur á því þegar við fórum að vinna úr 

niðurstöðunum að prófið sjálft var ekki gallalaust. Hver bolti í prófinu hefur að okkar mati of 

mikið vægi af því það eru svo fáar tilraunir í hvern reit. Með því að fjölga tilraunum í hvern 

reit úr 3 í 5 mætti minnka vægið sem hver bolti hefur og gera prófið nákvæmara og 

marktækara. Á æfingatímabilinu var spilað með áherslur á fyrirgjafir og í upphitun voru æfðar 

sendingar af vegalengdum sem prófið var, 10, 20 og 30 metra sendingar. Við teljum að sú 

þjálfun sé það sem hafði mest vægi þegar bætingin í sendingaprófinu er skoðuð af því að 

þessar æfingar eru mjög líkar framkvæmd prófsins en í staðinn fyrir að miða í reit þá miða 

þau á samherja sem stendur í sömu fjarlægð og reitirnir í prófinu eru. 

Skotprófið var tímafrekast af prófunum en jafnframt virtist þátttakendum finnast það 

vera skemmtilegast. Þetta var eina prófið sem þátttakendur höfðu framkvæmt áður í 

akademíunni en með færri tilraunum þó. Fróðlegt var að fylgjast með því að þegar 

þátttakendur náðu takti í atrennu og spyrnu hjá sér þá hittu þeir oft nokkrum boltum í röð. Ef 



                                        B.S. Lokaritgerð 
   Apríl 2008 

Einar Ottó Antonsson  Guðmundur Garðar Sigfússon  
 
42 
 

takturinn riðlaðist tók oft nokkur skot að finna taktinn aftur. Prófið krefst þess að þátttakendur 

séu virkir í að stilla upp boltunum fyrir þann sem er að spyrna og að laga stangir o.fl. Við 

teljum það hafa lítil sem engin áhrif á niðurstöður. Bætingin milli mælinga var 1,4 stig að 

meðaltali á mann og telst sú bæting ekki marktæk samkvæmt t-prófi. Við teljum að minni 

bætingu í skotprófinu miðað við sendingaprófinu megi skýra með því að þau hafa framkvæmt 

skotprófið áður og hafa þannig vanist framkvæmd prófsins og það er alltaf ákveðin hluti 

bætingar sem má rekja til þess að þátttakendur læri á framkvæmd prófsins.  Einnig teljum við 

að spil æfingarnar sem þátttakendur gerðu á milli mælinga 4 á 4 og 5 á 5 með áherslum á 

mikið af skotum geti skýrt bætinguna. Því þar fá þau mikið af skotum í hverjum leik af færi 

sem er svipað og vegalengdin í skotprófinu. 

Heilt yfir var bæting í öllum prófum að meðaltali hjá þátttakendum en hún var aðeins 

marktæk í einu prófi en það var í sendingaprófinu. Skýringin á því gæti verið sú að 

þátttakendur fengu æfingar sem voru líkar sendingaprófinu og þannig náðu þeir færni í því 

umfram hin prófin. Við hefðum viljað sjá martækan mun í hinum prófunum einnig en of mikil 

dreifing var í mælingunum. En ef við skoðum heildarstigaskor úr öllum þremur prófunum 

bættu nemendur sig að meðaltali 27% og var bætingin í heildarstigaskorinu marktæk. 

Heildarstigaskor er sú tala sem segir okkur til um tæknilega getu hvers þátttakanda í öllum 

prófunum og er mjög sterkt að sú niðurstaða skuli vera marktæk og jákvæð. Ein ástæða sem 

gæti legið að baki bætingu í prófinu gæti verið sú að fyrir fyrri mælingar höfðu allir 

þátttakendur verið í þriggja vikna fríi frá knattspyrnu.  Þess vegna hafa þau á tímabilinu milli 

mælinganna aukið þol, styrk, snerpu og tækni sem eru allt eiginleikar sem hjálpa til við bættan 

árangur í mælingunum (Carling, 2007). Þótt við séum að rannsaka þjálfun við akademíuna þá 

eru fleiri þættir sem gætu hafa haft áhrif á framfarir hjá þátttakendum. Þar má nefna alla þá 

þjálfun sem þátttakendur gerðu einir með eða án bolta, sú þjálfun sem þeir fengu með 

félagsliði eða aðrir þættir. 

Til hjálpa okkur við þessa rannsókn fengum við nemendur við 

Knattspyrnuakademíuna á Suðurlandi til að framkvæma mælingarnar á og við teljum að hún 

hafi verið góður vettvangur fyrir svona rannsókn. Allir eru þar á sínum eign forsendum og 

hafa því áhuga á að sjá hvar þeir standa tæknilega og gerðu því mælingarnar líklega eftir bestu 

getu. Hluti af einkunnargjöf í akademíunni fer eftir því hvernig krakkarnir standa sig í 

mælingunum og var það hvati fyrir krakkana að gera sitt besta í mælingunum. Okkur fannst 

allir krakkarnir að vera gera sitt besta og virtust allir taka mælingarnar alvarlega. Þessir hlutir 

hjálpa allir til við að gera mælingarnar marktækari. 
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Okkur fannst mælingarnar ganga vel fyrir sig og er greinilega grundvöllur fyrir 

tæknilegar mælingar af þessu tagi. Mikið hefur verið skrifað og fjallað um líkamsmælingar en 

minna um tæknimælingar. Við teljum að það hafi verið kominn tími til að tæknimælingar af 

einhverju tagi væru gerðar á knattspyrnuiðkendum og þess vegna bjuggum við til þessi próf. 

Við vitum að prófin okkar eru ekki gallalaus en þau eru að okkar mati góð aðferð til að mæla 

tæknilega getu knattspyrnumanna. Það er að okkar mati vöntun á stöðluðum tæknimælingum 

sem þjálfarar geta framkvæmt á iðkendum sínum.  

Fylgnin á milli mælinga í prófunum var ekki marktæk nema í knattraksprófinu. Það 

gæti skýrst af því að mikil dreifing var á niðurstöðum þátttakenda í fyrri og seinni mælingum í 

hinum tveimur prófunum. Þátttakendur þar voru annað hvort að bæta sig mjög mikið eða 

jafnvel að ná verri árangri heldur en í fyrri mælingum. Einnig voru þátttakendur aðeins 22 í 

öllum prófunum en það hefði verið auðveldara að fá marktæka fylgni með fleiri 

þátttakendum. Í knattraksprófinu var fylgnin 0,559 sem er meðal fylgni og við teljum að 

þátttakendur í knattraksprófinu hafi átt erfiðara með að bæta sig mikið í því prófi. Erfiðara er 

að bæta sig hlutfallslega miðað við tíma heldur en stig eins og í skot eða sendingaprófinu og 

getur það útskýrt af hverju knattraksprófið er marktækt en ekki hin tvö. Að lokum getur verið 

að þjálfunartímabilið sem við miðuðum við hafi verið of stutt. Það var einungis sex vikur og 

ef til vill hefði verið betra að láta þátttakendur fá lengri tíma til að ná fram meiri bætingu. 10-

12 vikna æfingartímabil ætti að vera nægilega langur tími að okkar mati. 

Þegar við skoðum muninn á heildarstigaskori kynjanna bæta karlarnir sig um 5,4 stig 

að meðaltali og er prófið hjá körlunum marktækt. Konunar bæta sig einnig en þær bæta sig að 

meðaltali minna eða um 2,2 stig. Prófið hjá konunum var ekki marktækt og stafar það 

sennilega af því hvað þær eru fáar, þá má lítið út af bera í mælingunum. Karlar hafa alltaf 

yfirhöndina líffræðilega þegar kemur að styrk og snerpu þannig að meðaltali ættu þeir alltaf 

að eiga betri möguleika á að ná meiri árangri í knattraksprófinu. Í sendingaprófinu teljum við 

að konurnar eigi í erfiðleikum þegar kemur að 30 metra sendingunum því þá þurfa þær að 

beita kraft og tækni. Í skotprófinu teljum við að konur ættu að hafa jafn mikinn möguleika á 

að ná góðum árangri og karlar því ekki er verið að vinna með styrk einungis tækni. Að okkar 

mati er engin ástæða fyrir því að konur geti ekki bætt sig hlutfallslega jafn mikið og karlar 

þótt þær eigi minni möguleika á að ná sama árangri og þeir í heildarstigaskori.  

   Þetta verkefni okkar var tilraun til að búa til mælingar af því tagi sem allir þjálfarar 

geta notað á leikmönnum sínum. Við teljum að þessar mælingar eigi vel við hjá yngri 

flokkum sérstaklega 2.-4. flokki en getur líka átt við hjá 5.-7. flokki þar sem iðkendur eru á 
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kjöraldri til að læra nýja hreyfifærni en þá þarf að stytta vegalengdir í skotum og sendingum 

(Janus Guðlaugsson, 1995). 
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Lokaorð 
 

Niðurstöður rannsóknar okkar urðu þær að 18 af 22 bættu tæknilega getu sína samkvæmt 

heildarstigaskori og er því óhætt að segja að þjálfun við Knattspyrnuakademí Suðurlands hafi 

jákvæð áhrif á tæknilega getu hjá iðkendum. Þessi niðurstaða er í samræmi við tilgátu okkar 

og þó að munurinn í öllum þremur prófunum hafi ekki alltaf verið marktækur er hann 

marktækur þegar heildarstigin úr öllum þremur prófunum er skoðuð í einu.  

Eftir að hafa fengið tækifæri til að vinna þessa rannsókn hefur áhugi okkar á efninu 

aukist og langar okkur í framtíðinni að gera samskonar rannsókn þar sem við getum notast við 

þá reynslu sem við öðluðumst við gerð þessarar rannsóknar. Gaman væri að reyna að búa til 

fleiri mælingar sem mæla öðruvísi tæknilega getu eins og skallatækni, stuttar 

innanfótarsendingar og móttöku. Með því að bæta fleiri tæknilegum prófum við okkar próf 

þrjú væri hægt að fá nákvæmari niðurstöður um tæknilega getu þátttakenda.  

Skemmtilegt hefur verið að gera lokaritgerð til B.S. prófs um knattspyrnu en hún er 

okkar aðal áhugamál. Vinnan við ritgerðina hefur verið ánægjuleg, gefandi og krefjandi. 

Vonandi nýtist þessi athugun okkar annað hvort til að mæla tæknilega getu hjá 

knattspyrnuiðkendum eða til að fylgjast með framþróun á tæknilegri getu knattspyrnuiðkenda. 
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Fylgiskjöl 
 
Fylgiskjal I 
 
 

Vikur Æfingaáætlun frá 12. janúar – 23. febrúar 

Vikar 1 • Fyrri mælingar fara fram. 
• Spil 4v4 og 5v5 á litlum völlum 20 x 40 metrar með áherslur á skot og hátt 
tempó í spili. 

• Þrek test. 

Vika 2 • Sendingaæfing með áherslu á 10, 20 og 30 metra sendingar og fyrirlestur. 
• Fótavinna, hraði og kraftur. 
• Spil með áherslu á fyrirgjafir. 

Vika 3 
 

• Sendingaæfing með áherslu á 10, 20 og 30 metra sendingar og fyrirlestur. 
• Fótavinna, hraði og kraftur. 
• Spil 4v4 og 5v5 á litlum völlum 20 x 40 metrar með áherslur á skot og hátt 
tempó í spili. 

Vika 4 • Sendingaæfing með áherslu á 10, 20 og 30 metra sendingar og fyrirlestur. 
• Fótavinna, hraði og kraftur. 
• Spil með áherslu á fyrirgjafir. 

Vika 5 • Sendingaæfing með áherslu á 10, 20 og 30 metra sendingar og fyrirlestur. 
• Fótavinna, hraði og kraftur. 
• Spil 4v4 og 5v5 á litlum völlum 20 x 40 metrar með áherslur á skot og hátt 
tempó í spili. 

Vika 6 • Fótavinna, hraði og kraftur. 
• Fyrirlestur um forvarnir. 
• Seinni mælingar fara fram. 
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Fylgiskjal II 
 
Knattrakspróf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tími sek Stig 

13,00-13,49 12 

13,50-13,99 11 

14,00-14,49 10 

14,50-14,99 9 

15,00-15,49 8 

15,50-15,99 7 

16,00-16,49 6 

16,50-16,99 5 

17,00-17,49 4 

17,50-17,99 3 

18,00-18,49 2 

18,50-18,99 1 

19,00-19,49 0 
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Fylgiskjal III 
 
Sendingapróf 
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Fylgiskjal IV 
 
Skotpróf 
 
 
 
 
 

 


