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Útdráttur 
 
Markmiðið með þessari rannsókn var að gera könnun meðal ungs afreksfólks í 

knattspyrnu. Leitað var svara við hvað valdi því að þau haldi áfram að æfa á 

unglingsárunum þegar svo margir aðrir eru að hætta. Mikilvægt er að finna út hvað 

veldur. Úrtakshópar unglingalandsliða Íslands undir 17 ára og undir 19 ára hjá 

báðum kynjum voru beðin að taka þátt og skiluðu 71% listunum til baka. Í ljós kom 

að unga afreksfólkið byrjar að æfa af því að það er skemmtilegt, en metnaður 

hvatning og áhugi drífur þau áfram. Vinahóparnir skipta töluvert miklu máli þegar 

komið er á unglingsár og er mikill almennur áhugi hjá skólafélögum ungmennanna á 

knattspyrnu, einnig fá þau mikinn stuðning og hvatningu frá foreldrum. Þessi 

ungmenni telja knattspyrnu hafa mikil áhrif á dagleg félagsleg samskipi sín og þau 

telja líkamlegt form, góða þjálfun og metnað mikilvægast til að ná árangri. Þau æfa 

mikið, setja sér bæði skammtíma- og langtímamarkmið og eru tilbúin að leggja mikið 

á sig. Niðurstöður þessar eru ræddar og spurningar um hvar þau telja sig stödd og 

hvert þau stefna reifaðar. 
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1 Inngangur 

 
Við Íslendingar getum verið stolt af öflugu íþróttastarfi hér á landi og höfum við átt 

marga afreksmenn á því sviði. Knattspyrna er og hefur verið ein vinsælasta 

íþróttagreinin á Íslandi. Á hverju sumri flykkjast börn á knattspyrnuvelli og flest öll 

þau svæði þar sem hægt er að spila knattspyrnu. Á veturna æfa þau oftast nær 

innan húss, þar sem veður eru válynd. Oft er það að margir í bekknum eru saman á 

æfingum frá fyrsta bekk í grunnskóla. Börnin eru því saman meirihluta dagsins, fyrst í 

skólanum og síðan á æfingum. Vinina eiga þau oftar en ekki í þessum hóp. Frá unga 

aldri æfa þau sig til að ná árangri, hafa gaman af og njóta þess að vera með öðrum 

krökkum í skemmtilegum leik. Félagslegi þátturinn er stór hluti af því að vera í 

knattspyrnu. Það verða ekki öll börn afreksmenn í sinni íþróttagrein, en þau hafa flest 

ef ekki öll jafn gaman af því að spila og vera með. Á unglingsárum verður brottfall úr 

íþróttum mikið. Það er ekki gott því margar rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa kosti 

þess að stunda íþróttir, m.a. minnkar áhættan á notkun ólöglegra vímuefna. Einnig 

skiptir aðhald foreldra og stuðningur miklu máli varðandi líf unglingsins, heilsu hans 

og námsárangurs. Rannsóknir hafa einnig sýnt að íþróttaiðkun, heilsurækt og 

hreyfing hafi margvísleg jákvæð áhrif á líf unglinga og tengist námsárangri með 

jákvæðum hætti, matarræði og sjálfstrausti. Íþróttir hafa jákvæð áhrif á líf og líðan 

barna og unglinga (Rannsóknir og greining 2006). Því er áhugavert að skoða hvað 

fær ákveðin ungmenni til að halda áfram íþróttaiðkun, þegar svo margir hætta er 

áhugavert að skoða og hvað veldur því að þau eru tilbúin að leggja á sig miklar 

æfingar til að ná árangri. Sú rannsókn sem hér er gerð, miðar að því að kanna hug 

ungs afreksfólks í knattspyrnu og er markmiðið að varpa ljósi á ýmsa þætti er snúa 

að knattspyrnuiðkun þeirra. Mikilvægt er að skoða hug þeirra ungmenna sem halda 

áfram íþróttaiðkun, ekki síður en þeirra sem hætta. Líklegt má telja að hægt verði að 

nýta niðurstöðurnar til að bæta við þá þekkingu sem fyrir er um brottfallsvandann og 

vonandi einnig til að finna leiðir til að halda sem flestum ungmennum í íþróttum og 

minnka brottfall. 
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1.1 Rannsóknarspurningar 

 

Rannsóknarspurningarnar eru þrjár, en einnig er grunnupplýsingar skoðaðar, þ.e. 

kyn, fæðingarmánuður og búseta. Sú fyrsta er af hverju velja börn og unglingar að 

spila knattspyrnu. Önnur er hvort félagsskapur og hvatning skipti máli fyrir 

áframhaldandi knattspyrnuiðkun og sú þriðja er hvort að áhugi og metnaður hafi áhrif 

á knattspyrnuiðkun.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Knattspyrnuiðkun unglinga 
 
Íþróttir og íþróttastarf er og hefur verið veigamikill þáttur í lífi margra Íslendinga. 

Hægt er að leggja stund á fjölmargar íþróttagreinar hér á landi og er knattspyrna ein 

af þeim. Knattspyrna er mjög vinsæl íþróttagrein, bæði meðal alls þess fjölda sem 

hana stundar og einnig meðal þeirra sem horfa á og má með sanni segja að 

skemmtanagildið sé mikið. Knattspyrnan er samleikur liðsins, en byggir á frumkvæði 

og sköpunargleði. Leikurinn sjálfur ræðst oft af snilli einstaklinga, heppni og liðsheild. 

Óvissan um útkomuna í leiknum er hluti af aðdráttarafli hans. Sumarið 2007 var 

slegið áhorfendamet í efstu deild karla, þar sem mættu 119.644 áhorfendur á þá 90 

leiki sem leiknir voru á tímabilinu (KSÍ [án árs]). Þessi mikla aðsókn kemur trúlega 

hjartanu af stað hjá þeim unglingum sem standa á þeim tímamótum að fara að 

nálgast efstu deildir.  

 

Í hinum hnattræna heimi sem við búum við í dag og þá miklu mötun á afþreyingu 

með tilheyrandi framtaksleysi, er knattspyrnan nauðsynleg sem hluti af íþrótta- og 

tómstundastarfi ungu kynslóðarinnar (Víðir Sigurðsson o.fl.1997:291). Auk þess 

hefur regluleg hreyfing mikið að segja, bætir heilsufar, eykur þrótt og er ánægjuleg 

og hressandi. Rannsóknir hafa þar að auki sýnt að þeir unglingar sem leggja 

reglulega stund á íþróttir eða aðra hreyfingu eru síður líklegir til að sýna neikvætt 

atferli en aðrir jafnaldrar þeirra (Menntamálaráðuneytið 2006). Unglingar sem iðka 

íþróttir og eru í góðri líkamlegri þjálfun eru ekki eins líklegir til að reykja, drekka eða 

neyta ólöglegra vímuefna og þeir sem ekki stunda íþróttir. Þeir segjast að jafnaði fá 

hærri einkunnir í skóla, telja sig betur undirbúna undir kennslustundir og líður vel í 

skólanum. Þeir hafa meira sjálfstraust og þjást síður af þunglyndi (KSÍ [án árs] a). 

Mikill meirihluti barna byrja í einhverri íþróttagrein, en á ákveðnum aldri hætta þau 

mörg hver. Að halda þessum börnum í íþróttum og fjölga iðkendum, á að vera 

meginmarkmið íþróttahreyfingarinnar. Gera þarf starfið sýnilegt, standa vel að öllu 

sem snýr að þjálfun barna, fara í skólana í hverfinu og sveitarfélaginu og kynna 

starfið. Leggja auk þess áherslu á félagslega þáttinn og láta börnin finna það að þau 

séu hluti af félaginu. 
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Ástæður þess að fólk tekur þátt í íþróttum er margar (KSÍ [án árs]) má þar nefna að 

auka hæfni sína, bæta félagsleg tengsl, öðlast viðurkenningu jafningja og foreldra, 

bæta heilsuna og efnisleg verðlaun eins og verðlaunapeningar (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl. 2000:99). Samkvæmt tölum frá ÍSÍ eru flestir iðkendur í knattspyrnu og ef hún er 

skoðuð ein og sér kemur í ljós að rúmlega 70% iðkenda eru undir fimmtán ára aldri 

og að 70% þeirra sem stunda knattspyrnu eru karlkyns (ÍSÍ 2004). Knattspyrna er sú 

íþróttagrein á Íslandi sem hefur flesta iðkendur innan sinna raða. Á árinu 2006 voru 

17.439 iðkendur innan KSÍ sem er 12,99% af öllum Íslendingum á aldrinum 5-34 ára. 

11.952 iðkendur karlkyns eða 17,30% og  5487 iðkendur kvenkyns eða 8,42%. Á 

knattspyrnuþátttöku stráka og stelpna er því greinilegur munur, strákunum í hag. Við 

14 ára aldur eru stelpur 50% færri en strákar í knattspyrnu. Við 16 ára aldur eru þær 

42% færri og við 18 ára aldur eru þær síðan 52% færri. (Sigurður Ragnar Eyjólfsson 

[án árs]). Þetta er auðvitað áhyggjuefni sem mikilvægt er fyrir aðildarfélögin og 

Knattspyrnusambandið að skoða gaumgæfilega. Svo mikill munur á iðkendafjölda 

sýnir að þörf er á að fara í sérstakt átak til þess að fá fleiri stelpur til að æfa 

knattspyrnu og einnig hvað það er sem veldur því að hjá stelpunum er brottfallið 

einnig meira. 

 

Flest börn eru ung að aldri þegar þau hefja knattspyrnuiðkun sína, sum ekki komin á 

grunnskólaaldur. Það er því mikilvægt að huga vel að uppbyggingunni og því hefur 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) gefið aðildarfélögum sínum ákveðin ramma til að 

vinna eftir og er þar haft að leiðarljósi að þroska börnin andlega, félagslega og 

líkamlega (KSÍ [án árs] c). Knattspyrna er keppnisíþrótt og stefnt er að því að ná eins 

góðum árangri og hægt er, en mikilvægast er þó félagsskapurinn. Mikilvægt er að 

muna að börn sækja fyrst og fremst í íþróttir vegna félagsskaparins og það er þeirra 

sem stjórna að gera umgjörðina þannig að börnin fái jákvæða upplifun og vilji gera 

íþróttaiðkun að varanlegum lífsstíl. Í raun má segja að áherslan sé að  einstaklingar 

fái tækifæri til að stunda knattspyrnu á sínum eigin forsendum og er það stefna 

Knattspyrnusambandsins að svo eigi að vera (KSÍ [án árs] c).  

 

Norðmenn eins og flestar aðrar þjóðir hafa áhyggjur af því mikla brottfalli sem verður 

á aldrinum 13-19 ára og vilja bregðast við því með að halda fleirum virkum innan 

hreyfingarinnar. Að þeir sem ekki nái inn í aðalliðin geti orðið þjálfarar, dómarar,  
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stjórnarmenn eða starfað á einhvern hátt að framgangi knattspyrnunnar. Einnig að 

þeir sem ekki eru bestir fái verkefni við hæfi, geti áfram stundað knattspyrnu, því allir  

eru einstakir og hvert sem getustigið er, þá eru allir jafn mikilvægir (KSÍ [án árs] d). 

Breskur þjálfari Roger Spry að nafni heldur því fram að grundvallaratriði sé að 

leikmenn á öllum stigum hafi gaman af knattspyrnu og því þurfi æfingar að vera 

skemmtilegar og áhugaverðar. Að nota þurfi mismunandi reglur og markmið til að 

örva og hvetja leikmenn. Hann segir að knattspyrnan sé ekki vísindi, heldur leikur 

gleðinnar (KSÍ [án árs] d). Sumir eru þó á þeirri skoðun að til séu fæddir 

knattspyrnumenn, en mesti kostur knattspyrnu sem íþróttar er að hún er leikur liðs 

(Hill 1970:13). Bill Shankly fyrrum framkvæmdastjóri Liverpool sagði að knattspyrna 

væri ekki spurning um líf eða dauða. Hún væri miklu mikilvægari en það 

(Bansgbo1993:6). 

 

Rannsóknir og greining hafa gert fjölmargar rannsóknir á íþrótta og tómstundaiðkun 

barna og unglinga og er knattspyrna oftast nefnd sem sú íþrótt sem stunduð er af 

þessum aldurshópum (Rannsóknir og greining 2004 og 2006). Unglingar í 

skipulögðu íþróttastarfi er langstærstur hluti af öllu skipulögðu íþrótta og 

tómstundastarfi. Íþróttir eru mikilvægur liður í félagslegri og persónulegri 

uppbyggingu og þroska einstaklingsins. Engum blöðum er um það að fletta að 

íþróttaiðkun og annars konar líkamleg hreyfing hefur margvísleg jákvæð áhrif á líf og 

líðan barna og unglinga. Námsárangur hefur verið tengdur við hreyfingu og þjálfun 

líkamans (Hafnarfjarðarbær 2006). Þá sýna rannsóknir að íþróttir og hreyfing dragi úr 

líkum á offitu og hafi jákvæð áhrif á svefn og svefnvenjur meðal unglinga (Taras o.fl. 

2005:248-254). Einnig hefur þjálfun líkamans jákvæð áhrif á mataræði og 

sjálfstraust. Jákvæð tengsl eru á milli þess hve oft börn og unglingar æfa íþróttir og 

hversu hamingjusöm þau telja sig vera (Rannsóknir og greining 2006). Eins og fram 

hefur komið hér að framan hefur íþróttaiðkun mikið gildi fyrir börn og unglinga og í 

raun má segja að íþróttir og hreyfing auki lífsgæði. Því er áhyggjuefni hvað margir 

hætta á unglingsárum og mikilvægt er fyrir íþróttahreyfinguna og þjóðfélagið allt að 

finna leiðir til að sporna gegn brottfalli í íþróttum. Ein leið til þess er að skoða þá sem 

halda áfram og þá sem hafa náð árangri. Hvar greinir t.d.  á milli þeirra sem halda 

áfram og hinna sem hætta? Er það áhugi, metnaður, hvatning, vinahópurinn, 

fjölskyldan eða viljinn til að ná lengra? Margar rannsóknir hafa verið gerðar um 
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brottfallshópinn, en í þessari rannsókn  er hin hliðin skoðuð, þ.e. þau ungmenni sem 

halda áfram.  

 

2.2 Félagsskapur, stuðningur og hvatning  
 
Börn byrja iðulega í íþróttum af því að vinir þeirra eru í þeim og það er skemmtilegt 

(ÍSÍ 2004). Hin félagslega hlið íþrótta þykir mörgum vera mikilvægust og sækja í 

íþróttaiðkun til að vera í samveru með öðrum (Diserud o.fl. 1998:11). Með því að 

taka virkan þátt í íþróttastarfi geta unglingar fundið bæði hvar kostir þeirra og gallar 

liggja, finna hvar þeir geta haft frumkvæði og læra á tilfinningar sínar. Einnig læra 

þau betur að móta félagsleg tengsl sín (Dworkin o.fl. 2003). Börn eru félagsverur 

félagsleg reynsla og félagsleg hæfni eru líka mikils virði fyrir persónuþroska barnsins 

(Gundersen 1994:14). Öflugt og markvisst æskulýðsstarf er unnið innan 

íþróttahreyfingarinnar og er það vanmetið að mati Eggerts Magnússonar fyrrum 

formanns KSÍ, því að á sama tíma og störf innan íþróttahreyfingarinnar eru oft unnin 

í sjálfboðavinnu, sé fólk á launum hjá sveitarfélögum í félagsmiðstöðum. Því sé 

löngu orðið tímabært að yfirvöld greiði t.d. þjálfaralaun yngri flokka (Víðir Sigurðsson 

o.fl. 1997:290). Innan íþrótta bendir margt til að fólk sé að bregðast við ákveðinni 

vaxtarþörf og ástæðurnar séu af því að það er ánægjulegt sem uppfyllir þörfina fyrir 

spennu og uppörvun, að njóta félagsskapar sem fullnægir þörfinni að tilheyra 

einhverjum hóp og til að sýna færni sína sem uppfyllir þörfina fyrir að vera einhvers 

virði (Gjerset o.fl. 1999:200).  

 

Fjölskyldan spilar einnig stórt hlutverk í félagsmótun barna og unglinga. Innan 

fjölskyldunnar finna þau fyrirmyndir sínar, fá hvatningu og stuðning og skynja að 

foreldrar þeirra hafa væntingar til þeirra. Foreldrar geta haft mikil áhrif á það hvort að 

börn þeirra stundi íþróttir og hafa margir fræðimenn haldið því fram að höfuðmáli 

skipti stuðningur foreldra þegar kemur að íþróttaiðkun barna. Þau börn sem fá 

hvatningu og stuðning frá foreldrum sínum, eru ekki bara líklegri til að stunda íþróttir, 

heldur eru þau einnig líklegri til að halda því áfram lengur en þau sem ekki fá 

stuðning og hvatningu (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000:107). Hvatning foreldra skiptir 

því miklu máli en þeir hvetja stráka meira en stelpur.  
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Undirstaða þess að fólk stundar íþróttir og líkamsrækt, hefur ánægju af því og vinnur 

afrek er hvatningin, sem er samspil innri og ytri þátta. Íþróttafólk sem sinnir grein 

sinni sér til ánægju og gleði hafa innri drifkraft og eru líklegri til að ná árangri. Þegar 

talað er um ytri þætti, þá er það sú hvatning sem skapast þegar aðrar persónur t.d. 

foreldrar, vinir, ættingjar og þjálfarar styrkja þær aðstæður sem auka eða jafnvel 

draga úr þeim möguleikum að atferli endurtaki sig og getur þessi styrking verið t.d. í 

formi peninga eða hróss (Gjerset o.fl. 1999:196-199). Sálfræðingar fullyrða að kraftur 

og stefna séu tvær víddir hvatningar. Í kraftinum felst að það sem viðkomandi er 

tilbúin að láta af hendi til að ná árangri og stefnan er val á leiðum.  

 

Íþróttir barna og unglinga, menntun og lífsreynsla er oft undir áhrifum frá þeim sem í 

daglegu tali eru kallaðir „mikilvægir aðrir” sem geta haft mikil áhrif á gildismat, 

skoðanir, tilfinningar, hegðun og tileinkun eða hollustu við íþróttaiðkun barna og 

unglinga. Þessir aðilar eru vinir, jafningjar, liðsfélagar, foreldrar og/eða forráðamenn, 

þjálfarar og kennarar (Stratton o.fl. 2004:188-189). Það hefur verið sýnt fram á að 

þjálfarar stelpna virðast ekki leggja jafn mikla áherslu á sigur í keppni og gera ekki 

sömu kröfur til þeirra og þjálfarar stráka (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994:55-57).  

 

Eins og fram hefur komið hér að framan eru strákar frekar hvattir af foreldrum sínum 

en stelpur, en  hvatning hefur meiri áhrif á íþróttaiðkun stelpna en stráka og gæti það 

átt þátt í brottfalli stelpna að þær fá ekki jafn mikla hvatningu. Foreldrar, þjálfarar og 

íþróttahreyfingin öll þarf að breyta þessu og sýna stelpum sömu hvatningu og 

strákum og gera sömu kröfur til þeirra líka. Félagsskapurinn sem börn og unglingar 

finna í íþróttum á þátt  í að efla sjálfsmynd þeirra og kemur í veg fyrir ýmsa 

óæskilega hegðun og ætti því að vera flestum nægjanlegt tilefni til að hvetja börn og 

unglinga til íþróttaiðkunar. 

  

2.3 Áhugi og metnaður 
 

Það sem rekur einstakling áfram í að ná settu marki er áhugahvöt og metnaður. Oft 

eru það ýmsir samverkandi þættir og mismunandi aðstæður sem hafa áhrif á 

áhugahvötina (Railo 1983:91). Afrekshvötin eða löngunin til að láta að sér kveða er 

meginhvatinn. Hversu sterk áhughvöt vaknar með hverjum og einum einstakling, fer 

að miklu leyti eftir umhverfi og uppeldi. Hjá íþróttafólki lýsir afrekshvötin sér í þörfinni 
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fyrir velgegni og að ná háu marki. Afrekshvötin er borin uppi af tveimur þáttum. 

Óskinni um að standa sig vel og óskinni um að komast hjá ósigri.. Áhugahvöt 

ákvarðast einnig af því hversu miklar líkur íþróttamaðurinn telur á velgegni og er í 

hámarki þegar líkurnar á sigri og tapi eru jafn miklar. Því eftirsóknarverðari sem 

sigurinn er, því meiri verður áhugahvötin. Stefna ungs knattspyrnufólks hefur áhrif á 

áhugahvötina og því hærra sem markið er sett, því meira leggja þau sig fram. Óhætt 

er  að segja að afrekshvötin sé nátengd sjálfsmati (Railo 1983:92-97) Hvötin í 

íþróttum er margskonar og byggist á mörgum þáttum. Sjálfstraust, vitsmunaleg 

greind og viljinn til að ná markmiði sínu eru m.a. hluti af þessum hvataþáttum. 

Einstaklingur sem hefur löngun til að sigra og óttast það ekki að tapa, er sá sem 

leggur allt undir í keppni (Reilly o.fl. 2005:221-225) 

 

Knattspyrnumenn og konur sem stefna langt hafa mikinn metnað og eru ákveðin í að 

verða atvinnumenn í greininni. Þau setja sér skýr markmið og keppa við sjálfan sig á 

þeirri leið, sigra eigin hindranir í því markmiði að ná langt. Til að ná langt í 

knattspyrnu sem og öðrum íþróttum, þarf að leggja mikið á sig, engar töfralausnir eru 

til, eingöngu mikil vinna sem liggur að baki árangri knattspyrnufólks. Hugarfar 

íþróttamanna hefur mikil áhrif á hvort þeir ná árangri eða ekki. Engin verkefni verða  

óyfirstíganleg, bara áfangi á leið til sigurs. Knattspyrnufólk sem vill ná langt þarf að 

hafa sjálfstraust, sem er mikilvægt þegar kemur að samskiptum við aðra.  

Einstaklingur með gott sjálfstraust hefur trú á sjálfum sér og því sem hann er að 

gera. Hann þekkir bæði veikleika sína og styrkleika og fer með hvoru tveggja af 

skynsemi, sér og öðrum til gagns og  hefur tilfinningu fyrir því að hann geti áorkað 

hlutunum (Jóhann Ingi Gunnarsson o.fl. 2005:70).  

 

Ljóst má því telja að áhugi og metnaður skipta máli hvað brottfallið varðar því þeir 

sem hafa áhuga og metnað eru síður líklegir til að hætta. Þar af leiðandi hlýtur að 

vera mikilvægt að vinna með þessa þætti hjá öllum þeim sem æfa og ekki er ólíklegt 

að þeir sem eru getuminni þurfi meiri aðstoð og uppörvun. Einnig þarf að hafa í huga 

að allir hafa ekki áhuga og metnað fyrir því sama. Það er því mikilvægt að þjálfarar 

þekki áhugahvöt sinna leikmanna. Að auki er greinilegt að sjálfstraust skiptir miklu 

máli og kannski jafn mikilvægt að æfa það eins og gabbhreyfingar og skot? En 

hvernig sem á málið er litið þarf að huga að áhuga, metnaði og sjálfstrausti hjá 

leikmönnum, hlúa að því og efla.  
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2.4 Árangur 
 

Að ná árangri og njóta velgengni er eitthvað sem allir vilja upplifa. Tækifærin eru 

óþrjótandi og alls staðar í kringum okkur. Hvernig þessi tækifæri eru nýtt, eru undir 

hverjum og einum einstakling komið. Velgegni er ekki endilega mæld í fjárhagslegri 

eign, eða hvort viðkomandi sé þekktur einstaklingur, heldur því að eiga góða og 

trausta fjölskyldu og vini og áhugamál þar sem hæfileikar og kraftar fá notið sín 

(Jóhann Ingi Gunnarsson o.fl. 2005:15). Í knattspyrnu vilja flestir ná langt og draumur 

margra ungra barna er að verða atvinnumaður í íþróttinni. Þar telja ung börn og 

unglingar oft velgegni í peningum og því að vera þekktur einstaklingur. Þau bera sig 

saman við aðra og metnaðurinn í að ná lengra og bæta árangurinn er meginmarkmið 

þeirra sem taka þátt í íþróttum. Þessi keppni manna á milli hvetur íþróttafólk til að 

leggja enn meira á sig við æfingar og þjálfun (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 1994:9). 

 

 Knattspyrnu er ekki hægt að læra af bók, en hægt er að nýta sér reynslu annarra og 

læra af henni. Áhugamaður má ekki gefast upp, þó að hann upplifi að geta ekki 

staðið atvinnumönnum á sporði. Bestu knattspyrnumenn þurfa að búa yfir hæfni 

íþróttamanns, snilli skákmannsins á stöðu annarra, leikni sjónhverfingamannsins að 

sjá það sem öðrum er hulið og í þann skilning ver atvinnumaðurinn allri sinni ævi 

(Hill, 1970:11). Teitur Þórðarson segir í Fréttablaðinu þann 5 nóvember 2006 að það 

sem hann hafi undrast mest þegar hann kom til Íslands að þjálfa, væri sá ótrúlegi 

fjöldi ungra leikmanna með mikla hæfileika. Teitur sagði að ekkert gæti útskýrt 

þennan fjölda, nema sá ótrúlegi áhugi sem þjóðin hefði á knattspyrnu. Hann segir 

einnig að íslensk ungmenni væru tilbúin að leggja meira á sig en ungmenni í öðrum 

löndum til að ná árangri (Fréttablaðið 2006). Félagsfræðingurinn Chambliss (1980) 

rannsakaði hóp bandarískra sundmanna í fjögur ár. Tilgangurinn var að sjá hvað 

aðgreindi þá sundmenn sem náðu árangri, komust á Ólympíuleika, frá hinum, sem 

ekki komust á Ólympíuleika. Rannsóknin sýndi fram á að ekki var fylgni milli 

hæfileika og árangurs. Þeir sundmenn sem náðu á Ólympíuleika, æfðu meira og lifðu 

lífsstíl sem líklegri er til árangurs en hinir sundmennirnir. Örugglega má heimfæra 

þessa rannsókn yfir á aðrar íþróttagreinar, þar á meðal knattspyrnu. Málshátturinn 

æfingin skapar meistarann virðist eiga við, þó reyndar sé í dag talað um að 

aukaæfingin skapi meistarann.  
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Íþróttafólk er prófað með það að leiðarljósi að finna veikleika þeirra, fylgjast með 

framförum, bjóða upp á svörun (feedback) og spá fyrir um möguleika á framförum 

(Gore, 2000:356-358). Það knattspyrnufólk sem hefur náð langt í íþróttinni eru ungu 

fólki fyrirmyndir og hvetja þau til að feta í fótspor sín. Íþróttaafrek þeirra sem hafa 

náð langt, lifa með þjóðinni og glæstir sigrar fylla Íslendinga stolti. Það er gott 

veganesti að hafa að einhverju að stefna, en til þess að ná árangri þarf fólk að vera 

tilbúið að leggja á sig mikla vinnu. Ekki fresta hlutunum, heldur hefjast handa strax.  

Knattspyrnufólk skoðar árangur sinn með því að meta á milli tímabila hvort þau hafi 

náð þeim líkamlegum kröfum sem gerðar eru til þeirra. Stolt getur valdið því að þau 

leggja enn meira á sig. Margir dæma árangur sinn með því að miða sig við aðra 

einstaklinga (Newton o.fl. 1999). Með vinnusemi, þrautseigju og þolinmæði næst 

mestur árangur (Jóhann Ingi Gunnarsson o.fl. 2005:51-54). Enginn ætti að fresta 

leitinni að árangri og það væri trúlega þægileg tilfinning að sofna á kvöldin eftir 

dálítinn skammt af árangri yfir daginn.  

 

Til að ná árangri í lífinu er nauðsynlegt að vera ákveðin/n og hafa jákvætt hugarfar. 

Ákveðin/n einstaklingur hefur skýra og jákvæða sjálfsmynd. Viljastyrkur jákvæðs 

einstaklings hjálpar honum að leita lausna. Íþróttamaður er ávallt að leita lausna á 

því að gera betur í dag heldur en í gær og veit það að hann ber ábyrgð á árangri 

sínum. Munurinn á þeim íþróttamanni sem nær árangri og þeim sem síður gerir það, 

er að sá fyrrnefndi framkvæmir verkin. Hann hefur undirbúning og hlakkar mikið til. 

Íþróttamaður sem setur sér skýr markmið og neitar að gefast upp, hefur sannfært 

sjálfan sig um að hann geti náð markmiði sínu. Það eykur líkur á árangri að gera 

skýra mynd af því sem verið er að sækjast eftir, skrifa niður markmið sín og missa 

ekki sjónar á þeim (Jóhann Ingi Gunnarsson o.fl. 2005:44). Markmiðasetning þarf að 

vera raunhæf, þannig að möguleiki sé að ná þeim. Með markmiðum er viðkomandi 

að kalla fram ákveðna mynd af sjálfum sér sem honum þykir eftirsóknarverð fyrir 

viðkomandi. Til að ná árangri þarf einstaklingur að vera sannfærður um ágæti þess 

sem að er stefnt.  

 

Knattspyrnufólk sem nær langt hefur viljastyrkinn sem til þarf og sér einnig fyrir sér 

leiðir að markmiðum sínum. En á leiðinni þurfa þau að spyrja sig hv-spurninga. Hvað 

þarf ég að gera? Hvernig leysi ég þetta? Hvernig hafa aðrir leyst þetta? Hvenær næ 

ég ákveðnum áföngum? Hverjar eru hindranirnar og hvernig er hægt að komast hjá 
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þeim? Leiðin er mörkuð, búið að gera áætlun og þá er bara að framkvæma ( Jóhann 

Ingi Gunnarsson o.fl. 2005:48). Leiðin getur orðið löng og ströng, en hver áfangi færir 

ungt knattspyrnufólk nær því að ná settu marki.  
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3. Aðferð 

 

3.1 Þátttakendur 
 
Allir þeir unglingar sem valdir voru í úrtakshópa unglingalandsliða hjá KSÍ í febrúar 

2008 voru valdir í þessa rannsókn. Hóparnir voru unglingalandslið drengja undir 17 

ára, unglingalandslið drengja undir 19 ára, unglingalandslið stúlkna undir 17 ára og 

unglingalandslið stúlkna undir 19 ára. Þessir hópar voru valdir fyrst og fremst vegna 

þess árangurs sem þau hafa náð, en það þarf töluvert mikið til að vera valin í 

úrtakshóp hjá unglingalandsliðum KSÍ. Um er að ræða börn sem náð hafa lengra í 

knattspyrnuiðkun en jafnaldrar þeirra. Í úrtakshópnum voru 126 einstaklingar. Strákar 

voru 76 og stelpur voru 50. Í U-17 karla voru 29 strákar á æfingu og 24 svöruðu 

spurningalistanum sem er 83% svarhlutfall. Hjá U-19 karla voru 47 mættir og þeir 

sem svöruðu voru 33 sem er 70% svarhlutfall. Hjá U-17 kvenna voru 22 mættar og 

17 svöruðu sem er 77% svarhlutfall. Hjá U-19 kvenna voru mættar 28 og 15 svöruðu 

sem er 54% svarhlutfall. Heildarsvarhlutfall var 71%. Hjá strákunum var svarhlutfall 

betra eða 75%, á móti 64% svarhlutfalli stelpnanna. Á mynd 1 má sjá heildarfjölda 

þeirra sem svöruðu. 

Unglingalandsliðin

22
28

47

29

17 15

33

24

0

10

20

30

40

50

U-17 kvenna U-19 kvenna U-19 karla U-17 karla

Svarhlutfall í %
 U-17 kvenna 77% ,   U-19 kvenna 54% ,

U-19karla 70% , U-17 karla 83%

Fj
öl

di
 

Heildarfjöldi

Svarhlutfall

 
Mynd 1. Heildarfjöldi þeirra sem svöruðu. 
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3.2 Mælitæki 
 
Frumsaminn spurningalisti var notaður við rannsóknina. Í spurningalistanum eru 20 

spurningar (sjá viðauka 1). Í fyrsta hlutanum er beðið um grunnupplýsingar og er þar 

spurt um kyn, aldur, hvenær viðkomandi er fædd/ur á almanaksárinu, hvar búseta er 

og hvað viðkomandi er að gera núna, hvort þau eru í skólanámi eða vinnu. Í hluta 2 

eru þau spurð af hverju þau völdu knattspyrnu, hversu gömul þau voru þegar þau 

byrjuðu að æfa, með hvaða flokki þau eru að æfa og hvort að mikill áhugi sé á 

knattspyrnu hjá skólafélögum og/eða vinnufélögum. Í hluta 3 eru þau spurð um 

stuðning og hvatningu foreldra sinna, einnig um stuðning og hvatningu vina sinna, 

hvort að þau umgangist meira önnur börn sem einnig stunda knattspyrnu og hvort að 

þau telji að knattspyrnuiðkun þeirra hafi áhrif á félagsleg samskipti þeirra við aðra. Í 4 

og síðasta hlutanum eru þau spurð að því hve oft í viku þau æfa, hvort að þau æfi 

aukalega, ef þau æfi aukalega þá af hvaða ástæðu, hvað þau telja mikilvægast til að 

ná árangri, hvort að þau setji sér markmið og þá er bæði spurt um skammtíma og 

langtímamarkmið. Einnig eru þau spurð um hversu mikið þau langar að ná árangri í 

knattspyrnuiðkun sinni og hvað þau eru tilbúin að leggja mikið á sig til að ná þeim 

árangri. Það er einungis í fyrsta hlutanum sem þau fá lokaðar spurningar. Í hinum 

þremur hlutunum fá þau marga svarmöguleika og í sumum spurningunum þurfa þau 

að raða eftir mikilvægi.  

 

3.3 Framkvæmd 
 
Í desember 2007 sendi ég formanni KSÍ bréf þar sem ég leitaði eftir því að fá að 

leggja spurningalista fyrir úrtakshópa hjá unglingalandsliðunum fjórum, þ.e. undir 17 

ára kvenna og karla og undir 19 ára kvenna og karla. Samþykki fékkst fljótt og 

tengiliður minn hjá KSÍ var Gunnar Gylfason. Ég kom því á framfæri að ef KSÍ hefði 

einhverjar sérstakar óskir um hvað þau vildu fá að vita, að senda mér þá tölvupóst 

þar að lútandi. Ég fékk ábendingar sem ég tók til greina. Ég fékk hóp af 

knattspyrnukrökkum á Akranesi til að fara yfir spurningalistann og gera 

athugasemdir. Ég lagfærði spurningalistann í samræmi við það og þá var orðið klárt  

að byrja. Ég hafði samband við þá landsliðsþjálfara sem eru með þessa hópa og 

óskaði eftir því að fá að koma á landsliðsæfingu og afhenda spurningalistann. 

Jákvæð svör komu frá öllum þjálfurum og ég mætti á æfingar, útskýrði fyrir 

þjálfurunum og krökkunum nákvæmlega að hverju ég væri að vinna og bað 
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þjálfarana að leggja á það áherslu við krakkana að svara þeim spurningum sem fyrir 

þau væru lagðar. Ásamt spurningalistanum fylgdi bréf til foreldra (sjá viðauka 2) og 

umslag sem þau áttu að setja spurningalistana í og líma fyrir. Þjálfararnir komu síðan 

umslögunum upp á skrifstofu KSÍ og héldu þær Ragnheiður og Margrét Elíasdætur 

utan um listana og Guðlaugur Gunnarsson starfsmaður KSÍ kom þeim síðan til mín.  
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4. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er greint frá svörum krakkanna og er honum skipt í fjóra hluta. Fyrst 

er farið í niðurstöður varðandi kyn, aldur, búsetu og hvort þau eru í vinnu eða námi 

og þá hvers konar námi. Í öðrum kafla er farið yfir hversu gömul þau voru þegar þau 

hófu knattspyrnuiðkun og af hverju þau völdu knattspyrnu. Í þriðja hluta er farið í 

stuðning, hvatningu og félagsskap og í fjórða hlutanum er síðan farið í viljann til að 

ná árangri.  

 

4.1 Almennar upplýsingar 
 
Í þessum hluta snerust fyrstu tvær spurningarnar um af hvaða kyni þau eru og 

hvenær þau eru fædd. Ég spurði einungis um fæðingarár, en ekki á hvaða ári þau 

væru í viðkomandi unglingalandsliði. Það vakti athygli mína að allir strákarnir í U-17 

eru fæddir 1992. Hjá U-19 karla er aldurinn frá 1989-1991 og eru 33% fæddir 1989, 

46% fæddir 1990 og 21% eru fæddir 1989. Hjá U-19 kvenna er enginn stelpa fædd 

1991, 73% eru fæddar 1989 og 27% eru fæddar 1990. Mesta aldursbreiddin var hjá 

U-17 kvenna, en þar er aldurinn frá 1990-1993 og eru 64,5% fæddar 1991, 17,5% 

eru fæddar 1992, 12% eru fæddar 1990 og 6% eru fæddar 1993. Aldursdreifingu má 

sjá á mynd 2. 

Kyn og fæðingarár

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

U-17 kvenna U-19 kvenna U-17 karla U-19 karla 

Landsliðin 

F
jö

ld
i 

1993

1990

1992

1991

1989

 

Mynd 2. Aldursdreifing 

 

Þriðja spurningin er einungis fyrir forvitnissakir, en þar eru krakkarnir spurð um 

fæðingarmánuð. Þegar fólk vissi að ég væri að gera þessa rannsókn, varð ég vör við 
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að fólk hefði þá skoðun að fáir sem væru fæddir á seinni hluta ársins væru valdir í 

landsliðin. Glögglega kemur í ljós að meirihluti er fæddur á fyrri hluta ársins og er 

70% strákanna fæddir á fyrstu sex mánuðum ársins og 60% stelpnanna. Enginn af 

þessum hóp er fæddur í nóvember og 4,5% eru fædd í desember. Nánar má sjá 

fæðingarmánuðina á mynd 3. 
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Mynd 3. Hvenær fædd á árinu 

 

Fjórða spurningin er um búsetu og þar er ég að leitast við að skoða hvort að 

unglingalandsliðin eru meira tengd svæðum og í ljós kom að svo er. Enginn er af  

Vestfjörðum og Austurlandi. Þrír af Suðurlandi, samtals 8,25%, fimm af Norðurlandi, 

samtals rétt rúm 10%. Sjö eru af Suðurnesjum, samtals rúm 14%, átta af Vesturlandi 

samtals 14% og sextíu eru af höfuðborgarsvæðinu. 87,5% stelpna koma af 

höfuðborgarsvæðinu og 66% stráka, Þessar tölur eru sláandi og þarf að skoða þær 

nánar og finna skýringar á því að svo mikill meirihluti á heima á höfuðborgarsvæðinu. 

Á mynd 4 má sjá hvernig þátttakendur skiptast eftir landshlutum. 
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Mynd 4. Landshlutaskipting unglingalandsliða. 
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Fimmta og síðasta spurningin í almenna hlutanum snýr að því hvort þau eru í skóla 

og þá hvernig skóla eða vinnu. Allir krakkarnir eru eins og sjá má á mynd 5 annað 

hvort í grunnskóla eða framhaldsskóla.  
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Mynd 5. Skólaskipting hópsins. 

 

4.2 Af hverju velja börn/unglingar að spila knattspyrnu 
 
Í þessum hluta er skoðað af hverju þetta tiltekna unga fólk valdi knattspyrnu sem 

íþróttagrein. Fyrsta spurningin í þessum hluta snýr að því hversu gömul þau voru 

þegar þau byrjuðu að æfa. Í ljós kom að strákarnir byrjuðu fyrr. Einn byrjaði 3 ára, 

fjórtán byrjuðu 4 ára, en það var fyrst við 5 ára aldur sem stelpurnar byrjuðu. Einn 

þeirra stráka sem tók þátt í þessari rannsókn byrjaði ekki fyrr en 12 ára og ein 

stelpan ekki fyrr en 13 ára. Aldursdreifinguna má sjá á mynd 6. 
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Mynd 6. Aldursdreifing.  
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Önnur spurningin í þessum hluta er um af hverju þau völdu knattspyrnu frekar en 

aðra íþróttagrein. Svarmöguleikar voru níu og þau eru beðin um að velja fjögur 

mikilvægustu atriðin og merkja það sem var mikilvægast, í öðru sæti, þriðja sæti og 

fjórða sæti. Þó nokkur hluti þátttakenda hafði ekki lesið leiðbeiningarnar með 

spurningunni og settu bara X og því er ekki hægt að skilgreina þær, eða 16% 

strákanna og 12% stelpnanna. Landsliðin eru tekin fyrir kynjaskipt. Stelpurnar telja 

skemmtilegt í knattspyrnu og áhuga vera mikilvægast. Næst mikilvægast telja þær 

skemmtilegt í knattspyrnu og besti vinur. Þriðja mikilvægast telja þær vera góður í 

knattspyrnu og skemmtilegt í knattspyrnu. Fjórða mikilvægast telja þær skemmtileg 

mót, stuðningur foreldra og góðir þjálfarar. Þær leggja sýnilega mikið upp úr því að 

það sé skemmtilegt. Nánari útskýringar á hvað þær lögðu til grundvallar því að þær 

völdu knattspyrnu er að finna á mynd 7. 

Hvers vegna völdu þau knattspyrnu, frekar en aðrar íþróttagreinar.
 U-17 og U-19 kvenna
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Mynd 7. Hvers vegna þær völdu knattspyrnu. 

Strákarnir telja mikilvægast í sínu vali að það er skemmtilegt í knattspyrnu og áhugi. 

Næst mikilvægast telja þeir vera að þeir séu góðir í knattspyrnu og skemmtilegt í 

knattspyrnu og stuðningur foreldra. Þriðja mikilvægast telja þeir skemmtileg í 

knattspyrnu og góðir í knattspyrnu. Fjórða mikilvægast telja þeir góðir í knattspyrnu 

og skemmtileg mót. Þeir leggja eins og stelpurnar mikið upp úr því að þeir völdu 

knattspyrnu af því að það er skemmtilegt og að þeir eru góðir í henni. Nánari 

útskýringar á því hvað þeir lögðu til grundvallar því að þeir völdu knattspyrnu er að 

finna á mynd 8.  
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Af hverju völdu þau knattspyrnu frekar en aðrar íþróttagreinar. 
U-17 og U-19 karla.
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Mynd 8. Hvers vegna þeir völdu knattspyrnu. 

 

Þriðja spurningin í þessum hluta er um með hvaða flokki þau spiluðu, því mér lá 

forvitni á að vita hvort að þetta unga afreksfólk er að spila með fleirum en einum 

flokki. Hjá U-17 kvenna spila 5,9% með öðrum flokki, 35,3% með meistaraflokki, 

35,3% stelpnanna í U-17 kvenna spila með öðrum flokki og meistaraflokki og 23,5%, 

stelpnanna spila með þriðja flokki, öðrum flokki og meistaraflokki. Hjá U-19 kvenna 

spila 13,3% með öðrum flokki, 40% með meistaraflokki og 47% með öðrum flokki og 

meistaraflokki. Hjá U-17 karla spila 64% með þriðja flokki, 4% með öðrum flokki, 4% 

með meistaraflokki, 4% með öðrum flokki og meistaraflokki og 24% með þriðja og 

öðrum flokki. Hjá U-19 karla spila 33,5%. bæði með öðrum flokki og meistaraflokki, 

63,5% með meistaraflokki og 3% með öðrum flokki. Stelpurnar spila meira með fleiri 

en einum flokki og er munurinn töluverður. 59% stelpnanna í U-17 spila með tveimur 

flokkum eða fleirum en þær eru eina liðin sem spilar með þremur flokkum eða 

23,5%, 47% stelpnanna í U-19 spila með tveimur flokkum. 33% strákanna í U-19 

spila með tveimur flokkum, en aðeins 4% strákanna í U-17 spila með tveimur 

flokkum.  Á mynd 9 má sjá með hvaða flokkum þau eru að æfa 
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 Mynd 9. Með hvaða flokki er æft. 
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Síðasta spurningin í þessum hluta erum hversu mikill áhugi er á knattspyrnu hjá 

skólafélögum þeirra. Hjá U-17 kvenna hafa 23,5% mjög mikinn áhuga, 47% 

skólafélaga frekar mikinn áhuga, 23,5 hvorki né og 6% frekar lítinn áhuga. Hjá U-19 

kvenna hafa 7% mjög mikinn áhuga, 57% frekar mikinn áhuga, 28,5% hvorki né og 

7% frekar lítinn áhuga. Hjá U-17 karla hafa 42% skólafélaga mjög mikinn áhuga, 

21% frekar mikinn áhuga, 25% hvorki né, 8% frekar lítinn og 4% mjög lítinn áhuga. 

Hjá U-19 karla hafa 42% mjög mikinn áhuga, 30% frekar mikinn, 25% hvorki né og 

3% frekar lítinn áhuga. Kynjamunur er sýnilegur þar sem fleiri strákar segja að 

skólafélagar þeirra hafa mjög mikinn áhuga á knattspyrnu. Á mynd 10 sést hver 

skiptingin er. 

Hversu mikill áhugi er á knattspyrnu hjá 
skólafélögum?
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Mynd 10. Hversu mikill áhugi er á knattspyrnu hjá skólafélögum 

 

4.3 Skiptir félagsskapur og hvatning máli fyrir áframhaldandi 
knattspyrnuiðkun 

 
Í þessum hluta eru þau spurð um hvort að foreldrar þeirra og vinir sýna þeim 

stuðning varðandi knattspyrnuiðkun þeirra og þá hversu mikinn stuðning. Einnig eru 

þau spurð um hvort að þeir aðilar sem þau eru í mestum félagslegum samskiptum 

við æfa líka knattspyrnu og að lokum hvort að þau telja að knattspyrnuiðkun þeirra 

hafi áhrif á félagsleg samskipti þeirra. Fyrsta spurningin er um hversu mikill 

stuðningur foreldra er við knattspyrnuiðkun þeirra. Hjá U-17 kvenna styðja 82% 

foreldra þær mjög mikið og 17% foreldra frekar mikið. Hjá U-19 kvenna styðja 93% 

foreldra þær mjög mikið og 7% foreldra frekar mikið. Hjá U-17 karla styðja 92% 

foreldra þá mjög mikið og 8% foreldra frekar mikið. Hjá U-19 karla styðja 79% 

foreldra þá mjög mikið, 9% foreldra frekar mikið, 6% hvorki né og 6% frekar lítið. 
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Greinilegt er að foreldrar þessara ungmenna styðja þau til knattspyrnuiðkunar eins 

og sjá má á mynd 11.  
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Mynd 11. Hversu mikill er stuðningur foreldra. 

 
Næsta spurning er um hversu mikinn stuðning vinirnir sýna þeim varðandi 

knattspyrnuiðkun þeirra. Hjá U-17 kvenna styðja 41% vinanna þær mjög mikið, 47% 

þær frekar mikið, 6% hvorki né og 6% frekar lítið. Hjá U-19 kvenna styðja 40% 

vinanna þær mjög mikið, 40% frekar mikið, 13% hvorki né og 7% frekar lítið. Hjá U-

17 karla styðja 42% vinanna þá mjög mikið, 42% frekar mikið og 16% hvorki né. Hjá 

U-19 karla styðja 43% vinanna þá mjög mikið, 43% frekar mikið og 14% hvorki né. 

Ánægjulegt er að sjá að almennur stuðningur er á meðal vina ungmennanna  og ekki 

er verulegur munur á milli kynjanna eins og sjá má á mynd 12. Ef spurningar eitt og 

tvö í þessum hluta eru dregnar saman er ljóst að ungmennin fá mikinn stuðning frá 

umhverfi sínu. 

Hversu mikill er stuðningur vinanna varðandi knattspyrnuiðkun? 
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Mynd 12. Hversu mikill er stuðningur vinanna varðandi knattspyrnuiðkun. 
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Þriðja spurningin í þessum hluta er um hvort að þeir aðilar sem þau eru í mestum 

daglegum samskiptum við æfi líka knattspyrnu. Í ljós kom að hjá U-17 kvenna eru af 

þeim sem þær eru í mestum daglegum samskiptum við 6% nánast aldrei í 

knattspyrnu, 12% sjaldan, 12% stundum, 41% oft og 29% nánast alltaf. Hjá U-19 

kvenna 13% nánast aldrei, 13% stundum, 40% oft og 34% nánast alltaf. Hjá U-17 

karla eru af þeim sem þeir eru í mestum daglegum samskiptum við 8% nánast aldrei, 

4,5% stundum, 29% oft og 58,5% nánast alltaf. Hjá U-19 karla eru 6% nánast aldrei, 

9% sjaldan, 21% stundum, 21% oft og 43% nánast alltaf. Þeir sem strákarnir eiga í 

samskiptum við, eru oftar í knattspyrnu eins og sjá má á mynd 13. Einnig er 

greinilegt að stór hluti þeirra sem ungmennin eru að umgangast daglega eru einnig 

að æfa knattspyrnu. 

Þeir sem verið er í daglegum samskiptum, 
æfa þeir líka knattspyrnu?
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Mynd 13. Þeir sem verið er í daglegum samskiptum, æfa þeir líka knattspyrnu. 
 
Síðasta spurningin í þessum hluta er um hversu mikið þau telja að knattspyrnan hafi 

áhrif á félagsleg samskipti þeirra. 82% stelpnanna í U-17 telja að knattspyrna hafi 

nánast alltaf eða oft áhrif á félagsleg samskipti þeirra, 12% hvorki né og 6% hvorki 

né. 93% stelpnanna í U-19 telja að knattspyrna hafi nánast alltaf eða oft áhrif á 

félagsleg samskipti þeirra og 7% frekar lítið. 96% strákanna í U-17 telja að 

knattspyrna hafi nánast alltaf eða oft áhrif á félagsleg samskipti þeirra og 7% frekar 

lítið. 88% strákanna í U-19 telja að knattspyrna hafi nánast alltaf eða oft áhrif á 

félagsleg samskipti þeirra 9% hvorki né og 3% frekar lítið. Það er alveg ljóst að 

knattspyrna hefur að þeirra mati mikil áhrif á félagsleg samskipti þeirra. Nánar má sjá 

það á mynd 14. 
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Hversu mikið þau telja að knattspyrna hafi áhrif á félagsleg samskipti þeirra. 
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Mynd 14. Hversu mikið telja þau að knattspyrna hafi áhrif á félagsleg samskipti 
þeirra. 

    

4.4 Hefur áhugi og metnaður áhrif á knattspyrnuiðkun 
 
Í þessum hluta eru þau spurð um hversu oft þau æfa, hvort þau æfa aukalega og 

hvað þau telja mikilvægast til að ná árangri. Þau eru einnig spurð um markmið sín, 

bæði langtíma og skammtíma. Að lokum eru þau spurð um hversu mikið þeim langi 

til að skara fram úr í knattspyrnu og hversu mikið þau eru tilbúin að leggja á sig til 

þess. Fyrsta spurningin í þessum hluta er um hversu oft í viku þau æfa að jafnaði. 

Hjá U-17 kvenna æfa 25% einu sinni til tvisvar á dag, 31% einu sinni á dag, 19% 6 

sinnum í viku, 12,5% 5 sinnum í viku og 12,5% 4 sinnum í viku. Hjá U-19 kvenna 

æfa 40% einu sinni til tvisvar á dag, 13,5% einu sinni á dag, 33% 6 sinnum í viku og 

13,5% 5 sinnum í viku. Hjá U-17 karla æfa 33% einu sinni til tvisvar á dag, 25% 1 

sinni á dag, 21% sex sinnum í viku, 8,5% 5 sinnum í viku, 8,5% 4 sinnum í viku og 

4% þrisvar sinnum í viku eða sjaldnar. Hjá U-19 karla æfa 3% tvisvar á dag eða 

oftar, 21% einu sinni til tvisvar á dag, 36,5% 1 sinni á dag, 12% 6 sinnum í viku, 21% 

5 sinnum í viku og 6% 4 sinnum í viku. Niðurstöðurnar benda til að þátttakendur æfi 

mjög mikið, 31% stelpnanna æfa sex sinnum í viku, 12,5% æfa einu sinni dag og 

22% æfa tvisvar á dag eða oftar. 26% strákanna æfa sex sinnum í viku, 12,3% æfa 

einu sinni á dag og 31,5 þeirra æfa tvisvar á dag eða oftar. Nánari útlistun á hversu 

mikið þau æfa má sjá á mynd 15. 
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Hvað er oft æft

0%
5%

10%

15%
20%
25%
30%

35%
40%
45%

U-17 kvenna U-19 kvenna U-17 karla U-19 karla

F
jö
ld
i 

Þrisvar sinnum í viku
eða sjaldnar

Fjórum sinnum í viku

Fimm sinnum í viku 

Sex sinnum í viku

Einu sinni á dag

Einu sinni til tvisvar á
dag

Tvisvar á dag eða oftar
 

Mynd 15. Hvað æfa þau oft. 

 

Önnur spurningin í þessum hluta er hvort að þau æfa aukalega fyrir utan æfingatíma. 

Hjá U-17 kvenna æfa 6% sjaldan, 25% stundum, 50% oft og 19% nánast alltaf 

aukalega. Hjá U-19 kvenna æfa 13% nánast aldrei aukalega, 13% sjaldan, 7% 

stundum og 67% oft. Hjá U-17 karla æfa 7% nánast aldrei aukalega, 8% sjaldan 

33% stundum, 42% oft og 13% nánast alltaf. Hjá U-19 karla æfa 3% nánast aldrei 

aukalega, 3% sjaldan, 30,5% stundum, 48,5% oft og 15% nánast alltaf. Þau æfa 

mikið á æfingatímum eins og komið hefur fram en þau æfa samt heilmikið aukalega 

þar fyrir utan.  38% þeirra æfa oft aukalega og 12% nánast alltaf. U-19 kvenna sker 

sig þó úr því einungis 1 stelpna æfir oft aukalega og enginn nánast alltaf. Nánari 

skiptingu má sjá á mynd 16. 
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Mynd 16. Hversu oft er æft aukalega. 

 
Í þriðju spurningunni eru þau spurð að því hvaða ástæður valda því að þau æfa 

aukalega. Svörin eru á þá leið að þau vilja styrkja sig, verða betri í knattspyrnu, æfa 

það betur sem þeim þykir ekki nægilega vel tekið fyrir á æfingum, mikill metnaður, 
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hafa lent í meiðslum og eru að byggja sig upp. Fjórða spurningin í þessum hluta er 

um hvað þau telja mikilvægast til að ná árangri. Boðið er upp á níu möguleika og þau 

eru beðin að merkja við fjóra mikilvægustu og merkja með númerunum 1, 2, 3 og 4. 

Of mörg höfðu ekki kynnt sér leiðbeiningarnar með spurningunni og merktu 12% 

þeirra með X sem ekki er tekið með í útreikningunum, önnur merktu einungis við þrjú 

atriði og eru þau svör tekin með. Landsliðin eru tekin hér kynjaskipt og hjá 

kvennalandsliðunum telja stelpurnar líkamlegt form og metnað mikilvægast til að ná 

árangri. Næst mikilvægast telja þær vera metnað, góða þjálfun og líkamlegt form. 

Þriðja mikilvægast telja þær vera andlega vellíðan og fjórða mikilvægast telja þær 

vera góða þjálfun. Nánari skýringar á hvað þær telja mikilvægast er hægt að sjá á 

mynd 17. 

Hvað telja þau mikilvægast til að ná árangri.
U-17 og U-19 kvenna.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mikilvægast 2. mikilvægast 3. mikilvægast 4. mikilvægast

F
jö
ld
i

Góð umgjörð 

Góð þjálfun 

Metnaður

Líkamlegt form

Andleg vellíðan

Afrekshvetjandi umhverfi

Stuðningur fjölskyldu

Vinahópurinn

Annað,hvað
 

Mynd 17. Hvað telja þær mikilvægast til að ná árangri.  

 

Strákarnir telja metnaðinn mikilvægastan til að ná árangri. Næst mikilvægast telja 

þeir góða þjálfun og andlega vellíðan. Þriðja mikilvægast telja þeir góða þjálfun og 

fjórða mikilvægast telja þeir stuðning fjölskyldu og andlega vellíðan. Nánari skýringar 

á hvað þeir telja mikilvægast er hægt að sjá á mynd 18.  
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Hvað telja þau mikilvægast til að ná árangri. 
U-17 og U-19 karla
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Mynd 18. Hvað telja þeir mikilvægast til að ná árangri. 

Greinilegt er að ungmennin gera sér grein fyrir að margir þættir þurfa að vera í lagi til 

að árangur náist. Einnig er athyglisvert að stelpurnar telja líkamlegt form mun 

mikilvægara en strákarnir.  

 

Fjórða spurningin í þessum hluta er um markmiðasetningu. Hvort að þau setja sér 

langtímamarkmið, skammtímamarkmið og hvort þau skrifuðu markmiðin sín niður. 

Landsliðin eru tekin hér kynjaskipt og stelpurnar setja sér bæði skammtíma- og 

langtímamarkmið, en hins vegar ekki mikið fyrir að skrifa þau niður. Nánari útlistun á 

markmiðasetningu þeirra má sjá á mynd 19. 

Markmiðasetning U-17 og U-19 kvenna.
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Mynd 19. Markmiðasetning U-17 og U-19 kvenna. 

 

Strákarnir eins og stelpurnar setja sér bæði skammtíma- og langtímamarkmið og er 

enn meira afgerandi í að skrifa ekki niður markmiðin sín. Nánari útlistun á 

markmiðasetningu þeirra má sjá á mynd 20. 



Kennaraháskóli Íslands 
Lokaritgerð til B.A. prófs í Tómstunda- og félagsmálafræði 

 35 

Markmiðasetning U-17 og U-19 karla
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Mynd 20. Markmiðasetning U-17 og U-19 karla.  

Niðurstöðurnar benda til að þetta unga afreksfólk sé meðvitað um mikilvægi þess að 

setja sér markmið. 

 

Næst síðasta spurningin í þessum hluta er um hversu mikið þeim langar til að ná 

árangri í knattspyrnu. Allar stelpurnar í U-17 langar mjög mikið að ná árangri. Hjá U-

19 kvenna langar 92% mjög mikið að ná árangri og 8% frekar mikið. Hjá U-17 karla 

langar 82% mjög mikið að ná árangri, 14% frekar mikið og 4% hvorki né. Hjá U-19 

karla langar 94% mjög mikið að ná árangri og 6% frekar mikið. Það fer ekkert á milli 

mála að þeim langar að skara fram úr eins og sjá má á mynd 21. 

Hversu mikið langar þau að skara fram úr í knattspyrnu
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Mynd 21. Hversu mikið langar þau að skara fram úr í knattspyrnu. 

 
Síðasta spurningin í þessum hluta var síðan um hversu mikið þau eru reiðubúin/n til 

að leggja á sig til þess að ná árangri í knattspyrnu. Hjá U-17 kvenna eru 88% frekar 

mikið tilbúnar að leggja á sig og 12% hvorki né. Hjá U-19 kvenna eru 72% frekar 

mikið tilbúnar að leggja á sig og 18% hvorki né. Hjá U-17 karla eru 83,5% frekar 
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mikið tilbúnir að leggja á sig, 21,5% hvorki né og 4% frekar lítið. Hjá U-19 karla eru 

91% frekar mikið tilbúnir að leggja á sig og 9% hvorki né. Af þessu má sjá að þau er 

virkilega tilbúin að leggja mikið á sig til að ná árangri eins og sjá má á mynd 22. 

Hversu mikið eru þau tilbúin að leggja á sig til að skara fram úr í 
knattspyrnu
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Mynd 22. Hversu mikið eru þau tilbúin að leggja á sig til að skara fram úr í 
knattspyrnu. 
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5. Umræður 

Eins og komið hefur fram hefur hér verið leitast við að skoða knattspyrnuiðkun ungs 

afreksfólks. Niðurstöður eru eins og búist var við, að ungt afreksfólk leggur mikið sig 

til að ná árangri. Þau byrja knattspyrnuiðkun snemma og æfa mikið. Fjölskyldan og 

vinirnir skipta máli. Nánar verður farið í hvern lið hér á eftir.  

 

5.1 Almennar upplýsingar 

 

Í þessum hluta  er verið að fá fram almennar upplýsingar um þátttakendur í 

rannsókninni. Tilgangurinn með spurningunni um í hvaða mánuði var að fá úr því 

skorið hvort að börn sem fædd eru á seinni hluta ársins eigi jafna möguleika í 

landsliðin. Í ljós kom að svo virðist ekki vera því meirihluti barnanna er fæddur á 

fyrstu sex mánuðunum ársins eða 65%. Niðurstöður eru ekki í samræmi við það 

búist var við, þar sem gengið var út frá því að öll börn ættu jafna möguleika, en svo 

virðist ekki vera, nema að færra afreksfólk sé fætt á seinni hluta ársins. Aðrar 

rannsóknir benda til þess að þau sem fædd eru á fyrri hluta ársins eigi meiri 

möguleika að komast í unglingalandsliðin  og er tölfræðileg marktækur munur, þar 

sem 71% voru fæddir á fyrri hluta ársins og 29% á seinni hluta ársins (Ingi Þór 

Einarsson [án árs]). Handahófskennd leit aftur til ársins 1990 í þessum landsliðum 

leiðir í ljós að þegar þau eru komin á eldri árin í landsliðunum þá skipta 

fæðingarmánuðir minna máli (KSÍ [án árs]) og samrýmist það einnig rannsókn Inga 

Þórs Einarssonar. Rannsóknir hafa bent til að í brottfallshópnum er marktækt hærra 

hjá þeim sem eiga afmæli seinni hluta ársins og eru þessar niðurstöður þess eðlis að 

íþróttahreyfing í heild sé meðvituð um þessa staðreynd og þar geti verið að einhverju 

leyti komin skýring á brottfalli unglinga úr íþróttum. Þjálfarar og aðildarfélög þurfa að 

huga vel að þessum hóp  og finna þeim farveg í íþróttum.  

    

Mikill meirihluti barnanna koma af höfuðborgarsvæðinu og kemur sú niðurstaða á 

óvart. Mjög lítið virðist vera um afburða knattspyrnufólk á landsbyggðinni. Enginn 

kemur af Vestfjörðum eða af Austurlandi. Þetta stangast á við þá staðreynd að 

margir af okkar helstu afreksmönnum í knattspyrnu koma af landsbyggðinni. Ásgeir 

Sigurvinsson sagði árið 2005 að allir bestu leikmenn Íslands í gegnum tíðina kæmu 

af landsbyggðinni (KSÍ[án árs] b). Einnig flutti Sigurður Ragnar Eyjólfsson 
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fræðslustjóri KSÍ fyrirlestur þar sem hann tekur fyrir afburðaknattspyrnumenn af 

landsbyggðinni og tiltekur þar m.a. Akranes sem á flesta knattspyrnumenn sem hafa 

farið í atvinnumennsku (KSÍ[án árs] b). Luka Kostic hefur verið ráðinn til að sinna 

útbreiðslu- og þjálfunarverkefnum fyrir KSÍ og er þetta verðugt verkefni fyrir hann að 

skoða. Hugsanlega ætti að vera fulltrúi unglingalandsliða í hverjum landshluta, eða 

að úrtaksæfingar yrðu í hverjum landsfjórðung, þannig að öll börn ættu jafna 

möguleika. Hins vegar er hægt að velta því fyrir sér hvort að aðstöðumunur sé orðin, 

þar sem knattspyrnuhallir hafa risið víða og þar sem þær eru staðsettar hefur 

iðkendum fjölgað og telja þjálfarar að knatttækni hafi aukist. Einnig telja þjálfara að 

liðin komi betur sett bæði líkamlega og tæknilega eftir veturinn. Hafa þarf þó í huga 

að hér er verið að fjalla um meistaraflokk. (Elvar Þór Friðriksson o.fl. 2007). Hallirnar 

eru staðsettar í öllum landsfjórungum nema Vestfjörðum og vekur það upp þá 

spurningu hvort að þær hafi áhrif á svo fá börn komi utan að landi á æfingar. 

Knattspyrnusambandið á að sjá til þess að öllum börnum og unglingum sé gert jafn 

hátt undir höfði og þetta þarfnast skoðunar hjá KSÍ 

 

5.2 Af hverju velja börn/unglingar að spila knattspyrnu 

 
Í þessum hluta rannsóknarinnar er verið að skoða hvenær þau byrjuðu að æfa, af 

hverju þau völdu knattspyrnu, með hvaða flokk þau spila og almennan áhuga meðal 

skólafélaga. Athyglisvert er að sjá hvað strákarnir byrja snemma. Sá fyrsti einungis 

þriggja ára. Stelpurnar byrja seinna að æfa eða þær fyrstu í þessari rannsókn við 5 

ára aldur og dreifðust töluvert á meðan 91% strákanna byrjuðu að æfa 7 ára og yngri 

þá var það hlutfall 62% hjá stelpunum við sama aldur. Þetta er áhugaverður punktur 

sem væri þess virði að skoða betur. Hvað er það sem veldur að þær byrja seinna? 

Erum við ekki að leggja nógu mikla áherslu á þátttöku stelpna, eða senda foreldrar 

þær ekki í knattspyrnu eins og iðulega er gert við strákana. Foreldrar og fjölskyldur 

gefa strákum bolta og annað sem viðkemur íþróttum, en ekki stelpum. Strákar sjá 

íþróttahetjur í sjónvarpi og blöðum og fá þau skilaboð að það sé ætlast til að þeir 

stundi íþróttir. Stelpur fá ekki þessi skilaboð og þar verða  foreldrar og fjölskyldur að 

taka sig á. Fara með börnin á kvennakappleiki, hvetja þær til að stunda íþróttir, fylgja 

þeim eftir í íþróttum. Gefa þeim bækur um íþróttir, bolta og annað sem viðkemur 

íþróttaiðkun (Woman´s sport foundation [án árs]. Foreldrar og fjölskyldur geta breytt 

þessu með því að sýna stelpum sama stuðning og strákum. 
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Í niðurstöðum kemur skýrt fram að ungmennunum finnst skemmtilegt í knattspyrnu, 

þau hafa áhuga, besti vinur er að æfa og þau telja sig góð. Stuðningur foreldra skiptir 

einnig máli. Þessar niðurstöður eru í samræmi við bók Gjerset o.fl. um þjálffræði 

(1999) en þar kemur fram að börn hefja íþróttaiðkun af því að vinirnir eru þar og þau 

tilheyra hóp og það er skemmtilegt. Að öll ungmennin í rannsókninni völdu 

knattspyrnu af því að þeim þykir íþróttin skemmtileg og höfðu áhuga á henni er góðs 

viti fyrir knattspyrnuhreyfinguna. Nauðsynlegt að viðhalda því af hálfu þeirra sem sjá 

um starfið í aðildarfélögum um land allt og einnig væri áhugavert fyrir 

knattspyrnuforystuna að skoða hvað það er sem ungmennunum finnst skemmtilegt 

við það að æfa knattspyrnu. Slíkar niðurstöður væri hægt að nota til að skipuleggja 

starfið enn meira út frá iðkendunum sjálfum og þannig vonandi minnka brottfall. Til 

eru rannsóknir þar sem börn og ungmenni eru spurð af hverju þau hætta í íþróttum 

og flestöll segjast hafa misst áhugann (Rannsóknir og greining 2004) og er það að 

sjálfsögðu mikilvægt en einnig ættum við að spyrja meira hvað það er sem heldur 

þeim í íþróttum, eins og gert er í þessari rannsókn.   

    
Niðurstöður varðandi með hvað flokki eða flokkum þau eru að æfa eru sláandi. Þau 

eru ung að aldri þegar þau byrja að æfa og þegar komið er á unglingsár æfa þau 

mikið. Svo mikið að það má setja við það spurningarmerki, þar sem þau eru að taka 

út vöxt á þessum árum. Mikið álag er á þessum ungmennum og meira á stelpunum 

Gífurlegt álag er á stórum hluta stelpnanna og á það sérstaklega við um þær í U-17 

sem spila með þremur flokkum. Ábyrgðina á svo miklu álagi á ekki eldri ungmennum 

verður að rekja til knattspyrnufélaganna sjálfra. Á þessum árum er mesta brottfallið 

úr knattspyrnu og má hugsanlega leiða líkur að því að mikið álag eigi að einhverjum 

hluta orsök á brottfallinu.  

 

Niðurstaðan hér er ánægjuleg niðurstaða fyrir knattspyrnuhreyfinguna, þar sem 

meirihluti skólafélaga þeirra hefur áhuga á íþróttinni og í þessum tölum eru 

sóknarfæri þar sem þessi miklu áhugi gæti með vinnu fjölgað iðkendum í 

knattspyrnu. Meiningin með þessari spurningu var að fá fram hvort að almennur 

áhugi á knattspyrnu væri á meðal skólafélaga. Rannsókn síðan 2003 sýnir fram á að 

16,2% barna í níunda og tíunda bekk stunda knattspyrnu 1-3 sinnum í viku 

(Rannsóknir og greining, 2003). Þessi mikli áhugi sem er á meðal skólafélaga þeirra  
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á knattspyrnu, skilar sér ekki í iðkendafjölda og þurfa forsvarsmenn aðildarfélaga og 

KSÍ í sameiningu að leita ráða til að virkja þennan áhuga. 

 

5.3 Skiptir félagsskapur og hvatning máli fyrir áframhaldandi 
knattspyrnuiðkun 
 

Í þessum kafla er verið að skoða hversu mikinn stuðning foreldrar þeirra og vinir 

veita þeim. Hvort að þau séu meira í daglegum samskiptum við aðra sem æfa 

knattspyrnu og hvort að þau telji að knattspyrna hafi áhrif á félagsleg samskipti 

þeirra. Stuðningur foreldra hjá þessum hóp er mikill sem er frábært, þar sem hann 

skiptir máli eins og sýnt hefur verið fram á í fjölmörgum rannsóknum (Rannsóknir og 

greining 2004 og 2006; Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000; Diserud o.fl. 1998). Minnstur 

er stuðningurinn við strákana í U-19. Það kemur reyndar á óvart að þeir njóti ekki 

sama stuðnings og hinir hóparnir. Það er verðugt verkefni fyrir foreldra er að ala upp 

ábyrga og sterka einstaklinga, láta þau fá þá tilfinningu að þau geti áorkað ýmsu í 

lífinu og veita þeim stuðning til þess. Fyrir börnin er það að finna að einhver hefur trú 

á þeim, á við mörg hvatningarorðin (Jóhann Ingi Gunnarson o.fl. 2005). Þessar 

niðurstöður eru því mjög jákvæðar en koma í raun ekki á óvart því hvatning foreldra 

er ein mikilvægasta ástæða þess að börn stundi íþróttir og er þátttaka foreldra 

mikilvæg fyrir íþróttaiðkun barnanna (ÍSÍ [án árs]). Íþróttahreyfingin ætti að sjá til 

þess að allir foreldrar fengju fræðslu um mikilvægi þess að þeir haldi áfram að sýna 

börnum sínum stuðning, ekki bara á meðan þau eru lítil. Í þessari rannsókn eru 

ungmenni sem náð hafa árangri, hafa fengið hvatningu og stuðning frá foreldrum 

sínum og hafa haldið áfram yfir versta brottfallstímann. Stuðningur vinanna er mikill. 

Á þessu aldursskeiði erum við að missa krakkana úr knattspyrnuiðkun og fleiri 

stelpur hætta en strákar. Því er það sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað þær fá 

mikinn stuðning frá vinum sínum.  

 

Niðurstöður sýna að nær allir sem ungmennin  eru í samskiptum við eru í töluverðum 

mæli í knattspyrnu líka. Hlutfallið hjá strákunum er ívið minna en hjá stelpunum. 

Þetta segir að þau velji sér vini sem hafa lík áhugamál, sem í þessu tilfelli er 

knattspyrna. Það er mikilvægt að muna að börn sækjast oft í íþróttir vegna 

félagsskaparins og unglingar í skipulögðu íþróttastarfi er langstærstur hluti af öllu 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi (Rannsóknir og greining, 2004 og 2006; 
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KSÍ[án árs] c). Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á líðan og líf barna og unglinga 

(Rannsóknir og greining, 2003). En hvernig sem þeim málum er háttað, kemur skýrt í 

ljós að þau umgangast mjög mikið aðra krakka sem eru að æfa. 

 
Nær undantekningarlaust telja þau að knattspyrna hafi áhrif. Þar sem þau eru enn að 

æfa og spila knattspyrnu, er jákvætt að hún hafi áhrif á félagsleg samskipti þeirra. 

Wiliard Hartup telur að börn þurfi tvenns konar félagsleg samskipti . Lóðrétt samskipti 

eru við foreldra og lárétt samskipti sem er á milli aðila með svipaða reynslu, eru 

gagnkvæm og á jafnréttisgrundvelli. Í þessum félagslegum samskiptum læra þau 

samvinnu, vináttu og samkeppni (Bee,2000). Kenningar félagsfræðingana Charles 

Cooley og Georg H. Mead snúast um að sjálfsvitund þróist í gegnum félagsleg 

samskipti. Í daglegum samskiptum á lífsleiðinni gengur sjálfsvitundin í gegnum miklar 

breytingar og héldu þeir því fram að sjálfið og félagsþroski þróuðust saman (Shaffer 

2002). Félagsleg samskipti hafa mjög mikið að segja í daglegu lífi þeirra og sýna 

þessi svör hvað knattspyrnan getur haft góð félagsleg áhrif. 

 

5.4. Hefur áhugi og metnaður áhrif á knattspyrnuiðkun  

 
Í þessum kafla er verið að skoða hversu oft þau æfa, hvort þau æfi aukalega, hvað 

þau telja mikilvægast til að ná árangri, markmið þeirra, hversu mikið þau langar að 

skara fram úr og hvað þau eru tilbúin að leggja á sig til að ná árangri. Þessi 

ungmenni æfa mikið og komu þær niðurstöður ekki á óvart. Mikill meirihluti hópsins 

æfir 5 sinnum í viku eða oftar. Yngri ungmennin æfa ívið minna en þau eldri. Þau 

æfa til að ná árangri og til þess æfa þau mikið. Bent hefur verið á samhengi þess að 

æfa sig mikið og árangurs (Chambliss 1980). Hins vegar þarf íþróttahreyfingin að 

huga að þeim sem ekki vilja æfa svona mikið og finna þeim þá verkefni við hæfi. 

Miðað við hvað þau æfa oft þá kom það á óvart að þau æfa líka aukalega. Allir 

hóparnir æfa aukalega og hjá U-17 kvenna, U-17 karla og U-19 karla æfa nær allir 

aukalega. Hjá U-19 kvenna er hlutfallið aðeins lægra. Þau æfa mikið, en eru samt 

tilbúin að leggja á sig aukaæfingar. Þetta bendir eindregið til þess að þeim langar að 

verða enn betra knattspyrnufólk. Þau eru meðvituð um hvað það skiptir miklu máli að 

æfa mikið, ef þau ætla sér að ná árangri. En við svona mikið æfingaálag verða 

þjálfarar og knattspyrnuforystan að vera vel vakandi að ungmenni ofþjálfi ekki.  
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Niðurstöður varðandi hvað þau telja mikilvægast sýna töluverðan kynjamun. 

Stelpurnar telja metnað og líkamlegt form mikilvægast til að ná árangri á meðan 

strákarnir telja metnað mikilvægastan. Næst mikilvægast telja stelpurnar metnað og 

líkamlegt form, en strákarnir telja þar góða þjálfun og andlega vellíðan. Þriðja 

mikilvægast telja stelpurnar andlega vellíðan en strákarnir góða þjálfun. Fjórða 

mikilvægast telja stelpurnar góða þjálfun, en strákarnir stuðning fjölskyldu og 

andlega vellíðan. Athygli vekur að strákarnir telja líkamlegt form ekki mikilvægt, á 

meðan stelpurnar telja það skipta miklu máli. Að sama skapi leggja þeir meira upp úr 

góðri þjálfun. Aðstaða virðist t.d. ekki skipta máli og í því samhengi er hægt að velta 

fyrir sér knattspyrnuhöllunum um landið. Þau leggja töluvert upp úr því að þeim líði 

vel andlega og eru þá vafalaust betur búin undir líkamleg átök. 

 

Nær öll ungmennanna  setja sér bæði skammtíma- og langtímamarkmið en lítill hluti 

þeirra skrifar markmiðin sín niður til að halda utan um þau. Ekki er ólíklegt að ein 

ástæða þess að þau hafa náð svona langt sem raun ber vitni af því að þau setja sér 

markmið og vinna að þeim. Þekkt er að markmiðasetning er grundvöllur að árangri 

og knattspyrnufólk sem stefnir langt, setur sér markmið. Þau vita að engar 

töfralausnir blasa við, bara mikil vinna (Jóhann Ingi Gunnarsson o.fl. 2005). Árangur 

skiptir greinilega máli. Þau ungmenni sem tóku þátt í þessari rannsókn  eru með þau 

markmið að komast í landslið. Allir geta auðvitað sett sér markmið en þetta snýst 

kannski um að þjálfarar vinni meira með hverjum og einum, finni með þeim þeirra 

persónulegu markmið og passi að iðkendur séu alltaf að ná einhverjum af sínum 

markmiðum, því það er jú árangur.  

 

Það kom ekki á óvart að þau vilja skara fram úr og það er svo til 

undantekningarlaust. Það hins vegar skarast við hvað þau eru misjafnlega tilbúin að 

leggja á sig til þess. Stelpurnar í U-17 og strákarnir í U-19 eru meira tilbúin að leggja 

á sig en ungmennin  í hinum landsliðunum. En öll eru þau eigi að síður tilbúin að 

leggja heilmikið á sig og eru að gera það nú þegar. Þau eru komin svona langt að 

komast í úrtakshópana og til þess þurfa þau að hafa metnað og vilja.  
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5.5 Að lokum 
 

Markmiðið með þessari rannsókn var að leita upplýsinga hjá ungu afreksfólki um 

knattspyrnuiðkun þeirra. Niðurstöður sýna að þau byrja að æfa mjög ung og 

strákarnir yngri en stelpurnar þegar þeir byrja og virðast foreldrar spila þar stórt 

hlutverk. Þau velja knattspyrnu af því að þeim finnst hún skemmtileg og þau eiga vini 

sem æfa. Þau eru öll við nám, annað hvort í grunnskóla eða framhaldsskóla. 

Niðurstöður sýna að þau eiga flest heima á höfuðborgarsvæðinu, sem er aftur á móti 

ekki í neinu samræmi við þann fjölda afreksfólks í íþróttinni sem kemur af 

landsbyggðinni. Flest þeirra spila með fleirum en einum flokk og nokkur þeirra með 

þremur, sem er vert að gagnrýna og þurfa aðildarfélög KSÍ að huga betur að þeim 

málum. Almennur áhugi er á knattspyrnu, þau fá stuðning foreldra og vina og þau 

telja að knattspyrna hafi félagsleg áhrif, sem er mjög áhugavert þar sem félagsleg 

samskipti hafa mikið að segja. Tækifæri til að ná langt eru alls staðar í umhverfinu. 

Hvernig þau er nýtt, er undir hverjum og einum komið og þessi ungmenni hafa nýtt 

þau vel. Þau hafa markmið og metnað til að ná markmiðum sínum. Félagsskapurinn, 

áhugi, metnaður, hvatning, stuðningur og árangur skipti greinilega máli og því þurfum 

við að sjá til þess að allir nái því sem þeir stefna að, ekki bara afreksfólkið okkar.  

 

Þau tóku sjálfviljug þátt og þau sem eru yngri en 18 ára með leyfi foreldra sinna. 

Spurningalistarnir voru nafnlausir og ekki er hægt að rekja þá til einstaklinga. Öllum 

spurningalistum verður eytt.  

 

Helstu gallar á rannsókninni að sumar spurningar voru of líkar og svörin því mjög lík. 

Mögulega hefði verið hægt að taka út nokkrar spurningar, en gallarnir hafa þó ekki 

nein afgerandi áhrif á rannsóknina og ég tel því að niðurstöður séu skýrar og gefi 

haldgóðar upplýsingar. Stuðningur foreldra og hvatning hefur mikið að segja  til að 

viðhalda knattspyrnuiðkun þeirra og getur komið í veg fyrir brottfall. Foreldrar verða 

að sýna dætrum sínum sama stuðning frá upphafi og sonum sínum en þar vantar 

uppá. Sýnt hefur verið fram á að stelpur þurfi á meiri hvatningu að halda. Flestir 

hætta íþróttaiðkun vegna leiða, en ungmennin völdu knattspyrnu af því að þeim 

fannst hún skemmtileg og hugsanlega er hægt að minnka brottfallið með því að 

kanna af hverju knattspyrna er skemmtileg og virkja og viðhald áhuga barna og 

ungmenna á íþróttinni. Með því kasta ég boltanum áfram.  
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Fylgiskjöl 

 Fylgiskjal nr. 1  
SPURNINGARLISTI  
 

GRUNNUPPLÝSINGAR   TRÚNAÐARMÁL 
  
   
1. Ertu strákur[ ] stelpa [ ] ?  
 

2. Hvaða ár ertu fædd/ur? _________ 

 

3. Í hvaða mánuði ertu fædd/ur? 

Janúar  

Febrúar  

Mars  

Apríl  

Maí  

Júní  

Júlí  

Ágúst  

September  

Október  

Nóvember  

Desember  

 

4. Hvar býrð þú? 

Vesturlandi  

Höfuðborgarsvæðinu  

Austurlandi  

Suðurlandi  

Vestfjörðum   
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Reykjanesi  

Norðurlandi  

 

5. Hvað gerir þú? 

 Grunnskóli  

 Framhaldsskóli   

 Iðnskóli  

 Háskóli  

 Annað nám  

 Vinna  

 

 

AF HVERJU VELJA BÖRN/UNGLINGAR AÐ SPILA 
KNATTSPYRNU? 

 
 

6. Hvað varstu gamall/gömul þegar þú byrjaðir að stunda 
knattspyrnu?  

   Ég var ________ ára 

 

7. Hvers vegna valdir þú knattspyrnu frekar en aðrar 

íþróttagreinar? 

 (Merktu við fjögur mikilvægustu atriðin þar sem 1 stendur fyrir það 
sem þú telur mikilvægast, o.s.frv., aðeins má nota hvern tölustaf einu 
sinni)  

     Góður /góð í knattspyrnu.         

 Skemmtilegt í knattspyrnu         

     Góðir þjálfarar                 

  Besti vinur/vinir                
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  Stuðningur foreldra  

 Æfingatímar þægilegir/góðir  

 Skemmtileg mót /viðburðir  

  Áhugi  

 Annað, hvað?______________________________________ 

 

8. Með hvaða flokk spilar þú? 

 3. flokk   H 

 2. flokk.   H 

 Meistaraflokk  H 

 Öðrum flokkum    H 

 

9. Hversu mikill áhugi er á knattspyrnu  hjá skólafélögum 
þínum/vinnufélögum í 
grunnskóla/framhaldsskóla/háskóla/vinnustað? 

 Mjög mikill  

 Frekar mikill  

 Hvorki né  

 Frekar lítill  

 Mjög lítill  

 

SKIPTIR FÉLAGSSKAPUR OG HVATNING MÁLI 

FYRIR ÁFRAMHALDANDI KNATTSPYRNUIÐKUN? 
  

10.  Hversu mikinn stuðning hafa foreldrar þínir sýnt þér við að 

stunda knattspyrnu? 

 Mjög mikið  
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 Frekar mikið  

 Hvorki né  

 Frekar lítið  

 Mjög lítið  

 

11.  Hversu mikinn stuðning hafa vinir þínir sýnt þér við að 

stunda knattspyrnu? 

 Mjög mikið  

 Frekar mikið  

 Hvorki né  

 Frekar lítið  

 Mjög lítið  

 

12. Þeir aðilar sem þú ert í mestum félagslegum samskiptum við 
daglega,    æfa þeir knattspyrnu líka? 

  Nánast aldrei      

    Sjaldan   

  Stundum   

  Oft   

     Nánast alltaf    

 

13.  Hversu mikið telur þú að það að knattspyrna hafi áhrif á 
félagsleg samskipti þín? 

 Mjög mikið  

 Frekar mikið  

 Hvorki né  

 Frekar lítið   
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 Mjög lítið   

 

 

 

HEFUR ÁHUGI OG METNAÐUR ÁHRIF Á 

KNATTSPYRNUIÐKUN? 

 

14. Hvað æfir þú oft í viku að jafnaði (Merktu aðeins í EINN reit)  

 Þrisvar sinnum í viku eða sjaldnar  

 Fjórum sinnum í viku  

 Fimm sinnum í viku  

 Sex sinnum í viku  

 Einu sinni á dag  

 Einu sinni til tvisvar sinnum á dag  

 Tvisvar sinnum á dag eða oftar  

 

                 

15. Æfir þú aukalega fyrir utan æfingatíma? ( (Merktu aðeins í EINN 
reit)  

  Nánast aldrei    (svaraðu næst spurningu 20)  

    Sjaldan  

 Stundum  

  Oft  

 Nánast alltaf  

 

16.  Hvaða ástæður valda því að þú æfir aukalega? 
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____________________________________________________________________
____ 

 

 

 

17.  Hvað telur þú mikilvægast til að ná árangri? 
(Merktu við fjögur mikilvægustu atriðin þar sem 1 stendur fyrir það 
sem þú telur mikilvægast, 2 næst mikilvægast og 3 þriðja 
mikilvægast).  

 Góð umgjörð (aðstaða o.fl.)  

 Góð þjálfun  

 Metnaður  

 Líkamlegt form  

 Andleg vellíðan  

 Afrekshvetjandi umhverfi   

 Stuðningur fjölskyldu  

 Vinahópurinn   

  Annað, hvað? 
 ___________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

 

18.  Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?  
(Merktu aðeins í EINN reit í HVERJUM lið) 

  Mjög Fremur Fremur Mjög 
  
  ósammála ósammála sammála sammála 

  

 Ég set mér langtímamarkmið  

  varðandi fótboltaiðkun mína      

 Ég set mér reglulega skamm- 

  tímamarkmið varðandi  
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 fótboltaiðkun mína.     

 Ég skrifa markmiðin mín  

   niður.      

  

 

19. Hversu mikið langar þig til að ná árangri/ skara fram úr í þinni  
íþróttagrein?  

 Mjög mikið  

 Frekar mikið  

 Hvorki né  

 Frekar lítið  

 Mjög lítið  

 
  

20. Hversu mikið ert þú reiðubúin/n til að leggja á þig til að til þess 
að ná árangri /skara fram úr í þinni íþrótt?  

 Mjög mikið  

 Frekar mikið  

 Hvorki né  

 Frekar lítið  

 Mjög lítið  
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Akranesi 8. febrúar 2008. 

 
Fylgiskjal nr. 2 
 
Kæra foreldri/forráðamaður unglings í úrtakshóp unglingalandsliða á vegum KSÍ. 
 
 
Með þessu bréfi langar mig undirritaða að biðja þig um að leyfa unglingnum að taka 

þátt í könnun á knattspyrnuiðkun unglinga sem eru í úrtakshópum á vegum KSÍ. 

 

Framkvæmdin verður þess eðlis að ég kem á æfingu hjá þeim, útskýri hvað ég er að 

gera, þau taka listann með sér heim, svara honum og skila honum daginn eftir á 

æfingu. 

 

Þessi könnun er hluti af lokaverkefni undirritaðrar í Tómstunda- og félagsmálafræði 

við Kennaraháskóla Íslands 2008. 

 

Mig langar að biðja þig/ykkur um að leyfa unglingnum að vera með og hjálpa mér þar 

með að finna skýringu á því af hverjir þau halda áfram í knattspyrnu á meðan svo 

margir hætta iðkun. Ef þú/þið ákveðið að leyfa unglingnum ekki að taka þátt, þá 

langar mig að biðja þig/ykkur um að setja spurningalistann í umslagið og loka fyrir og 

láta unglinginn skila á þann hátt. 

 

Með góðri kveðju og vinsemd 

Sigrún Ríkharðsdóttir 
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