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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var framkvæmdur samanburður milli þriggja hópa 

íslenskra knattspyrnukvenna. Allir þátttakendur léku annað hvort A-

landsleik á árunum 2007-2012 eða í efstu deild kvenna á Íslandi á sama 

tímabili. Þátttakendum rannsóknarinnar var skipt í þrjá hópa eftir árangri 

þeirra á knattspyrnuferlinum. 210 þátttakendur á aldrinum 22-35 ára luku 

þátttöku. Markmið rannsóknarinnar var að skoða árangur 

knattspyrnukvennanna út frá fjórum þáttum. Fæðingardagsáhrif voru 

könnuð, hugræn færni þátttakenda var borin saman með OMSAT 

sjálfsmatskvarðanum. Mat þátttakenda á líkamlegum þroska sínum eftir 

aldri var borin saman ásamt árangri þátttakenda í yngri flokkum og 

meistaraflokki. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir leikmenn sem léku A-

landsleik á árunum 2007-2012 hafa betri hugræna færni en þeir leikmenn 

sem ekki náðu þeim áfanga á sama tímabili. Ekki var marktækur munur á 

milli hópa hvað varðar mat þeirra á líkamlegum þroska miðað við 

jafnaldra. Þá virðist árangur þátttakenda í yngri flokkum skipta máli. 

29% þeirra þátttakenda sem aldrei hafa leikið landsleik fyrir Íslands hönd 

urðu Íslandsmeistarar í yngri flokkum miðað við 74% þátttakenda sem 

léku A-landsleik á tímabilinu. Þá hafa 67% þátttakenda, sem ekki hafa 

leikið landsleik, aldrei orðið Íslandsmeistarar, hvorki í yngri flokkum né 

meistaraflokki miðað við 7% þátttakenda sem leikið hafa A-landsleik. 
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Formáli 

Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á íþróttum og þá sérstaklega knattspyrnu og öllu 

sem við kemur þeirri íþróttagrein. Sjálf hef ég verið hluti af sigursælu 

meistaraflokksliði og seinna hluti af liðum sem ekki voru jafn sigursæl. Það kom 

ekkert annað til greina en að tengja lokaverkefni mitt við knattspyrnu. Eftir þó 

nokkra umhugsun komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi skoða mun á 

íslenskum knattspyrnukonum út frá hugrænni færni þeirra og árangri. Einnig vildi 

ég skoða nokkur önnur atriði sem mér þóttu áhugaverð, til dæmis árangur 

knattspyrnukvenna í yngri flokkum. Á síðustu árum hefur verið mikil umræða í 

samfélaginu um of árangursmiðaða þjálfun og afleiðingar hennar. Ég sjálf hef 

mikla ástríðu fyrir þjálfun og hef margoft velt því fyrir mér hvað skilur í raun og 

veru á milli þeirra sem ná meiri árangri en aðrir. Það er því von mín að 

niðurstöður rannsóknarinnar geti að einhverju leyti varpað ljósi á hvernig 

neðangreindir þættir hafa áhrif á árangur knattspyrnukvenna. 

Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni sem unnið er til fullnaðar BSc gráðu í 

íþróttafæði við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Markmið hennar 

er sem fyrr segir að bera saman árangur íslenskra knattspyrnukvenna sem léku 

knattspyrnu í efstu deild kvenna á Íslandi eða erlendis á árunum 2007-2012. 

Höfundur vill þakka öllum þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir 

aðstoðina. Sérstakar þakkir fá leiðbeinandi minn Hafrún Kristjánsdóttir aðjúnkt 

við Háskólann í Reykjavík og Sigurður Ragnar Eyjólfsson landsliðsþjálfari 

kvenna. Ég vill einnig færa fjölskyldu minni þakklæti fyrir aðstoð og uppörvun, 

án hennar hefði þetta verkefni sennilega aldrei orðið að veruleika. Gylfa 

Þórðarsyni færi ég einnig mínar bestu þakkir fyrir skarplegar ábendingar við 

yfirlestur.  
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1. Inngangur 

Íþróttir hafa fylgt mannkyninu í þúsundir ára. Íþróttir hafa þróast með tímanum og 

hefur hver þjóð fyrir sig skrifað sína eigin sögu hvað varðar íþróttaiðkun. 

Íþróttamenningin sem myndast er mismunandi eftir því til hvaða þjóðar er litið. 

Margar íþróttagreinar velta gríðarlegum fjármunum árlega. Það er því ekki hægt 

að líta framhjá því að kröfur um árangur eru alltaf að verða meiri og meiri. Þá er 

áhugavert að leiða hugann að því hvað skilur á milli þeirra sem ná árangri í sinni 

grein og þeirra sem gera það ekki. Eru það eingöngu líkamlegir eiginleikar sem 

skilja þar á milli eða skipta sálfræðilegir þættir eins og sjálfstraust og einbeiting 

máli? 

Kvennaknattspyrnan er í stöðugri sókn um allan heim. Vinsældir hennar 

hafa aukist jafnt og þétt á milli ára. Til að mynda voru aðeins skráð þrjú 

kvennalandslið árið 1971 um allan heim. Liðin þrjú spiluðu alls tvo leiki yfir það 

tímabilið. Árið 2010 voru spilaðir alls 514 landsleikir hjá A-landsliðum kvenna 

(Alþjóðlega knattspyrnusambandið, 2011). Árið 2012 voru skráð 134 

kvennalandslið á styrkleikalista FIFA. Mikil aukning hefur einnig verið á 

iðkendafjölda milli ára. Árið 2000 voru skráðar 22 milljónir kvenna sem stunduðu 

knattspyrnu. Árið 2012 voru þær 29 milljónir talsins um allan heim. 

Knattspyrnukonur er orðnar sýnilegri en áður og líta margir yngri iðkendur upp til 

eldri leikmanna (Alþjóðlega Knattspyrnusambandið, 2012). Heimsmeistaramót 

kvenna er stór vettvangur fyrir greinina og fær mótið vaxandi athygli á meðal 

íþróttaunnenda. Heimsmeistaramót kvenna var fyrst haldið árið 1991 í Japan en þá 

tóku 16 lið þátt í keppninni. Mótið hefur verið haldið síðan þá á fjögurra ára fresti 

(Alþjóðlega knattspyrnusambandið, 2011). 

Vinsælasta íþróttagrein landsins er knattspyrna. Samkvæmt iðkendatölum 

frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands fyrir árið 2011 voru skráðir 19.747 

knattspyrnuiðkendur karla og kvenna. Af því voru stúlkur yngri en 15 ára 4449 og 

stúlkur eldri en 16 ára 1659. Í heildina voru því skráðar 6108 knattspyrnukonur 

víðsvegar um landið. Taka verður mið að því að þessar tölur eru háðar því að 

félögin skili inn iðkendalistum. Það má því áætla að töluvert fleiri iðkendur stundi 

knattspyrnu hér á landi.  Næst vinsælasta grein landsins er golf en hana stunduðu 

16.777 iðkendur árið 2011. Í þriðja sæti yfir vinsælustu greinar landsins eru 

hestaíþróttir, skráðir iðkendur voru 11270. Næst vinsælasta hópíþróttin er 
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handknattleikur en hana iðkuðu 7225 sama ár (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2012).  

Hér að neðan verður fjallað sérstaklega um þá sálfræðilegu þætti sem 

skipta máli við frammistöðu í íþróttum. Einnig verður fjallað stuttlega um 

líkamlegan þroska, fæðingardagsáhrif og áhrif þess að sigra í yngri flokkum, 

hvernig umhverfið hefur áhrif á áframhaldandi árangur. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Íþróttasálfræði 

Íþróttasálfræði er fræðigrein sem fjallar um einstaklinga og hegðun þeirra í 

íþróttum, hvernig hver og einn einstaklingur túlkar umhverfi sitt og bregst við 

aðstæðum, hverju sinni. Íþróttasálfræðingar vinna einna helst að því að kanna 

hegðun einstaklinga í íþróttum, hvort sem er í heilsuþjálfun eða íþróttaþjálfun. 

Íþróttasálfræðingar afla sér þekkingar með rannsóknum. Sú þekking er síðan 

hagnýtt í þeim tilgangi að auka gæði, bæði við þjálfun og kennslu (Gill og 

Willams, 2008).   

Íþróttasálfræði er yfirleitt nýtt á tvennan hátt. Annarsvegar til þess að skilja 

hvernig sálfræðilegir þættir eins og til dæmis kvíði hefur áhrif á frammistöðu og 

hinsvegar til að skilja hvernig til dæmis líkamsrækt hefur áhrif á heilsu og 

vellíðan. Það má því segja að Íþróttasálfræði eigi ekki aðeins við um afreksmenn í 

íþróttum heldur nær hún til stærri hópa, eins og til dæmis barna, eldri borgara og 

fatlaðra (Weinberg og Gould, 2011). 

Rekja má sögu íþróttasálfræðinnar til upphafs 19. aldar. Indverskur 

fræðimaður að nafni Norman Triplett framkvæmdi þá rannsókn á 

hjólreiðarmönnum (Tripplett, 1897). Markmið hans var að skoða mun á 

frammistöðu hjólreiðamanna eftir því hvort þeir hjóluðu einir eða í keppni við 

aðra. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu tilgátu hans að hjólreiðamenn leggðu 

meira á sig þegar þeir ættu í samkeppni við aðra. Þessi tiltekna rannsókn Tripletts 

markar ákveðið upphaf greinarinnar (Weinberg og Gould, 2011). Síðar steig 

maður að nafni Coleman Griffith fram á sjónarsviðið. Hann er betur þekktur sem 

faðir íþróttasálfræðinnar. Hann opnaði fyrstu rannsóknarstofuna á sviði 

greinarinnar við háskólann í Illinous árið 1925. Hann var frumkvöðull á sviði 

fræðanna, skrifaði margar bækur og fræðigreinar ásamt því að kenna 

íþróttasálfræði. Afleiðing mikillar vinnu Griffith var mikil aukning í þekkingu á 

fræðunum. Griffith hagnýtti einnig þekkingu sína úr rannsóknarstofunni yfir á 

vettvang íþróttanna (Weinberg og Gould, 2011).  

Næstu áratugir lögðu grunn að framtíð greinarinnar. Seinni heimstyrjöldin 

hafði töluvert að segja um þróun greinarinnar en eftir daga Griffith dró úr vinnu 

við þróun greinarinnar. Það var ekki fyrr en á seinni hluta sjötta áratugarins sem 
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íþróttasálfræði var fyrst flokkuð sem fræðigrein. Það má segja að með tilkomu 

aukins fjármagns inn í íþróttir í Bandaríkjunum, hafi greinin orðið töluvert 

vinsælli. Árangur fór að skipta meira máli og við það jókst hugarþjálfun. 

Vinsældir héldu áfram að aukast allt til ársins 2000. Árið 1965 voru alþjóðleg 

samtök íþróttasálfræðinnar, ISSP, stofnuð í Róm (Gill og Williams, 2008). 

Nokkrum árum síðar voru samtökin NASPSPA stofnuð. Samtökin lögðu mikinn 

metnað í að halda ráðstefnur um allan heim. Með framtaki samtakanna hélt 

þróunin áfram og fleiri þjóðir fengu að kynnast hugmyndum íþróttasálfræðinga.  

Íþróttasálfræði er nýtt á marga vegu í dag, íþróttasálfræðingar vinna ýmist 

við rannsóknarvinnu, ráðgjöf eða kennslu. Það er von þeirra að með aukinni 

þekkingu á hugarfarslegum þáttum eins og til dæmis markmiðssetningu, kvíða, 

streitu og einbeitingu sé hægt að auka árangur í íþróttum (Weinberg og Gould, 

2011). 

2.2 Markmiðssetning 

Markmiðssetning er aðferð sem notuð er í þeim tilgangi að auka áhugahvöt 

einstaklings og þar af leiðandi að bæta frammistöðu hans. Markmið eiga að veita 

viðkomandi innblástur og leiðbeiningu að settu takmarki. Dæmi um markmið sem 

íþróttamenn setja sér eru til dæmis „ég ætla að verða Íslandsmeistari“ eða „ég ætla 

að skora yfir 20 mörk á tímabilinu“.  

Íþróttafólk setur almennt miklar kröfur á sjálft sig og setur sér þar að 

leiðandi háleit markmið. Algengt er að íþróttamenn setji fram markmið án 

umhugsunar, þar sem vegferðin að settu takmarki er ekki skipulögð fyrirfram, 

heldur ræðst af tilviljun (Weinberg og Gould, 2011). Slíkur hugusnarháttur getur 

leitt til þess að viðkomandi nær ekki settu marki og upplifi því vanmátt gagnvart 

markmiðum sínum, sjálfstraust hans og áhugi fer því dvínandi. Vandinn felst ekki 

í því að íþróttamenn setji sér markmið, heldur þarf að leiðbeina þeim að setja sér 

raunhæf markmið og kenna þeim leiðir í átt að markmiðinu (Horn, 1992; 

Weinberg og Gould, 2011). 

Íþróttamaður sem vinnur markmið sín á skýran hátt tileinkar sér frekar 

þann sjálfsaga sem mikilvægur er til þess að árangur náist. Hann beinir athygli 

sinni einungis að aðalatriðum og reynir að útloka truflanir sem verða á vegi hans 

(Beswick, 2001). Markmið íþróttamanna geta verið misjöfn eins og gefur að 
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skilja. Til dæmis að ná einfaldri æfingu eða komast á stórmót með landsliði. 

Yfirleitt er fjallað um tvo yfirflokka markmiða, einstaklingur setur sér annað hvort 

huglægt eða hlutlægt markmið. Hlutlæg markmið eru yfirleitt mælanleg og 

afmarkast af því að ná fram ákveðnu afreki innan ákveðins tíma (Weinberg og 

Gould, 2011). Dæmi um slík markmið er til dæmis að bæta sendingargetu um 

ákveðin mörg prósent á ákveðnu tímabili. ,,Ég ætla að gera mitt besta” er dæmi 

um huglægt markmið einstaklings. Slík markmið eru hvorki sértæk né mælanleg 

(Weinberg og Gould, 2011). Markmiðssetning hefur töluvert verið rannsökuð 

innan vinnu- og skipulagssálfræðinnar. Markmiðssetning er því ekki aðeins 

bundin við heim íþróttanna heldur sýna rannsóknir fram á jákvætt samband  milli 

markmiðssetningu og bættrar frammistöðu í atvinnulífinu  (Moran,  2004). 

Í gagnasafni Morgunblaðsins má finna viðtöl við þjálfara og 

afreksíþróttamenn þar sem þeir útskýra hvernig markmiðssetning hefur hjálpað 

þeim að ná árangri. Til dæmis útskýrði Sigurður Ragnar landsliðsþjálfari kvenna í 

knattspyrnu tíu vinnumarkmið sem liðið setti sér 3.júlí 2011. Á listanum má finna 

markmið eins og „Ísland vinnur Bandaríkin og/eða Þýskaland í A-landsleik á 

næstu fimm árum“ og „Ísland kemst á topp tíu á heimslista FIFA innan fimm ára“. 

Sigurður Ragnar telur að þessi tíu markmið muni leiða til þess að gæði íslenskrar 

kvennaknattspyrnu muni aukast (Morgunblaðið, 2012). Í viðtali við heimasíðu 

FIFA fjallar ein fremsta knattspyrnu kona landsins, Margrét Lára Viðarsdóttir, um 

háleit markmið sem íslenska kvennalandsliðið hefur fyrir Evrópumeistaramótið 

sem fram fer í Svíþjóð sumarið 2013. Þar spilar íslenska kvennalandsliðið á sínu 

öðru Evrópumeistaramóti (Alþjóðlega knattspyrnusambandið, 2013). 

Íþróttasálfræðingar skipta hlutlægum markmiðum í þrjá flokka. Þeir eru 

ferlismarkmið (process goal), frammistöðumarkmið (performance goal) og 

niðurstöðumarkmið (outcome goal). Þegar einstaklingur setur sér 

niðurstöðumarkmið hljómar það væntanlega á þessa leið „ég ætla að verða 

Íslandsmeistari“ eða „ég ætla að komast í landsliðið“. Slík markmið miðast ekki 

eingöngu að frammistöðu einstaklingsins heldur geta samherjar og mótherjar skipt 

sköpum hvað varðar niðurstöðuna. Íþróttamaðurinn getur til dæmis spilað besta 

leik lífsins en samt sem áður nær hann ekki takmarki sínu, að sigra leikinn. Einnig 

geta atriði eins og veður, meiðsli og dómgæsla haft áhrif. Niðurstöðumarkmið 

veita íþróttamanninum enga tilsögn hvað varðar frammistöðuna hans í átt að 
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takmarkinu. Það er því ráðlagt að íþróttamenn setji sér einnig ferlismarkmið 

og/eða frammistöðumarkmið (Munroe-Chandler, Hall og Weinberg, 2004; 

Weinberg og Gould, 2011; Moran, 2004). 

Þegar einstaklingur setur sér frammistöðumarkmið einbeitir hann sér einna 

helst að því að bæta ákveðna þætti í frammistöðu sinni. Yfirleitt miðast sú 

frammistaða við fyrri frammistöðu viðkomandi. Dæmi um frammistöðumarkmið 

væri til dæmis að ná hærra hlutfalli heppnaðra sendinga eða að markmaður verji 

ákveði marga bolta í leik. Mælst er með því að íþróttamenn setji sér slík markmið 

vegna þess að þau gefa skýrari mynd af því hvaða hegðun íþróttamaðurinn þarf að 

ná fram svo niðurstöðumarkmiðið náist. Ef hann nær að framkvæma sett 

frammistöðumarkmið eru meiri líkur á því að niðurstaðan verði jákvæð. Þrátt fyrir 

að niðurstöðumarkmiðið náist ekki geta bæði þjálfarar og íþróttamenn dregið það 

jákvæða með sér úr keppni ef frammistöðumarkmiðum er náð. Einnig getur verið 

auðveldara fyrir þjálfara að meta hvað er vel gert og hvað betur má fara ef slík 

markmið eru sett. Þjálfarar í hópíþróttum verða þó að hafa í huga og brýna fyrir 

iðkendum sínum að taka ekki sín persónulegu markmið fram yfir markmið liðsins 

(Munroe-Chandler, Hall og Weinberg, 2004; Weinberg og Gould, 2011; Moran, 

2004). 

Þegar unnið er að ferlismarkmiðum er lögð rík áhersla á að bæta ákveðin 

tækniatriði sem verður að framkvæmd á viðunandi hátt svo 

frammistöðumarkmiðið náist. Dæmi um ferilsmarkmið væri til dæmis að bæta 

skottækni í körfubolta með því að láta úlnlið fylgja með boltanum eftir skot eða 

halda olnboga hátt uppi þegar skotið er að marki í handknattleik. Ferlismarkmið 

geta hjálpað íþróttamönnum að ná settu marki þegar út í leik er komið. Leikmaður 

hefur það bakvið eyrað hvaða tækniatriði hann þarf að framkvæma til þess að 

útkoman verði ásættanleg (Munroe-Chandler, Hall og Weinberg, 2004; Weinberg 

og Gould, 2011; Moran, 2004). 

Íþróttamönnum er ráðlagt að setja sér markmið í öllum þremur flokkunum 

(Weinberg og Gould, 2011). Allir flokkarnir vinna saman að því að móta hegðun 

einstaklingsins að því að ná markmiðum sínum. Ef einstaklingur setur sér aðeins 

niðurstöðumarkmið getur áhugahvöt hans minnkað ef árangur stenst ekki 

væntingar. Einnig getur kvíði aukist ef aðeins er einblínt á niðurstöðumarkmið 
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fyrir leiki. Rannsókn Filby og félaga sýndi fram á að sambland af frammistöðu- 

ferlis- og niðurstöðumarkmiðum bæri betri árangur en ef aðeins er sett markmið í 

einum flokki (Filby, Maynard og Graydon, 1999).  

Árið 2008 tóku Burton og Weiss (eins og vísað er til í Weinberg og Gould, 

2011) saman niðurstöður úr 88 rannsóknum á markmiðssetningu, sýndu 70 þeirra 

fram á jákvæð áhrif markmiðssetningar á frammistöðu í íþróttum. Áhrif 

markmiðssetninga eykist einnig ef markmiðin eru meðalerfið en raunhæf. Einnig 

er mikilvægt að setja bæði langtíma- og skammtímamarkmið. Mælst er til þess að 

einstaklingar setji sér bæði æfingamarkmið og keppnismarkmið og hafi markmið 

sín sýnileg (Weinberg og Gould, 2011; Horn, 1992). 

Árið 1990 settu Locke og Latham fram kenningu um markmiðssetningu. 

12 árum síðar uppfærðu þeir kenninguna og héldu því fram að markmið sem væru 

nákvæm en erfið bæru betri árangur en markmið sem eru óljós og auðveld. Svo 

framalega sem einstaklingur er einbeittur á markmið sín og skuldbundin þeim þá 

er jákvætt línulegt samband á milli frammistöðu og erfileikastig markmiðsins. 

Þeir félagar vilja einnig meina að fyrri frammistaða og sjálfstraust hafi áhrif á 

hverskonar markmið einstaklingur setur sér (Latham og Locke, 2006). 

Gerð var rannsókn á 338 íþróttamönnum sem allir voru líklegir 

þátttakendur á Ólympíuleikunum í London 2012. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna viðhorf íþróttamanna til markmiðssetningar. Þeir þátttakendur sem 

höfðu mesta trú á notkun markmiðssetningar höfðu einnig betra sjálfstraust, náð 

betri árangri á ferlinum og höfðu meiri skuldbindingu gagnvart íþrótt sinni. Frekar 

en þeir sem hvorki höfðu litla trú á markmiðssetningu (Burton, Pickering, 

Weinberg, Yukelson og Weigand, 2010). 

2.3 Sjálfstraust 

Sjálfstraust er hugtak sem mikið hefur verið rannsakað innan íþróttasálfræðinnar. 

Hinir ýmsu fræðimenn hafa sett fram kenningar og hugmyndir hvað varðar túlkun 

á hugtakinu. Íþróttasálfræðingar hafa skilgreint sjálfstraust sem trú einstaklingins 

á að geta framkvæmt ákveðna hegðun á vel heppnaðan hátt. Sem dæmi má nefna 

að sóknarmaður í knattspyrnu trúir því að hann muni komast framhjá varnarmanni 

eða að markvörður trúir því að hann muni verja vítaspyrnunu. Sá einstaklingur 

sem býr yfir miklu sjálfstrausti trúir á eigin getu og að hann geti sigrað þær 
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hindranir sem verða á vegi hans. Hann trúir á sína eigin hæfileika og er óhræddur 

við að takast á við krefjandi verkefni. Þrátt fyrir að einstaklingur búi yfir miklu 

sjálfstrausti þá er ekki óeðlilegt að viðkomandi efist stundum um ágæti sitt. 

Honum tekst hinsvegar að viðhalda trú sinni þrátt fyrir að efasemdaraddir geri vart 

við sig (Weinberg og Gould, 2011).  

Gott sjálfstraust getur hjálpað íþróttamönnum að setja sér raunhæf en 

háleit markmið, upplifa jákvæðar tilfinningar við íþróttaiðkun sína og halda 

stöðuleika í leik sínum. Sjálfstraust hefur áhrif á hvernig einstaklingur túlkar 

umhverfi sitt, hvernig hann hegðar sér og hugsar. Sjálfstraust getur haft 

mismunandi áhrif á einstaklinga. Suma einstaklinga skortir sjálfstraust á meðan 

aðrir hafa of mikið sjálfstraust. Einkenni þess að skorta sjálfstraust kemur yfirleitt 

fram í leikjum þar sem mikið liggur undir, þá reynir íþróttamaður að komast hjá 

því að taka ábyrgð og treystir frekar á aðra en sjálfan sig. Þegar íþróttamaður 

hefur það sem kallast falskt sjálfstraust þá ber hann oft á tíðum ekki virðingu fyrir 

andstæðingnum, kemur óundirbúinn til keppni og vanmetur frekar mótherjann 

(Weinberg og Gould, 2011).  

Sjálfstrausti hefur verið skipt í tvennt; annarsvegar eðlislægt sjálfstraust 

(trait) og hinsvegar aðstæðubundið sjálfstraust (state). Samkvæmt Vealey er 

eðlislægt sjálfstraust almenn trú einstaklingsins að hann nái árangur í íþróttum. Þá 

heldur hann því fram að aðstæðubundið sjálfstraust sé fullvissa einstaklings að ná 

árangri á ákveðnum tímapunkti (eins og vísað er til Moran, 2004). 

Flestar rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl á milli sjálfstraust og frammistöðu 

íþróttamanna. Rannsókn Bota (1993) sem lögð var fyrir íþróttafólk í þeim tilgangi 

að meta hugræna færni styður niðurstöður þeirra Durrand-Bush og félaga (2001) 

varðandi áhrif hugrænnar færni á frammistöðu íþróttamanna. Bæði Bota og 

Durrant-Bush og félagar lögðu OMSAT mælikvarðann fyrir þátttakendur sína. 

OMSAT listinn metur hugræna færni íþróttamanna. Niðurstöður rannsóknanna 

tveggja leiddu í ljós að sjálfstraust væri veigamikill þáttur í frammistöðu þeirra.  

Árið 2003 framkvæmdu Craft og félagar allsherjargreiningu á mikilvægi 

sjálfstraust við árangur í íþróttum. Niðurstöður leiddu í ljós að sjálfstraust hefur 

sterkari tengsl við árangur samanborið við aðra sálfræðilega þætti sem 

nauðsynlegir eru til að árangur náist (Craft, Magyar, Becker og Feltz, 2003).  
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Þegar unnið er að bættu sjálfstrausti eru nokkur mikilvæg atriði sem 

árangursríkt getur verið að fylgja. Í fyrsta lagi getur verið gott að einbeita sér að 

jákvæðu sjálfstali. Þar er leikmönnum kennt að einblína aðeins á styrkleika sína 

og raunhæfar væntingar. Ef viðkomandi gerir það er líklegra að betri árangur 

náist. Þegar leikmenn upplifa óöryggi er líklegra að neikvætt sjálfstal verði fyrir 

valinu. Þá lítur viðkomandi ferkar til veikleika sinna og þeirra mistaka sem hann 

hefur gert. Það er því mikilvægt að kenna leikmönnum jákvætt sjálftal vegna þess 

að neikvætt sjálfstal getur haft neikvæð áhrif frammistöðu leikmannsins (Bull og 

Shambrook, 2004). Þjálfari getur einnig einbeitt sér að því að gefa leikmanni skýr 

skilaboð um hvað skal gera frekar en hvað skal ekki gera (Bull og Shambrook, 

2004). Einnig getur raunhæf markmiðssetning aukið sjálfstraust þar sem 

einstaklingur einbeitir sér frekar að frammistöðumarkmiðum og ferlismarkmiðum 

í stað niðurstöðumarkmiða. Þegar leikmaður upplifir af eigin reynslu að hann nái 

markmiðum sínum eykst sjálfstraust hans og trú á að hann muni frekar ná þeim 

markmiðum sem hann hefur sett sér til lengri tíma (Bull og Shambrook, 2004; 

Weinberg og Gould, 2011). Skynmyndanotkun er einnig talin góð leið til þess að 

auka sjálfstraust. Niðurstöður rannsóknar Munroe-Chandler og félaga sýndu að 

þeir iðkendur sem notuðu skynmyndir voru með meira sjálftraust en þeir iðkendur 

sem ekki notuðu skynmyndaþjálfun. Rannsókn þessi var framkvæmd á 122 

knattspyrnuiðkendum á aldrinum 11-14 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

einnig að hægt væri að auka sjálfstraust á meðal ungra iðkenda með notkun 

skynmynda óháð getustigi (Munroe-Chandler, Hall og Fishburne, 2008). 

2.4 Skynmyndir 

Skynmyndaþjálfun er það viðfangsefni sem einna mest hefur verið rannsakað 

innan íþróttasálfræðinnar. Skynmyndir eiga sér stað í huga einstaklings. Hugur 

einstaklingsins sækir eldri upplýsingar frá fyrri reynslu og notar þær upplýsingar 

til þess að búa til skynmynd. Skynmyndir eru fjölskynjunarreynsla, það þýðir að 

einstaklingur getur notað upplýsingar sem fást frá sjón, heyrn, lykt og snertingu. 

Flestar gerðir skynmynda eru sjónmyndir, en því fleiri skynfæri sem viðkomandi 

nýtir við gerð skynmynda, því áhrifaríkari verða myndirnar. (Weinberg og Gould, 

2011). Skynmyndir hafa verið notaðar í margvíslegum tilgangi. Rannsóknir sýna 

að skynmyndaþjálfun nýtist íþróttafólki bæði til þess að bæta líkamlegt atgervi og 

sálfræðilega þætti. Skynmyndanotkun getur til dæmis aukið einbeitingu, 
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áhugahvöt og sjálfstraust. Einnig getur skynmyndanotkun bætt tilfinningastjórnun 

og aukið tæknilega færni íþróttamannsins, sem hjálpar honum í undirbúningi fyrir 

keppni. (Weinberg og Gould, 2011, Murphy 2005). Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt fram á mikilvægi skynmyndaþjálfunar við endurhæfingu vegna meiðsla. 

Rannsókn Monsma, Mensch og Farroll leiddi í ljós að þeir þátttakendur sem nýttu 

sér skynmyndaþjálfun í sinni endurhæfingu voru staðráðnari í því að koma 

sterkari tilbaka eftir meiðslin heldur en þeir sem ekki nýttu sér skynmyndaþjálfun 

(Monsma, Mensch og Farroll, 2009).  

Fyrsta tilgátan um skynmyndaþjálfun var lögð fram árið 1916 af Margaret 

Washburn. Hún hélt því fram að við ímyndun á ákveðinni hreyfingu framkvæmdu 

vöðvar líkamans smávægilega virkni en ekki jafn mikla vöðvavirkni og við 

raunverulega hreyfingu. (Sheikh and Korn 1994). Rannsókn Gains og félaga á 

líffræðilegri virkni við skynmyndanotkun sýnir fram á að virkni eykst í 

heilastöðvum líkt og þegar raunveruleg skynjun á sér stað við hreyfingu. Dæmi 

um þetta er að þegar fólk ímyndar sér hreyfingu þá virkjast hreyfistöðvar í 

hvirfilblaði (Gains, Thompson og Kossylin, 2004). 

Þegar unnið er árangursríkri skynmyndanotkun er iðulega fjallað um tvö 

atriði sem skipta miklu máli hvað varðar notkun á þeim. Annarsvegar stjórnun og 

hinsvegar skýrleiki. Þegar fjallað er um stjórnun á skynmyndun er miðað við 

hversu vel einstaklingurinn getur haldið óbreyttri skynmynd án þess að 

utankomandi áreiti hafi áhrif. Einstaklingar fæðast ekki með meðfæddan hæfileika 

á stjórnun skynmynda heldur þarf að æfa það markvisst. Þegar unnið er með 

skýrleika skynmynda þá er mikilvægt að nýta sem flest skynfæri svo skynmyndin 

verði hvað skýrust. Þar gæti spilað inn í ýmis atriði eins og umhverfi, veðurfar og 

spennustig svo eitthvað sé nefnt. Gott samspil þessara þátta eykur líkur á skýrari 

skynmynd sem veldur því að skynmyndin verður líkari því sem gerist í raun og 

veru (Weinberg og Gould, 2011; Morris, Spittle og Watt, 2005; Guillot og Collet, 

2010).  Sýnt hefur verið fram á að einstaklingur sem hefur skýrar skynmyndir og 

góða stjórn á skynmyndum sínum er líklegri til að sýna betra frammistöðu en þeir 

sem hafa óskýrar skynmyndir og ráða illa við stjórnun á þeim. Mikilvægt er að 

íþróttamenn nái góðum tökum á skynmyndum sínum. Ef íþróttamaður nær ekki 

stjórnun á sínum eigin skynmyndum þá er líklegt að útkoman hafi neikvæðar 

afleiðingar í för með sér til dæmis aukin kvíði í raunverulegum aðstæðum. Dæmi 
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um slíka hugsun væri til dæmis ef knattspyrnumaður sæi sig ekki ná að skora úr 

vítaspyrnu heldur færi spyrnan alltaf forgörðum. (Sheikh and Korn 1994; 

Weinberg og Gould, 2011). 

Skynmyndaþjálfun var flokkuð árið 1977 af Mahoney og Avener á tvenna 

vegu. Þeir félagar vilja meina að hægt sé að nýta sér tvö sjónarhorn þegar 

einstaklingur stundar skynmyndaþjálfun. Í fyrsta lagi er fjallað um svokallað innra 

sjónarhorn en þá sér einstaklingurinn aðstæður eins og þær koma fyrir í raun og 

veru. Slíkt sjónarhorn er svipað og ef viðkomandi væri með upptökuvél á höfðinu 

og myndaði aðstæður eins og þær kæmu fyrir í raunveruleikanum. Ytra sjónarhorn 

er aftur á móti þegar einstaklingur sér fyrir ákveðna hegðun út frá annarra manna 

sjónarhorni. Líkt og hegðun hans væri tekin á upptöku og hann fylgdist með. 

Báðar aðferðir hafa gefist vel. Innri aðferðin er talin álitlegri kostur þegar 

viðkomandi þarf að finna fyrir eða upplifa hreyfingar. Ytri aðferðin hefur gefist 

betur þegar unnið er að leikgreiningu á leikaðferð eða frammistöðu (Bull og 

Shambrook, 2004; Murphy, 2005). 

Murphy og félagar (eins og vísað er til í Murphy, 2005) könnuðu noktun 

skynmynda á meðal þjálfara og keppenda á Ólympíuleikunum í Colorado Springs. 

Niðurstöður leiddu í ljós að 94% af þeim þjálfurum sem svöruðu notuðu 

skynmyndir í sinni íþróttagrein ásamt 90% af íþróttamönnum. Þá sögðust 20% 

íþróttamannanna nota skynmyndir á hverjum degi og 40% þeirra sögðust nota 

skynmyndir þrjá til fimm daga í viku.  Rannsakendur vildu einnig athuga í hvaða 

tilgangi þátttakendur notuðust við skynmyndir. Flestir þeirra eða 80% sögðust 

nota skynmyndir í undirbúningi sínum fyrir keppni, 48% þeirra notuðu 

skynmyndir til þess að eiga við tæknileg mistök 44% og 40% til þess að auka 

færni. Þá sögðust 40% þátttakenda nota skynmyndir við slökun. Næstum allir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála því að skynmyndir bæti frammistöðu 

í íþróttum. Árið 1988 framkvæmdu Orlick og Partington rannsókn á kanadískum 

Ólympíukeppendum sem kepptu í Los Angeles árið 1984. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að 99% þátttakendanna sögðu að skynmyndaþjálfun væri 

partur af hugrænni þjálfun þeirra. Allir voru þeir sammála því að 

skynmyndanotkun væri góð leið til bættrar frammistöðu (Orlick og Partington, 

1988).  
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2.5 Einbeiting og athygli 

Flestir íþróttamenn hafa upplifað það af eigin reynslu að einbeiting eða sá 

eiginleiki að halda athygli á verkefninu og útloka utanaðkomandi áreiti, er 

lykilatriði að árangursríkri frammistöðu. Einn þekktasti spretthlaupari síðari tíma, 

Michael Johnson, komast vel að orði þegar hann lýsti einbeitingu sinni á meðan á 

keppni stóð. Meðan á keppninni stóð útilokaði hann atriði sem skiptu hann ekki 

máli í keppninni sjálfri. Það eina sem komst að hjá honum var hann sjálfur og 

hlaupabrautin. Hann náði að útiloka utankomandi áreiti eins og til dæmis 

áhorfendur og aðra keppendur (Moran, 2004). 

 Innan íþróttasálfræðinnar hefur einbeiting verið skilgreind út frá fjórum 

þáttum. Í fyrsta lagi er fjallað um valbundna athygli, einstaklingur velur  áreiti í 

umhverfinu sem hann telur skipta máli. Í öðru lagi er fjallað um getu 

einstaklingsins að viðhalda athygli á völdum áreitum í ákveðin tíma. Í þriðja lagi 

að einstaklingur sé meðvitaður um umhverfi sitt og þær breytingar sem verða þar 

á. Í fjórða og síðasta lagi er fjallað um athyglisskiptingu. Þar er átt við hæfileika 

einstaklings að skipta hratt um athygli, eftir því hvernig leikurinn þróast 

(Weinberg og Gould, 2011). 

Orðið einbeiting kemur iðulega fram í viðtölum við þjálfara eða leikmenn 

eftir keppni. Þá vilja þeir meina að einbeiting eða einbeitingarleysi hafi verið 

áhrifavaldur þess að lið þeirra sigraði eða tapaði. Sir Alex Ferguson, 

knattspyrnustjóri Manchester United, hrósaði framherja sínum, Robin Van Persie, 

sem skoraði úr vítaspyrnu gegn sínum gömlu félögum í Arsenal. „Robin sýndi 

frábæra einbeitingu og tók vítaspyrnuna fullkomlega...“ sagði Sir Alex eftir 

umræddan leik (Fótbolti.net, 2013). Einbeiting Robin Van Persie sýnir hvernig 

hún getur nýst við erfiðar keppnisaðstæður þar sem Robin steig í fyrsta skipti á 

sinn gamla heimavöll eftir félagsskipti frá Arsenal. Magnús Gylfason, þáverandi 

þjálfari ÍBV, sagði eftirfarandi í viðtali eftir leik liðsins í Evrópukeppni: „Þetta er 

hrikalega svekkjandi. ... Þetta leyfist ekki í fótbolta að tapa einbeitingunni“ 

(Fótbolti.net, 2012). Ummæli Magnúsar er dæmi um neikvæðar afleiðingar þess 

að halda ekki einbeitingu.  

 Innan íþróttasálfræðinnar hafa verið taldar til fjórar tegundir athygli. Árið 

1976 hélt Nideffer því fram að hægt væri að flokka athygli í víða og þrönga 
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athygli og ytri og innri athygli. Einnig hélt hann því fram að hægt væri að finna 

allar fjórar tegundirnar í öllum íþróttagreinum (Nidiffer, 1976). Víð ytri athygli er 

til dæmis þegar knattspyrnumaður þarf að velja úr mörgum áreitum, hvaða 

áreitum á að svara. Aðstæður sem þessar koma marg oft fyrir í keppni til dæmis 

þegar miðjumaður sækir með boltann upp völlinn í átt að marki andstæðinganna. 

Leikmaðurinn með boltann þarf að fylgjast með mörgum atriðum leiksins til 

dæmis hreyfingu samherja og staðsetningu mótherja. Á sama tíma þarf 

viðkomandi að vera meðvitaður um ástand vallarsins og vindátt. Þröng ytri athygli 

fjallar um hæfileika einstaklings að einbeita sér að fáum hlutum í einu og einungis 

þeim atriðum sem skipta máli. Sem dæmi má nefna þegar markvörður stendur á 

marklínu og gerir sig viðbúinn fyrir vítaspyrnu andstæðingsins. Þar einbeitir 

markvörðurinn sér aðeins að vítaskyttunni og boltanum. Sem fyrr segir skiptist 

innri athygli í víða og þrönga athygli. Víð innri athygli snýr að hugsunum 

leikmannsins, hvernig best er að vinna úr mismunandi aðstæðum sem upp koma í 

leik. Þröng innri athygli segir til um hvernig einstaklingurinn hugsar um eigin 

frammistöðu (Moran, 2004; Bull og Shambrook, 2004; Weinberg og Gould, 

2011).  

Algengt er að íþróttamenn missi einbeitingu þegar athygli þeirra beinist að 

atriðum sem eru ótengd því verkefni sem unnið er að, eða þegar íþróttamenn 

einbeita sér að atriðum sem þeir hafa ekki stjórn á. Íþróttasálfæðingar halda því 

hinsvegar fram að íþróttamenn geti ekki glatað einbeitingunni, þess í stað beina 

þeir athygli sinni að atriðum sem eru ótengd verkefninu sem unnið er að (Moran, 

2004). Fjallað er um tvennskonar truflanir sem geta haft áhrif á íþróttamenn í bók 

Weinberg og Gould (2011). Annarsvegar er fjallað um innri truflanir og hinsvegar 

ytri truflanir.  Innri truflun tengist einstaklingnum sjálfum og hans hugsunum. Þar 

gætu komið inn óþægilegar hugsanir sem beinast að fortíðinni eða framtíðinni. 

Einnig geta atriði eins og þreyta og kvíði haft áhrif.  Þegar leikmenn upplifa 

mikinn kvíða er algengt að þeir gugni á lykilaugnablikum í leikjum. Jordet og 

Hartman komust að þeirri niðurstöðu að leikmenn væru líklegri að klúðra 

vítaspyrnu ef staðan væri jöfn og ábyrgðin væri öll á þeirra herðum (Jordet og 

Hartman, 2008). Ytri truflun snýr þá frekar að utanaðkomandi áreiti sem getur 

truflað athygli íþróttamannsins. Ýmis sjónræn áreiti, eins og myndavélablossar, 

upptökuvélar og áhorfendur, flokkast til ytri truflunar. Einnig geta öskur frá 
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áhorfendum og andstæðingurinn fallið í sama hóp (Weinberg og Gould, 2011). 

Önnur atriði eins og til dæmis líkamlegt ásigkomulag getur einnig haft áhrif á 

einbeitingu. Ef leikmaður hefur ekki unnið nógu vel í því að bæta líkamlegt form 

er líklegra að hann missi einbeitingu þegar nær dregur leikslokum og gerir sig 

sekan um mistök sem rekja má til einbeitingarleysis. Einnig skiptir miklu máli að 

leikmenn hugi að matarræði sínu. Mikilvægt er að bæði heilinn og líkaminn fái 

næga orku sem leiðir til þess að einbeiting verður betri (Bull og Shambrook, 

2004). 

3.0 Aðrir þættir 

3.1 Líkamlegur þroski 

Á árum barnæskunnar eykst líkamlegur, sálfræðilegur og félagslegur þroski mjög 

hratt hjá einstaklingum. Sá hæfileiki að geta leikið knattspynu byggir einna helst á 

sálrænum þroska, félagslegri reynslu og líkamlegri getu. Hafa ber í huga að ekkert 

barn er eins og því er mikilvægt að mæta þörfum hvers og eins á þeirra eigin 

forsendum. Þroski einstaklings er háður líkamlegum vexti, erfðum og því 

umhverfi sem viðkomandi elst upp í (Bangsbo, 2004), til að mynda getur til 

dæmis þroski tólf ára stúlkna verið á breiðu bili. Sumar stúlkur geta haft þroska á 

við níu ára barn á meðan önnur stúlka í sama hópi hefur náð þroska á við fimmtán 

ára ungling.  

Á aldrinum 6 til 12 ára geta stúlkur jafnt sem drengir aukið hæð sína um 4 

til 8 cm á ári. Þegar börn nálgast kynþroskaskeiðið verður hæðaraukning enn 

hraðari eða á bilinu 8 til15 cm á ári. Það er misjafnt á milli einstakinga hversu 

lengi tímabilið varir en yfirleitt stendur það yfir í 1 til 2 ár. Eftir þetta tiltekna 

tímabil hægist á vexti smá saman og getur hann stöðvast í kringum 16 ára aldurinn 

hjá stúlkum og 18 ára hjá drengjum. Mikill þroskamunur getur verið á milli 

einstaklinga á sama aldurskeiði. Vaxtakippur getur byrjað við tíu ára aldurinn og 

einnig dregist til 16 ára aldurs (Bangsbo, 2004). 

Algengt er að stúlkur hafi sínar fyrstu blæðingar á aldrinum 12 til 14 ára en 

sumar ekki fyrr en eftir 14 ára aldurinn. Talið er að stúlkur séu að meðaltali 

tveimur árum á undan drengjum í þroska. Á þessum tiltekna aldri geta börn átt 

erfitt með að samhæfa hreyfingar og geta þau átt erfitt með að framkvæma 
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einföldustu atriði. Drengir eiga þó frekar í erfileikum en stúlkur með þessa þætti 

þar sem líkamshlutföll drengja breytast enn meira en hjá stúlkum. Stúlkur jafnt 

sem drengir þyngjast í takt við stærð sína fram að kynþroska. Á 

kynþroskaskeiðinu myndast hormónið Estrógen sem eykur magn fitu hjá stúlkum. 

Stúlkur bera um það bil helmingi meiri fituvef miðað við jafnháa drengi. Á sama 

tíma og stúlkur auka við myndun fituvefja heldur vöðvamassi drengja áfram að 

aukast með aukinni framleiðslu á hormóninu Testósteron. Algengt er að 

vöðvamassi drengja tvöfaldist á árunum 10 til 17 ára á meðan vöðvamassi stúlkna 

hættir nánast að aukast á kynþroskaskeiðinu (Bangsbo, 2004). 

3.2 Fæðingardagsáhrif 

Svokölluð fæðingardagsáhrif hafa verið vinsælt rannsóknarefni á meðal 

fræðimanna á síðustu árum. Þá er skoðað hvort þeir einstaklingar sem fæddir eru 

snemma á árinu hafi ákveðið forskot fram yfir þá einstaklinga sem fæddir eru 

seinni hluta árs, bæði líkamlegt og andlegt. Rannsóknir hafa sýnt að þeir 

einstaklingar sem fæddir eru fyrri hluta árs búa betur að vissum eiginleikum sem 

nauðsynlegir eru til íþróttaiðkunar. Þeir líffræðilegu eiginleikar sem einstaklingar 

sem fæddir eru fyrr á árinu hafa yfirleitt umfram aðra eru hæð, þyngd og styrkur. 

Slíkir eiginleikar hjálpa þeim að skara fram úr öðrum í íþrótt sinni. Slíkir 

eiginleikar koma sér vel við íþróttiðkun eins og knattspyrnu og íshokký, þar sem 

líkamlegur styrkur skiptir máli (Musch og Grondin, 2001). Fæðingardagsárif hafa 

mikið verið skoðuð á meðal drengja en töluvert minna hjá stúlkum. Þær fáu 

rannsóknir sem fjalla um fæðingardagsáhrif stúlkna gefa ekki jafn afgerandi mun 

og þegar fæðingardagsáhrif drengja eru skoðuð.  

Goldschmied framkvæmdi rannsókn á þremur vinsælum kvennadeildum. 

Hann skoðaði handknattleiksdeildina í Danmörku, körfuknattleiksdeild í 

Bandaríkjunum (WNBA) og sterkustu kvennaknattspyrnudeildina þar í landi 

(WUSA). Tilgangur rannsóknar hans var að skoða hvort fæðingardagsáhrif gerðu 

vart við sig á meðal afreksíþróttakvenna í þremur íþróttagreinum.  Niðurstöður 

rannsóknar hans leiddu í ljós engin fæðingardagsáhrif voru til staðar. Hvorki í 

handknattleik, körfuknattleik né knattspyrnu. Þá sýndu niðurstöður rannsóknar 

hans einnig fram á að meiri líkur voru á að leikmenn kæmust í atvinnumennsku ef 

þeir voru fæddir á síðasta fjórðungi ársins (Goldschmied, 2011).  
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Niðurstöður rannsóknar Delorme og Raspaud á frönskum körfuknattleik 

iðkendum á aldrinum 7-18 ára leiddi í ljós að fæðingardagsáhrif gerðu vart við sig 

bæði hjá drengjum og stúlkum í öllum aldurshópum. Fæðingardagsáhrifin komu 

sterkari fram við kynþroskaaldurinn.  107.101 stúlkur tóku þátt í rannsókninni og 

151.259 drengir (Delorme og Raspaud, 2009). Þegar niðurstöður þessara 

rannsóknar eru bornar saman við rannsókn Goldschmied kemur í ljós að 

fæðingardagsáhrif eru líklegri hjá ungum stúlkum frekar en afreksíþróttakonum . 

3.3 Árangur í íþróttum 

Á síðustu árum hefur umhverfi til íþróttaiðkunar á Íslandi breyst til mikilla muna, 

hvað varðar uppbyggingu á leikjum og keppni eftir aldursflokkum. Fyrir nokkrum 

árum tíðkaðist það til dæmis að leikmenn yngri en 10 ára fengu 

einstaklingsverðlaun á mótum, voru til dæmis valdir markmenn eða leikmenn 

mótsins. Sigurlið fengu í langflestum tilfellum bikar í verðlaun á mótum  (Gylfi 

Þórðarson, fyrrum formaður knattspyrnufélags ÍA, munnleg heimild, 3. mars 

2013). Íþróttasamband Íslands hefur sett þær starfsreglur að veita ekki iðkendum 

yngri en 10 ára verðlaun fyrir sigur á mótum, þess heldur er öllum veitt verðlaun 

fyrir þátttöku. Þau félög sem teljast til fyrirmyndafélaga Íþróttasambands Íslands 

þurfa að fylgja ofangreindum reglum við mótahald (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, e.d.) 

Að sigra andstæðinginn, er og verður alltaf tilgangur knattspyrnu. Eðli 

knattspyrnunnar er að skora fleiri mörk en andstæðingurinn. Ef tilgangur leiksins 

gengi ekki út á það að skora fleiri mörk en andstæðinginn þá yrði leikurinn allt 

annar. Sama hvert litið er, hvort sem horft er til yngri iðkenda hér á landi eða 

atvinnumanna í bestu deildum heims, þá gengur leikurinn alltaf út á það að vinna 

mótherjann (Van Lingen, 1997; McShane, 2002). Þrátt fyrir að leikurinn sjálfur 

gangi út á það að sigra, skora fleiri mörk en andstæðingurinn, þá ætti markmið 

barna- og unglingaþjálfara ekki aðeins að vera að sigra leiki. Þjálfari ætti miklu 

frekar að einbeita sér að því að þróa hæfileika hvers einstaklings (McShane, 2002) 

Í rannsókn Franken og Brown er fjallað um mun á einstaklingum og viðhorfi 

þeirra gagnvart keppni. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þeir leikmenn sem 

aðeins einblína á það að vinna hafa frekar þá tilhneigingu að verða kvíðnir í 

keppni, bregðast ver við mótlæti og hafa minna sjálfstraust samanborið við 

leikmenn sem einbeita sér aðallega að frammistöðu sinni (Franken og Brown, 
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1996). Niðurstöður rannsóknar Millers og félaga leiddu í ljós að of miklar kröfur á 

sigur geti ýtt undir óíþróttamannslega hegðun leikmanna, orðið til þess að 

leikmenn brjóti jafnvel reglur leiksins til þess að sigra. Þegar þjálfarar leggja ofur 

áherslu á sigur getur sú tilhugsun vakið upp ótta á meðal leikmanna sem verður til 

þess að þeir líti frekar framhjá reglum leiksins og leiki óheiðarlega.  Rannsókn 

þeirra félaga var framkvæmd á 512 knattspyrnudrengjum og 202 

knattspyrnustúlkum í Noregi á aldrinum 12-14 ára (Miller, Roberts og 

Ommundsen, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því góða mynd af því 

hvernig slíkur hugsunarháttur þjálfara getur haft áhrif á hegðun yngri iðkenda. 

Ungir og efnilegir íþróttamenn eru oft á tíðum í mikilli hættu á að lenda í 

ofþjálfun vegna hæfileika sinna. Iðkendur finna jafnvel fyrir þrýsting frá sínu 

nánasta umhverfi um að taka þátt í keppni og að ná árangri. Ofþjálfun er ein 

algengasta orsök þess að börn og unglinga meiðist og geti þar af leiðandi ekki æft 

sem skyldi. Í nútíma samfélagi getur skipulagt íþróttastarf spilað stórann sess í  lífi 

barna og unglinga. Börn geta æft íþróttir allan ársins hring og á sama tíma margar 

íþróttagreinar. Afleiðing þess á síðari tímum er aukin álagsmeiðsli og ofþjálfun 

sem getur haft slæmt áhrif á börn á unglinga (Brenner, 2007).  

Algengt er að líkamlegir og sálfræðilegir þættir séu skoðaðir út frá árangri 

íþróttamanna. Þá er oft litið framhjá þeim félagslegu þáttum sem geta haft áhrif á 

árangur. Að vera sterkur eða fljótur eru dæmi um líkamlega eiginleika sem margir 

telja álitlega kosti til íþróttaiðkunar og að hafa gott sjálfstraust sé einnig 

nauðsynlegur sálfræðilegur þáttur til að árangur náist í íþróttum. Þegar þessi þættir 

eru skoðaðir er sjaldan litið til þess félagslega umhverfis sem einstaklingur býr við 

og mótar þau tækifæri sem einstaklingur stendur frammi fyrir í íþrótt sinni (Viðar 

Halldórsson, 2012). 

Sálfræðingurinn Benjamin Bloom framkvæmdi rannsókn á einstaklingum 

sem náð hafa afburðarárangri í mismunandi greinum. Tilgangur rannsóknar hans 

var að finna út hvað þessir einstaklingar áttu sameiginlegt. Niðurstöður hans 

leiddu í ljós að einstaklingarnir áttu það sameiginlegt að alast upp í 

framúrskarandi umhverfi. Umhverfið einkenndist af mikilli festu innan ákveðins 

ramma en á sama tíma höfðu einstaklingarnir mikið frjálsræði innan rammans. 
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Þeir máttu gera mistök og prófa sig áfram í því sem þau kusu að taka sér fyrir 

hendur (Bloom, 1985).  

Einn sigursælasti körfuknattleiksþjálfari allra tíma, John Wooden, lagði 

mikla áherslu á gott og árangursríkt umhverfi fyrir leikmenn sína. Hans megin 

áhersla var að kenna leikmönnum sínum góðar venjur sem nýttust þeim í leik 

þeirra. Hann tjáði leikmönnum sínum aldrei að þeir yrðu að vinna heldur lagði 

hann meiri áherslu á að leikmenn hans leggðu sig fram við þau verkefni sem þeir 

tóku sér fyrir hendur. John Wooden leit í raun aldrei á sig sem þjálfara heldur 

kennara leikmanna sinna, hann lagði mikla á að kenna leikmönnum sínum góð 

gildi sem nýttust þeim í lífinu sjálfu, ekki endilega aðeins í körfuknattleik 

(Wooden og Jamison, 1997).  

Algengt er að heyra þjálfara tala um að aukaæfingin skapi meistarann. 

Sálfræðingurinn K. Anders Ericsson vildi kanna hvað skildi á milli þeirra 

einstaklinga sem náðu langt og þeirra sem ekki náðu jafn langt. Niðurstöður 

rannsóknar hans leiddu í ljós að þeir einstaklingar sem voru skuldbundnari 

verkefnum sínum náðu betri árangri. Ericsson vildi meina að þeir einstaklingar 

sem ná árangri geri einfaldlega meira en aðrir. Hann fjallaði einnig um svokallaða 

10.000 klukkustunda reglu af markvissri þjálfun sem þarf til þess að árangur náist 

(Ericsson og Lehmann 1996).  

3.4 Uppgangur íslenskra kvennaknattspyrnu á árunum 2007-2012 

Á árunum 2007-2012 varð mikil breyting á íslenskri kvennaknattspyrnu. Á þessu 

sex ára tímabili komst til að mynda íslenskt A-landslið í knattspyrnu í fyrsta skipti 

í lokakeppni á stórmóti og var knattspyrnukonan Margrét Lára Viðarsdóttir kjörin 

íþróttamaður ársins árið 2007. Einnig fjölgaði íslenskum knattspyrnukonum til 

mikilla muna í atvinnumennsku erlendis á þessu tímabili. Það má segja að ráðning 

Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar í lok árs 2006 marki ákveðin tímamót í íslenskri 

kvennaknattspyrnu.  

Knattspyrnusamband Íslands tók þá ákvörðun og ráða til sín óreyndan 

þjálfara fyrir A-landslið kvenna og hafa eflaust margir rekið upp stór augu á 

sínum tíma. En það má með sanni segja að sú ráðning hafi skilað góðum árangri. Í 

lok ársins 2006 var íslenska kvennalandsliðið í 21. sæti á heimslista FIFA. 

Landsliðið hefur hækkað sig töluvert frá þeim tíma og var í lok árs 2012 komið í 
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15. sæti á listanum. Á þessu sex ára tímabili hefur kvennalandsliðið hækkað um 

sex sæti á listanum en aðeins heimsmeistarar Japana hafa sýnt meiri bætingu 

(Sigurður Ragnar Eyjólfsson, A-landsliðsþjálfari kvenna, munnleg heimild, 22. 

febrúar 2013).   

Á árunum 2007-2012 hefur A-landsliðið spilað 66 leiki undir stjórn 

Sigurðar Ragnars. Af þeim hefur liðið leikið 34 leiki á móti lakari andstæðingum, 

af þeim hafa 28 leikir unnist, 4 leikir hafa endað með jafntefli og 2 leikir hafa 

tapast. Í leikjum gegn lakari liðinum hefur íslenska liðið skorað 112 mörk en 

fengið á sig 12. Íslenska liðið hefur leikið 32 leiki við sterkari lið sem eru fyrir 

ofan Ísland á heimslistanum. Í þeim hafa unnist 9 sigrar, liðið hefur gert 3 jafntefli 

og tapað 20 leikjum. Markatala liðsins úr þessum leikjum er 54-36, andstæðingum 

Íslands í vil. Í heildina hefur því íslenska liðið sigrað í 56% leikja sinna, gert 

jafntefli í 10% leikjanna og tapað um 33% leikjanna. Ef skoðaðir eru 

markaskorarar liðsins á þessum árum bera tveir leikmenn af hvað það varðar. Það 

eru Margrét Lára Viðarsdóttir sem skorað hefur 48 mörk í 60 leikjum. Hólmfríður 

Magnúsdóttir kemur þar á eftir með 28 mörk í 55 leikjum. Í þriðja sæti á listanum 

er landsliðsfyrirliðinn Katrín Jónsdóttir með 14 mörk (Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson, A-landsliðsþjálfari kvenna, munnleg heimild, 22. febrúar 2013). 

 Eins og fram kemur hér að ofan hafa íslenskar knattspyrnukonur streymt í 

miklu magni í atvinnumennsku erlendis. Í fyrsta landsliðshóp Sigurðar voru valdir 

fjórir leikmenn sem léku erlendis. Í lok árs 2012 spiluðu tíu leikmenn í efstu 

deildum erlendis. Allar spiluðu þær í Svíþjóð. Í ár eru þær hinsvegar orðnar 18 

talsins og dreifast þær í þrjár sterkar deildir í Svíþjóð, Englandi og Noregi. Tvær 

af þeim sem spila í Noregi eiga hinsvegar ekki A-landsleik að baki, þær hafa þó 

spilað með yngri landsliðum Íslands. Í Svíþjóð spila flestar af íslensku stelpunum 

í Kristiandstad en Elísabet Gunnarsdóttir er einnig þjálfari liðsins. Þar er hún að 

hefja sitt fimmta tímabil með liðið (Morgunblaðið, 2013). Árangur hennar í 

Svíþjóð verður að teljast einkar athyglisverður. En hún hefur unnið gríðarlega gott 

starf í þágu kvennaboltans á Íslandi. Elísabet er fyrrum þjálfari Vals.  

Á sex ára tímbili urðu Valskonur Íslandsmeistarar fjögur ár í röð og 

bikarmeistarar þrisvar sinnum. Árangur sameiginlegs kvennaliðs Þór/KA verður 

einnig að teljast einkar áhugaverður. Árið 2007 lauk liðið keppni á Íslandsmótinu 
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í 8. sæti af níu liðum, árið 2012 stóð félagið uppi sem Íslandsmeistari. Ekki er 

hægt að líta framhjá árangri yngri kvennalandsliðanna. U-17 landsliðið hefur einu 

sinni leikið í lokakeppni frá árinu 2007 og U-19 ára liðið hefur leikið tvisvar 

sinnum, þar af einu sinni sem gestgjafi. Íslenska kvennalandsliðið tók í fyrsta 

skipti þátt í stórmóti árið 2009, sumarið 2013 munu þær einnig spila fyrir Íslands 

hönd í annað sinn í lokakeppni Evrópumótsins (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, A-

landsliðsþjálfari kvenna, munnleg heimild, 22. febrúar 2013).  Það má því segja 

að árangurinn sem náðst hefur á þessum sex áratímabili sé mikill og eru íslensku 

A-landsliðsstelpurnar góðar fyrirmyndir fyrir yngri iðkendur.  

Af umfjöllun hér að ofan má sjá að árangur A-landsliðs Íslands í 

knattspyrnu hefur verið góður á síðastliðnum árum. Fjölmörg atriði skýra árangur 

í íþróttum. Hér hefur verið fjallað um hugræna færni eins og færni í 

markmiðssetningu, einbeitingu og skynmyndanotkun, líkamlega þætti eins og 

þroska miðað við aldur og aðra þætti eins og árangur í yngri flokkum. Víst má 

telja að einhverjir af þessum þáttum, ef ekki allir, hafa haft sitt að segja um 

framgang íslenska kvennalandsliðsins síðustu ár. 

3.5 Tilgátur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er skoða árangur þriggja hópa íslenskra 

knattspyrnukvenna út frá fjórum þáttum. Hóparnir þrír eru leikmenn sem aldrei 

hafa leikið landsleik fyrir Ísland, leikmenn sem aðeins hafa leikið fyrir yngri 

landslið Íslands og leikmenn sem hafa bæði leikið fyrir yngri landslið og A-

landslið Íslands. Gert er ráð fyrir að þeir leikmenn sem leikið hafa A-landsleik 

hafi náð  mestum árangri á sínum ferli, en þeir sem hvorki hafa leikið A-landsleik 

né yngri landsleik hafa náð minnstum árangri. Hér að neðan verður gerð grein 

fyrir þeim tilgátum sem rannsakandi setti fram í upphafi. 

Tilgáta 1: Fæðingardagsáhrif 

Rannsakandi setur fram þá tilgátu varðandi fæðingardagsáhrif að þau hafi ekki 

sömu áhrif og rannsóknir hafa sýnt fram á hjá drengjum. Þeir þátttakendur sem 

náð hafa hvað mestum árangri, þ.e. leikið með yngri landsliðum og A-landsliði 

Íslands eru ekki endilega fæddir á fyrstu mánuðum árs frekar en seinni hluta árs. 
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Tilgáta 2: Mat þátttakenda á líkamlegum þroska sínum miðað við jafnaldra 

Þeir leikmenn sem spilað hafa bæði yngri landsleik og A-landsleik stóðu ekki 

framar jafnöldrum sínum hvað líkamlegan þroska varðar. Þeir voru ekki endilega 

seinþroska eða bráðþroska.  

Tilgáta 3: Árangur þátttakenda talið í Íslandsmeistaratitlum  

Þeir þátttakendur sem náð hafa mestum árangri á knattspyrnuferlinum náðu betri 

árangri í yngri flokkum, talið í Íslandsmeistaratitlum. Þeir sem unnu hafa til 

verðlauna í yngri flokkum eru líklegri til þess að vera valdir í landslið og ná betri 

árangri í meistaraflokki. Þá hafa þeir þátttakendur sem leikið hafa A-landsleik náð 

betri árangri í meistaraflokki, talið í Íslandsmeistaratitlum 

Tilgáta 4: Hugræn færni þátttakenda 

Hugræn færni þeirra þátttakenda sem spilað hafa bæði A-landsleik og yngri 

landsleik er betri en þeirra sem aldrei hafa náð þeim áfanga. Þá er hugræn færni 

þeirra leikmanna sem einungis hafa spilað yngri landsleik betri en þeirra sem 

aldrei hafa leikið landsleik. 
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4. Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru íslenskar knattspyrnukonur á aldrinum 22-41 

árs sem spiluðu í efstu deild eða spiluðu A-landsleik á árunum 2007-2012. Allar 

hafa þær spilað að minnsta kosti 20 leiki með meistaraflokki kvenna á Íslandi eða 

erlendis. Sendur var spurningalisti á 263 leikmenn sem uppfylltu ofangreind 

skilyrði. Samtals tóku 238 (90%) þátttakendur þátt í rannsókninni með því að 

hefja að svara spurningalistanum. Alls luku 210 þátttakendur við rannsóknina og 

var því endanlegt svarhlutfall 79,8%. Uppeldisfélög þátttakenda rannsóknarinnar 

eru 41 víðsvegar um landið. Þátttakendum var skipt í þrjá flokka eftir árangri 

þeirra á knattspyrnuferlinum. 

 Í hópi eitt voru leikmenn sem aldrei hafa leikið landsleik fyrir Íslands 

hönd. 134 leikmenn féllu undir forsendur þessa hóps. Allar hafa þær spilað yfir 20 

leiki með meistaraflokki kvenna og spiluðu í efstu deild kvenna á árunum 2007-

2012. 104 þátttakendur luku rannsókn og var svarhlutfallið í hópi eitt því 77%. 

Aldur þeirra skiptist eftirfarandi: 2% þátttakenda voru á aldrinum 37-41 ára, 4% 

þeirra voru á aldrinum 32-36 ára, 29% þeirra voru á aldrinum 27-31 ára og 64% á 

aldrinum 22-26 ára. 

 Í hópi tvö voru leikmenn sem aðeins hafa leikið fyrir yngri landslið 

Íslands. 87 leikmenn féllu undir forsendur þessa hóps. Engin þeirra náði þeim 

áfanga að spila fyrir A-landslið á árunum 2007-2012. Allar eiga þær einnig yfir 20 

leiki með meistaraflokki kvenna og léku í efstu deild kvenna á árunum 2007-

2012. 72 þátttakendur luku við rannsókn og var því svarhlutfallið í hópi tvö 83%. 

Aldur þeirra skiptist eftirfarandi: tæp 8% þeirra eru á aldrinum 32-36 ára, 14,5% 

þeirra eru á aldrinum 27-31 árs og 77,6% eru á aldrinum 22-26 ára.  

Í hópi þrjú voru leikmenn sem spilað hafa A-landsleik á árunum 2007-

2012. Allar eiga þær einnig yfir 20 leiki með meistaraflokki. Þátttakendur þessa 

hóps er fæddar 1991 og fyrr. Þá ber einnig að taka það fram að allir þeir 

þátttakendur sem falla undir skilyrði þessa hóps hafa einnig leikið yngri landsleik 

fyrir Íslands hönd. 34 þátttakendur luku rannsókn og var svarhlutfallið í hópi þrjú 

81%. Aldur þeirra skiptist eftirfarandi: 11% þeirra voru á aldrinum 32-35 ára, 
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rúmlega helmingur þeirra voru á aldrinum 31-27 ára og 36% þeirra voru á 

aldrinum 22-26 ára. 

Ætla má að þeir þátttakendur sem standast skilyrði fyrir hóp þrjú hafi náð 

mestum árangri á sínum knattspyrnuferli, leikið bæði yngri landsleik og A-

landsleik fyrir Ísland. Hópur tvö kemur þar næst á eftir með leikmenn innanborðs 

sem einungis hafa leikið yngri landsleik fyrir Ísland. Að lokum kemur hópur eitt 

með leikmenn sem aldrei hafa náð þeim áfanga að spila landsleik fyrir Íslands 

hönd.  

4.2  Mælitæki 

Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT; Durand-Bush, Salmela og 

Green-Demers, 2001) er sjálfsmatskvarði sem notast var við í þessari rannsókn í 

þeim tilgangi að meta hugræna færni þátttakenda. Kvarðinn inniheldur 48 

staðhæfingar og var þýddur á íslensku af Hauki Inga Guðnasyni árið 2006. 

Svarmöguleikarnir eru á sjö punkta Likert kvarða frá því að vera mjög ósammála 

(1) til mjög sammála (7). Listinn hefur verið notaður með góðum árangri þegar 

hugræn færni íþróttamanna er mæld. Samkvæmt OMSAT kvarðanum er hugrænni 

færni skipt í þrjá yfirflokka og eru undirflokkar þeirra tólf. Grundvallar færni 

(Foundation skills), Sállíkamleg færni (Psychosomatic skills) og Vitræn færni 

(Cognitive skills) telst til þriggja yfirþátta kvarðans. Undirþættir grundvallar færni 

eru þrír; markmiðssetning (ég set mér æfingamarkmið fyrir hvern dag), 

skuldbinding (ég er staðráðin í að gefast aldrei upp í íþrótt minni) og sjálfstraust 

(ég virka sjálfsörugg jafnvel í erfiðum kringumstæðum í íþrótt minni). 

Undirflokkar sállíkamlegar færni eru fjórir; streituviðbrögð (líkami minn stífnar 

óþarflega upp í leikjum), óttastjórnun (ég á erfitt með að ná stjórn á aðstæðum til 

að draga úr ótta mínum á æfingum), slökun (ég á auðvelt með að ná hratt slökun) 

og virkjun (ég á auðvelt með að virkja mig upp á hámarksframmistöðustig). Þá 

telst einbeiting (mér finnst erfitt að einbeita mér í ákveðnum æfingaaðstæðum), 

athyglisstjórnun (ég á erfitt með að hætta að hugsa um óvæntan atburð á meðan á 

leik stendur), skynmyndanotkun (ég hef skýrar skynmyndir), hugræn þjálfun 

(hugræna þjálfunin mín er fyrirfram skipulögð) og keppnisáætlun (ég geri áætlun 

með ákveðnum atriðum sem ég framkvæmi á meðan keppni stendur) til undirþátta 

vitrænna færni (Durand-Bush o.fl., 2001).  
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Einnig var notast við frumsamin spurningalista sem höfundur samdi. 

Listinn innihélt samtals 27 spurningar sem snúa einna helst að bakgrunni, 

líkamlegum þroska og árangri  þeirra á knattspyrnuferlinum. (sjá viðauka 2). 

4.3 Framkvæmd 

Upplýsingum um þátttakendur rannsóknarinnar var safnað saman í gegnum 

rafrænan gagnabanka KSÍ. Haft var samband við alla þá 263 leikmenn sem 

uppfylltu ofangreind skilyrði. Rannsakandi hafði samband við þá leikmenn sem 

ekki hafa spilað landsleik fyrir Íslands hönd og þá leikmenn sem einungis hafa 

spilað yngri landsleik. Haft var samband við þá á internetinu þar sem rannsakandi 

óskaði eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Þá hafði Sigurður Ragnar, 

landsliðsþjálfari kvenna, samband við þá leikmenn sem spilað hafa undir hans 

stjórn A-landsleik. Upphaflega hófst vinna við bakgrunnsspurningar um miðjan 

janúar. Áður en listarnir voru sendir út fékk rannsakandi fagfólk til þess að lesa 

bakgrunnsspurningar yfir. Einnig var notast við OMSAT sjálfsmatskvarðann. 

Samtals innihéldu listarnir tveir 75 spurningar þar af 48 sem tengdust OMSAT 

listanum. Áætlaður tími við þátttöku voru 7-12 mínútur. Meðaltími við þátttöku 

var að lokum 14 mínútur. Sendar voru stuttar útskýringar með í þeim tilgangi að 

auka skilning þátttakenda á verkefninu. Þátttakendum var einnig heitin nafnleynd 

yfir niðurstöðum rannsóknarinnar. Könnunin var send út rafrænt 11. febrúar 2012. 

Strax í upphafi var góð þátttaka á meðal þátttakenda og var því aðeins send út 

ítrekun einu sinni í byrjun mars. Rannsókninni lauk 15. mars 2012 en þá var lokað 

fyrir þátttöku og þátttakendum þakkað kærlega fyrir þátttökuna.  

4.4 Rannsóknarsnið og tölfræðileg úrvinnsla 

Í þessari rannsókn var notast við millihópasamanburð og megindlega 

rannsóknaraðferð. Unnið var úr tölulegum gögnum í tölfræðiforritinu SPSS. 

Myndir og töflur voru unnar í Excel. Lýsandi tölfræði var notuð til þess að lýsa 

niðurstöðum gagna. Framkvæmd var einhliða dreifigreining (One way anova) á 

niðurstöðum OMSAT kvarðans og í framhaldi af því Bonfornoni eftirásamanburð 

(post hoc test). Einnig var notast við einhliða dreifigreiningu og Bonfornoni 

eftirásamanburð þegar munur á fjölda Íslandsmeistaratitla í meistaraflokki var 

skoðaður Við nánari úrvinnslu á flokkaspurningum var framkvæmt kí-kvarðat 

marktektar próf. Við enn frekari úrvinnslu á marktækum niðurstöðum 

flokkaspurninga var reiknuð tá fylgni. 
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5. Niðurstöður 

Markmið kaflans er að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt 

í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn snýr einna helst að uppruna þátttakenda, fæðingarári, 

fæðingarmánuði og uppeldisfélagi. Því næst er gerð grein fyrir mati þátttakenda á 

líkamlegum þroska sínum eftir aldursflokkum. Í þriðja hluta er skýrt frá árangri 

þátttakenda á ferlinum bæði í yngri flokkum og meistaraflokki, mælt eftir fjölda 

Íslandsmeistaratitla. Að lokum er farið yfir niðurstöður OMSAT kvarðans sem 

mældi hugræna færni þátttakenda 

5.1 Uppruni þátttakenda 

Á mynd 1 má sjá aldurskiptingu þátttakenda eftir hópum. Ártalaskiptingin er í 

fjórum flokkum.  Raðað er niður eftir hópum.  

 

Mynd 1. Fæðingarár þátttakenda, skipt niður eftir árangri þeirra á knattspyrnuferlinum. 

Aðeins lítið hlutfall þátttakenda í hópi þeirra sem engan landsleik eiga eru fæddar 

á árunum „1972-1976“. Þá eru 11% A-landsliðskvenna fæddar á árunum „1977-

1981“, 8% yngri landsliðskvenna og 4% þeirra þátttakenda sem engan landsleik 

eiga. Flestar A-landsliðskonur eru fæddar á árunum „1982-1986“ eða 53%. 

Tæplega 30% þátttakenda sem engan landsleik eiga eru fæddar á sama tímabili og 

14% yngri landsliðskvenna. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar sem engan 

landsleik eiga eða aðeins yngri landsleik eru fæddir á árunum „1987-1991“. Um 

36% þátttakenda í hópi A-landsliðskvenna eru einnig fæddar á sama tímabili. 
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Á mynd 2 má sjá á hvaða tímabili árs þátttakendurnir eru fæddir. Mánuðum ársins 

er skipt  í fjóra flokka í þeim tilgangi að greina fæðingardagsáhrif. Raðað er niður 

eftir hópum. 

 

Mynd 2. Fæðingarmánuðir þátttakenda, skipt niður eftir árangri þeirra á knattspyrnuferlinum 

Aðeins 9% þátttakenda úr hópi þeirra sem einnig eiga A-landsleik eru fæddir á 

tímabilinu „janúar-mars“. 30% yngri landsliðskvenna eru fæddar á sama tímabili 

og 26% þeirra sem engan landsleik eiga. Þá er skiptingin nokkuð jöfn meðal 

þátttakenda á tímabilinum „apríl-júní“ og „júlí-september“. Þegar litið er til 

síðustu fjögurra mánuða ársins eru 23% þátttakenda í hópi þeirra sem engan 

landsleik eiga fæddar á tímabilinu, 18% yngri landsliðskvenna og 26% A-

landsliðskvenna. Niðurstöður kí-kvaðrat próf sýna að ekki er markætkur munur á 

fæðingarmánuðum þátttakendanna eftir hópum, x
2
(6)=6,5, p>0,05. 
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Á mynd 3 má sjá uppeldisfélög þeirra þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik 

fyrir Ísland. 

 

Mynd 3. Uppeldisfélög þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik fyrir Ísland. 

Hér að ofan má sjá hvernig þátttakendur rannsóknarinnar sem aldrei hafa spilað 

landsleik skiptast á milli 35 uppeldisfélaga víðsvegar um landið. Flestir 

þátttakendur þessa hóps eða 9 talsins, koma frá Fjölni og Þór. Þá er einnig 

svipaður fjöldi þátttakanda frá félögum eins og til dæmis Keflavík, Fylki, Haukum 

og Víkingi. Þátttakendur skiptast nokkuð jafnt niður á hin 28 félögin. Þá koma 

einnig þátttakendur frá landsbyggðarfélögum eins og KFR, Hetti og Grundarfirði.  
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Á mynd 4 má sjá uppeldisfélög þátttakenda sem einungis hafa spilað yngri 

landsleik fyrir Ísland. 

 

Mynd 4. Uppeldisfélög þátttakenda sem spilað hafa yngri landsleik fyrir Íslands. 

Uppeldisfélögin eru samtals 26 víðsvegar um landið. Flestir þátttakendur eða 10 

talsins, koma frá Breiðabliki. Næstu félög þar á eftir eru Fjölnir, Fylkir og ÍBV en 

þaðan koma 5 þátttakendur rannsóknarinnar. Næstu félög eiga 4 þátttakendur. Þau 

eru FH og KR. Næstu félög þar á eftir eiga 3 þátttakendur. Þau eru Víkingur, ÍA, 

Grindavík og Akureyrarliðin tvö, KA og Þór. Í hópi félaga sem eiga tvo 

þátttakendur eru landsbyggðarfélögin Þróttur Nes, Völsungur og Tindastóll. Í 

þessum hópi eru einnig Valur, Afturelding, HK og Víðir. Að lokum kom einn 

þátttakandi frá Fram, Haukum, KFR, KS, Reyni, Snæfellsnesi, Stjörnunni og ÍR.  
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Á mynd 5 má sjá hvernig þátttakendur rannsóknarinnar sem spilað hafa bæði fyrir 

A-landslið og yngri landslið skiptast á milli 15 uppeldisfélaga. 

 

Mynd 5. Uppeldisfélög þátttakenda sem spilað hafa bæði fyrir yngri landslið og A-landslið. 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan koma flestir þátttakendur þessa hóps frá 

Val eða 6 talsins. Þar á eftir koma 4 þátttakendur frá Breiðabliki og 3 frá ÍBV. Þá 

koma 2 þátttakendur frá Þór, Keflavík, FH, Aftureldingu, Grindavík, KS, 

Haukum, KFR og KR. Að lokum kom einn þátttakandi frá Stjörnunni, ÍA og 

Sindra.  
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5.2 Mat á líkamlegum þroska 

Á mynd 6 má sjá hvernig þátttakendur meta líkamlegan þroska sinn miðað við 

jafnaaldra sína í 4.flokki. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 6. Mat þátttakenda á líkamlegum þroska miðað við jafnaldra í 4.flokki. 

16% þátttakenda í yngri landsliðshópnum ásamt 13% þátttakenda sem engan 

landsleik eiga telja líkamlegan þroska sinn hafa verið „undir meðallagi“ miðað við 

jafnaldra í 4.flokki. 26% þátttakenda í hópi þeirra sem einnig eiga A-landsleik eru 

á sama máli. Þá telja um 69% þeirra sem engan landsleik eiga líkamlegan þroska 

sinn hafa verið „í meðallagi“. Um 17% þeirra telja að líkamlegur þroski þeirra 

hafi verið „yfir meðallagi“ miðað við jafnaldra. Hlutfallið er nokkuð jafnt hjá 

landsliðshópnum tveimur. Þar telja 57% í hvorum hópi líkamlegan þroska sinn 

hafa verið „í meðallagi“. 27% þeirra sem aðeins eiga yngri landsleik telja 

líkamlegan þroska sinn hafa verið „yfir meðallagi“ í 4.flokki og eru 17% 

þátttakenda í hópi þeirra sem eiga A-landsleik einnig sammála. Niðurstöður kí- 

kvaðratprófs sýna fram á að ekki er marktækur munur á milli hópa á mati 

þátttakenda á líkamlegum þroska sínum miðað við jafnaldra í 4.flokki, x
2
(4)=6,19, 

p>0,05.  
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Á mynd 7 má sjá hvernig þátttakendur meta líkamlegan þroska sinn miðað við 

jafnaldra sína í 3.flokki. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 7. Mat þátttakenda á líkamlegum þroska miðað við jafnaldra í 3.flokki. 

12% þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik telja þroska sinn hafa við „undir 

meðlagi“, 16% yngri landsliðskvenna eru á sama máli. Þá telja 20% þátttakenda 

sem einnig hafa leikið A-landsleik að þroski sinn hafi verið „undir meðallagi“ 

miðað við jafnaldra í 3.flokki. Um 73% þátttakenda sem engan landsleik eiga og 

þeirra sem aðeins hafa leikið yngri landsleik telja þroska sinn hafa verið „í 

meðallagi“, 63% A-landsliðskvenna eru sammála því. 15% þátttakenda sem engan 

landsleik hafa spilað og 15% þeirra sem aðeins hafa leikið yngri landsleik telja 

líkamlegan þroska sinn hafa verið „yfir meðllagi“, 17% A-landsliðskvenna eru á 

sama máli. Niðurstöður kí-kvaðratprófs sýna fram á að ekki er marktækur munur 

á milli hópa á mati þátttakenda á líkamlegum þroska sínum miðað við jafnaldra í 

3.flokki, x
2
(4)=1,78, p>0,05. 
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Á mynd 8 má sjá hvernig þátttakendur meta líkamlegan þroska sinn miðað við 

jafnaldra sína í 2.flokki. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 8. Mat þátttakenda á líkamlegum þroska miðað við jafnaldra í 3.flokki. 

Aðeins fáir þátttakendur telja líkamlegan þroska sinn hafa verið „undir meðallagi“ 

miðað við jafnaldra í 2.flokki. Undir 5% í hópi yngri landsliðs þátttakenda og 

þeirra sem engan landsleik eiga er á þeirri skoðun. Tæplega 10% A-

landsliðskvenna er einnig á sama máli. Þá eru flestir þátttakendur á því að 

líkamlegur þroski þeirra hafi verið „í meðallagi“ eða tæplega 90% þeirra sem 

engan landsleik eiga, 85% yngri landsliðs þátttakenda og 77% A-landsliðs 

þátttakenda. Þegar skoðaður er svarmöguleikinn „yfir meðallagi“ kemur í ljós að 

um 10% þátttakenda í hópi yngri landsliðs leikmanna og flokki þeirra sem engan 

landsleik meta líkamlegan þroska sinn á þann veg. Þá telja 14% A-landsliðs 

þátttakenda líkamlegan þroska sinn hafa verið „yfir meðallagi“ miðað við 

jafnaldra í 2.flokki. Niðurstöður kí-kvaðratprófs sýna fram á að ekki  er 

marktækur munur á milli hópa á mati þátttakenda á líkamlegum þroska sínum 

miðað við jafnaldra í 2.flokki, x
2
(4)=4,35, p>0,05. 
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Á mynd 9 má sjá á hvaða aldursskeiði þátttakendur töldu sig vera fullvaxta 

líkamlega. Aldursflokkarnir eru þrír talsins. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 9. Þátttakendur fullvaxta að þeirra eigin mati. 

Um 50% þátttakenda sem aldrei hafa leikið A-landsleik töldu sig fullvaxta „16 ára 

eða yngri“. 60% þátttakenda sem spilað hafa A-landsleik eru á sama máli. Ef litið 

er á aldursskeiðið „17-18 ára“ er einnig svipað hlutfall á milli þátttakanda sem 

aldrei hafa leikið A-landsleik eða rúmlega 40%. Þá telja um 23% þátttakanda sem 

spilað hafa A-landsleik sig hafa verið fullvaxta á sama aldursskeiði. 8% 

þátttakenda sem aldrei hafa leikið landsleik telja sig hafa verið fullvaxta 19 ára 

eða eldri og 10 þeirra sem einungis hafa spilað yngri landsleik. Þá eru 17% 

þátttakendur A-landsliðs hópsins á sama máli. Niðurstöður kí-kvaratprófs sýna 

fram á að ekki er marktækur munur á milli hópa á eigin mati hvenær þær urðu 

fullvaxta, x
2
(4)=4,76, p>0,05. 
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5.3 Árangur á knattspyrnuferlinum 

Á mynd 10 má sjá hvort þátttakendur hafi orðið Íslandsmeistarar í yngri flokkum. 

Eins og sjá má hérna að neðan eru greinileg tengsl á milli þess að hafa spilað 

landsleik og hafa verið sigursæll í yngri flokkum. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 10. Skipting svara hvort þátttakendur urðu Íslandsmeistarar í yngri flokkum. Skipt niður 

eftir árangri þátttakenda á ferlinum. 

Þegar litið er til árangurs þátttakenda í yngri flokkum (5.flokkur-2.flokkur) má sjá 

að aðeins 29% þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik urðu Íslandsmeistarar í 

yngri flokkum. Tæplega helmingi hærra hlutfall þátttakenda sem spilað hafa yngri 

landsleik fyrir Ísland urðu Íslandsmeistarar í yngri flokkum. Þá segjast 74% 

þátttakenda sem einnig hafa spilað A-landsleik orðið Íslandsmeistarar í yngri 

flokkum. Við framkvæmd á kí-kvaðrat marktektarprófi kom fram marktækur 

munur á milli hópanna þriggja, x
2
(2)=27,8, p<0,01. Reiknuð var fylgni á milli 

árangurs í yngri flokkum og hversu langt leikmenn hafa náð í knattspyrnu. Tác 

fylgni var  0,37.  
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Á mynd 11 má sjá í hvaða aldurflokki þátttakendur urðu Íslandsmeistarar í yngri 

flokkum. Þátttakendur gátu valið einn eða alla flokka eftir því sem átti við. Ekki er 

skilgreint sérstaklega hvort Íslandsmeistaratitill hafi unnist á yngra eða eldra ári. 

Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 11. Skipting Íslandsmeistaratitla eftir flokkum. 

Ef litið er fyrst til þeirra þátttakenda sem aldrei hafa leikið landsleik voru 6% 

þeirra Íslandsmeistarar í ,,5.flokki“, 11% í ,,4.flokki“, 13% í ,,3.flokki“ og 16% í 

,,2.flokki“. Þá er hlutfallið nokkuð svipað á milli aldursflokka hjá þátttakendum 

sem einungis hafa leikið yngri landsleik. 25% þeirra segjast hafa orðið 

Íslandsmeistarar í ,,5. flokki“ og ,,4.flokki“. Þá segjast tæplega 30% hafa orðið 

Íslandsmeistarar í ,,3. flokki“ og ,,2.flokki“. Þegar litið er til þátttakenda sem 

einnig hafa leikið A-landsleik voru 11% þeirra Íslandsmeistarar í „5.flokki“, 

tæplega 30% urðu Íslandsmeistarar í „4.flokki“ og um 40% segjast hafa orðið 

Íslandsmeistarar í ,,3. flokki“ eða ,,2.flokki“.  
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Á mynd 12 má sjá skiptingu svara hvort þátttakendur hafi nú þegar orðið 

Íslandsmeistarar með meistaraflokki í efstu deild. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 12. Skipting svara hvort þátttakendur hafi orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki. Skipt niður 

eftir árangri þátttakenda á ferlinum. 

Eins og sjá má virðist árangur í meistaraflokki haldast í hendur við árangur með 

landsliðum Íslands. 11% þátttakenda sem aldrei hafa leikið landsleik fyrir Ísland 

segjast hafa orðið Íslandsmeistari í efstu deild kvenna. Þá segjast 44% yngri 

landsliðskvenna hafa orðið Íslandsmeistari í efstu deild. Ef litið er til þátttakenda 

sem einnig hafa leikið A-landsleik segjast rúmlega 70% þátttakenda hafa orðið 

Íslandsmeistari í efstu deild.  Við framkvæmd á kí-kvaðrat marktektarprófi kom í 

ljós marktækur munur á milli hópa hvað varðar árangur þátttakenda í 

meistaraflokki. X
2
(2)=49,4, p<0,01. Reiknuð var fylgni á milli árangurs í 

meistaraflokki og hversu langt leikmenn hafa náð í knattspyrnu. Tác fylgni var      

-0,47. 
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Í töflu 1 má sjá hversu margir þátttakendur hafa unnið Íslandsmeistaratitil með 

meistaraflokki kvenna í efstu deild. Raðað er niður eftir hópum. 

Tafla 1. Fjöldi Íslandsmeistaratitla í efstu deild kvenna með meistaraflokki. Skipt eftir árangri 

þátttakenda á knattspyrnuferlinum. 

 

Fjöldi Ísl-titla í 

mfl 

Engin 

landsleikur 

(N=12) 

Yngri 

landsleikur 

(N=32) 

 A-landsleikur 

 

(N=24) 

1 9 24 5 

2 3 5 2 

3 0 0 6 

4 0 2 2 

5 0 0 4 

6 0 1 3 

7 0 0 1 

10 0 0 1 

Samtals:                           15                        48                                    90    

Meðaltal:                          0,14                     0,63                                 2,5                                           

 

Eins og sjá má hafa þeir þátttakendur sem aldrei hafa leikið landsleik mest orðið 

tvisvar sinnum Íslandsmeistari í efstu deild. 9 þeirra hafa einu sinni unnið 

Íslandsmeistaratitil. Töluvert fleiri þátttakendur hafa unnið Íslandsmeistaratitil í 

flokki þeirra sem eingöngu hafa leikið yngri landsleik. 24 þeirra hafa einu sinni 

unnið, 5 tvisvar sinnum, 2 fjórum sinnum og einn þátttakenda hefur 6 sinnum 

orðið Íslandsmeistari. Ef litið er til þeirra þátttakenda sem einnig hafa spilað A-

landsleik hafa 5 þeirra unnið einu sinni, 2 tvisvar sinnum, 6 þrisvar sinnum og 2 

fjórum sinnum. Þá er merkilegt að sjá að 1 þátttakandi hefur sjö sinnum orðið 

Íslandsmeistari og 1 hefur unnið titilinn tíu sinnum á ferlinum. Framkvæmd var 

einhliða dreifigreining til þess að skoða hvort munur væri á meðaltals fjölda 

íslandsmeistaratitla á milli hópanna þriggja. Í ljós kom að marktækur munur var á 

Íslandsmeistaratitlum milli hópa (F(2)=50,15, p<0,01). Framkvæmt var Bonferoni 

eftirápróf til að skoða milli hvaða hópa munurinn lág. Í ljós kom að marktækur 

munur var á milli allra hópa (p<0,05).  
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Á mynd 13 má sjá tengsl á milli þess að  hafa orðið Íslandsmeistari og árangri 

þátttakenda á þeirra knattspyrnuferli. Myndin sýnir í rauninni samantekt um 

árangur þátttakenda. Raðað er niður eftir hópum. 

 

Mynd 13. Árangur þátttakenda í meistaraflokki og yngri flokkum. Skipt eftir árangri á 

knattspyrnuferlinum. 

Eins og sjá má hér að ofan er hlutfall þeirra sem engan landsleik hafa leikið hæst í 

flokknum „Ég hef aldrei orðið Íslandsmeistari“. 67%  þátttakenda í þeim hópi 

hafa aldrei orðið Íslandsmeistarar, 27% yngri landsliðskvenna og 9% A-

landsliðskvenna eru á sama máli. 4% þeirra þátttakenda sem aldrei hafa leikið 

landsleik hafa orðið Íslandsmeistarar í meistaraflokki en ekki í yngri flokkum. Þá 

er hlutfallið nokkuð jafnt á milli þeirra sem einungis hafa leikið yngri landsleik og 

þeirra sem einnig eiga A-landsleik eða 16% og 17%.  Þegar næsti svarmöguleiki 

er skoðaður „Ég hef orðið Íslandsmeistari í yngri flokkum en ekki í 

meistaraflokki“ þá kemur í ljós að 22% þeirra sem engan landsleik eiga falla undir 

þann hóp, 30% yngri landsliðskvenna og 23% þeirra sem einnig eiga A-landsleik. 

Þátttakendur sem falla undir síðasta svarmöguleikann hafa bæði orðið 

Íslandsmeistari í yngri flokkum og meistaraflokki. Skiptingin er eftirfarandi: 7% 

þeirra sem engan landsleik eiga falla undir þann hóp, 27% yngri landsliðskvenna 

og 51% A-landsliðskvenna. Við framkvæmd á kí-kvaðrat marktektarprófi kom í 

ljós marktækur munur á milli hópa hvað varðar árangur þeirra á ferlinum. 
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x
2
(6)=64,8, p<0,01. Reiknuð var fylgni á milli árangurs í Íslandsmeistaratitlum 

talið og hversu langt leikmenn hafa náð í knattspyrnu. Tác fylgni var 0,42.  

Á mynd 14 má sjá skiptingu svara þátttakenda hvort þeir hafi æft eða spilað upp 

fyrir sig. Ef svo, hversu marga flokka. Skipt er niður eftir hópum. 

 

 

Mynd 14. Skipting svara þátttakenda hvort þeir hafi æft eða spilað upp fyrir sig og hversu marga 

flokka. Skipt eftir árangri þeirra á knattspyrnuferlinum. 

Eins og sést hér að ofan æfðu eða spiluðu flestir þátttakendur rannsóknarinnar 

einn flokk upp fyrir sig. Hæst er hlutfall A-landsliðskvenna, eða 53%, sem segjast 

hafa æft eða spilað einn flokk upp fyrir sig. 46% þeirra þátttakenda sem engan 

landsleik eiga svöruðu á sama hátt ásamt 37% yngri landsliðskvenna. Þegar 

svarmöguleikinn „ Já, tvo flokka“ er skoðaður sést að álíka margir þátttakendur 

svöruðu á þann veg. Í þeim hópi er hæst hlutfall yngri landsliðskvenna. Mun færri 

þátttakendur segjast hafa æft eða spilað þrjá flokka upp fyrir sig. 7% þeirra sem 

engan landsleik eiga segjast hafa æft eða spilað þrjá flokka upp fyrir sig, 19% 

yngri landsliðskvenna og engin A-landsliðskona. Um 10% þátttakenda sem engan 

landsleik eiga og þeirra sem leikið hafa A-landsleik segjast ekki hafa æft eða 

spilað upp fyrir sig. Aðeins 1% yngri landsliðskvenna svara á sama hátt. Við 

framkvæmd á kí-kvaðrat marktektarprófi kom í ljós marktækur munur á milli 

hópa hvað varðar fjölda flokka sem þátttakendur spiluðu eða æfðu upp fyrir sig 

x
2
(6)=17,09, p<0,01. Reiknuð var fylgni á milli hópa, tác fylgni var -0,14. 
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5.4 Hugræn færni  

Notast var við OMSAT kvarðan þegar hugræn færni þátttakenda var mæld. 

Meðaltöl, staðalfrávik og niðurstöður einhliða dreifigreiningar má sjá í töflu 2. Þar 

má sjá niðurstöður á undir- og yfirþáttum prófsins ásamt heildarútkomu hjá 

hópunum þremur. Hugræn færni hópanna er betri eftir því sem meðaltalið telst 

hærra í hverjum hópi fyrir sig. Ekki mældist tölfræðilega marktækur munur á 

þremur undirþáttum vitrænnar færni. Þeir voru Einbeiting F(2)=1,8, p>0,05, 

Hugræn þjálfun , F(2)=0,99, p>0,05 og Keppnisáætlun F(2)=1,4, p>0,05. 

Tafla 2. Meðaltöl og niðurstöður einhliða dreifigreingar á OMSAT kvarðanum. Skipt eftir árangri 

þátttakenda á  knattspyrnuferlinum. 

Hópar                    Engin landsleikur              Y-landsleikur                  Y- og A-landsleikur 

Þáttur                         N         M       Sf         N        M        Sf            N        M         Sf           F 

Grundvallarfærni   100     42,81    6,0        70     45,27     6,0          32     49,34      5,2        15,5** 

Markmiðssetning      102     14,18    2,2        70     14,91     2,3          32     15,25      2,4         3,7* 

Sjálfstraust                102     14,97    2,4         71     15,57    2,3          34     17,11      2,0        11,3 ** 

Skuldbinding            102      13,73   2,9         71     14,74     2,8          34     17,00      2,0        18,2** 

Sállíkamleg færni     93      70,18   6,5          67     70,41    7,9          33      76,3       6,4        10,2** 

Streituviðbrögð        101      21,53   2,6          71      21,43    2,6          34     23,38      2,3         7,8** 

Óttastjórnun               99      22,87   2,2          69      22,47    2,8          34     24,50      2,4         8,0** 

Slökun                      100     12,33    2,5          70      12,70    2,7          33     13,66      2,4         3,3* 

Virkjun                     101     13,53    2,0          70      14,01    2,3          34     14,61      2,5         3,2* 

Vitræn færni             93     80,68    7,6          69      82,52    9,6          30     85,47    10,6         3,4* 

Einbeiting                 102     22,33    2,6          71      22,71    3,0          33     23,42      3,4         1,8  

Athyglisstjórnun       101     21,00    2,7          71      21,17    2,8          34     22,35      2,9         3,1* 

Skynmyndanotkun      99     13,41    2,2          70      13,21    3,0          32     14,59      2,9         3,2* 

Hugræn þjálfun         100     11,68    2,7          70      12,20    3,6          32     12,44      3,3         0,99 

Keppnisáætlun          100     12,50    2,7          71      13,12     3,1         31     13,32      3,2          1,4 

Heild                           84      193    16,8          65       198     20,5        29       210      18,7         9,0** 

*F< 0,05 

**F< 0,01 

 

Þegar yfirþættir kvarðans, grundvallarfærni, vitræn færni og sállíkamleg færni eru 

skoðaðir nánar kemur í ljós að tölfræðilega marktækur munur er á öllum  

yfirþáttum kvarðans (p<0,05). Þá mældist einnig tölfræðilega marktækur munur á 
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heildarútkomu prófsins F(2)=9,0, p<0,01. Við nánari úrvinnslu á niðurstöðum 

prófsins var framkvæmt Bonforoni eftirápróf á yfirþáttum kvarðans til þess að 

skoða hvar munurinn lág á milli hópanna. 

Niðurstöður voru eftirfarandi í grundvallarfærni: marktækur munur 

mældist á útkomu þeirra sem spilað hafa A-landsleik og þeirra sem einungis hafa 

spilað yngri landsleik annarsvegar og þeirra sem aldrei hafa spilað landsleik 

hinsvegar (p<0,05). Þá mældist einnig marktækur munur á þeim sem einungis 

hafa spilað yngri landsleik og þeirra sem aldrei hafa spilað landsleik (p<0,05).  

Niðurstöður samanburðarprófsins á sállíkamlegri færni voru eftirfarandi: 

Marktækur munur var á útkomu þeirra sem spilað hafa A-landsleik og þeirra sem 

aðeins hafa spilað yngri landsleik annarsvegar og þeirra sem aldrei hafa spilað 

landsleik hinsvegar (p<0,05). Þá mældist ekki marktækur munur á útkomu þeirra 

sem einungis hafa spilað yngri landsleik og þeirra sem engan landsleik hafa spilað 

(p>0,05).  

Þriðji yfirþáttur listans er sem fyrr segir vitræn færni. Niðurstöður 

samanburðarprófsins voru eftirfarnandi: Marktækur munur mældist á útkomu 

þeirra sem spilað hafa A-landsleik og þeirra sem engan landsleik hafa spilað. 

(p<0,05). Þá mældist hvorki marktækur munur á þeim sem spilað hafa A-

landsleik og þeirra sem spilað hafa yngri landsleik né þeirra sem engan landsleik 

hafa spilað og þeirra sem aðeins hafa spilað yngri landsleik (p<0,05).  

Að lokum sýndu niðurstöður samanburðarprófsins marktækan mun á 

heildarútkomu þeirra sem spilað hafa A-landsleik og þeirra sem einungis hafa 

spilað yngri landsleik annarsvegar og þeirra sem aldrei hafa leikið landsleik 

hinsvegar (p<0,05). Þá mældist ekki marktækur munur á heildarútkomu þeirra 

sem einungis hafa spilað yngri landsleik og þeirra sem engan landsleik hafa spilað 

(p<0,05).  

Samkvæmt niðurstöðum OMSAT kvarðans er hugræn færni þeirra 

þátttakenda sem spilað hafa A-landsleik alltaf hærri en þeirra sem engan landsleik 

hafa spilað. A-landsliðs þátttakendur mælast einnig alltaf með hærra meðaltal en 

þeir þátttakendur sem aðeins hafa spilað yngri landsleik að undanskildum flokki 

vitrænnar færni, þar mældist ekki marktækur munur. Ekki mældist marktækur 
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munur á yfirþáttum listans hjá þátttakendum sem einungis hafa spilað yngri 

landsleik og þeirra sem engan landsleik hafa spilað að undanskildum yfirflokki 

grundvallarfærni. Því má álykta að þeir sem spilað hafa yngri landsleik og A-

landsleik fyrir Íslands hönd hafa betri hugræna færni heldur þeir sem einungis 

hafa spilað yngri landsleik og þeir sem engan landsleik hafa spilað. Ekki er hægt 

að álykta að þeir leikmenn sem spilað hafa yngri landsleik en ekki A-landsleik 

standi þeim sem hafa engan landsleik spilað framar hvað hugræna færni varðar. 

Á mynd 14 má sjá hvernig þátttakendur meta vægi hugrænna þátta við 

knattspyrnuiðkun sína.  

 

Mynd 15. Mat þátttakenda á vægi sálfræðilegra þátta við knattspyrnuiðkun þeirra. Skipt eftir 

árangri á knattspyrnuferlinum. 

Enginn þátttakandi virðist vera á því máli að sálfræðilegir þættir skipti þá „alls 

engu máli“ eða „litlu máli“. Um 5% þátttakenda í hópnum þremur telja 

sálfræðilega þætti skipta þá „hvorki miklu né litlu máli“ í knattspyrnuiðkun þeirra.  

Um 25% þeirra þátttakenda sem spilað hafa landsleik fyrir Íslands hönd telja 

sálfræðilega þætti skipta þá „miklu“ máli. Þá telja 37% þátttakenda í hóp þeirra 

sem aldrei hafa spilað landsleik að sálfræðilegir þættir skipti þá „miklu“ máli. Um 

70% þátttakenda sem spilað hafa landsleik telja sálfræðilega þætti skipta þá „mjög 

miklu“ máli. 59% þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik eru á sama máli. 

Það má því segja að flestallir þátttakendur rannsóknarinnar séu sammála því að 
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sálfræðilegir þættir skipta þá töluverðu máli. Við framkvæmd á kí-kvaðratprófi 

kom ekki fram marktækur munur á milli hópa, x
2
(4)=4,9, p>0,05. 

Á mynd 15 má sjá hvort þátttakendur hafa leitað til ráðgjafa á sviði hugrænna 

þátta í þeim tilgangi að bæta frammistöðu sína í knattspyrnu.  

 

Mynd 16. Skipting svara þátttakenda hvort þær hafi leitað til sérfræðings á sviði sálfræði í þeim 

tilgangi að bæta frammistöðu í knattspyrnu. Skipt eftir árangri þeirra á ferlinum. 

11% þátttakenda sem aldrei hafa spilað landsleik hafa leitað eftir aðstoð frá 

fagfólki á sviði íþróttasálfræði í þeim tilgangi að bæta frammistöðu sína í 

knattspyrnu. Þá hafa um 28% yngri landsliðskvenna leitað sér aðstoðar og 32% 

þátttakenda sem einnig hafa spilað A-landsleik leitað sér aðstoðar. Eins og fram 

kemur hér að framan (mynd 15) telja flestir leikmenn sálfræðilega þætti skipta 

máli í þeirra íþróttaiðkun. Samt sem áður virðast þeir leikmenn sem náð hafa þeim 

áfanga að spila undir merkjum Íslands líklegri til þess að leita eftir ráðgjöf frá 

sérfræðingi á sviði sálfræði í þeim tilgangi að bæta frammistöðu sína. Við 

framkvæmd á kí-kvaðratprófi mældist marktækur munur á milli hópa, x
2
(4)=10,7, 

p<0,05. Reiknuð var fylgni á milli þessi þess hvort þátttakendur hafi leitað sér 

aðstoðar fagfólks á sviði hugarþjálfunar og hversu langt leikmenn hafa náð í 

knattspyrnu. Tác  -0,19. 
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6. Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða árangur íslenskra knattspyrnukvenna út 

frá fjórum þáttum. Markmið mitt var að greina hvort munur væri á hugrænni færni 

knattspyrnukvennanna eftir þeim árangri sem þær hafa náð nú þegar á sínum ferli. 

Einnig var kannað hvort fæðingardagsáhrif bæru við hjá þátttakendum. Þá var 

einnig athugað hvort marktækur munur væri á mati þátttakenda á líkamlegum 

þroska sínum miðað við jafnöldrur sínar í sama aldursflokki.  

6.1 Fæðingardagsáhrif 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að ekki er munur á milli hópa hvað varðar 

fæðingardagsáhrif. Fæðingardagsáhrif hafa þónokkuð verið rannsökuð á meðal 

drengja. Rannsóknir sýna að sterk áhrif á meðal drengja í íþróttum þar sem 

samkeppni er mikil og líkamlegur styrkur nauðsynlegur. Fæðingardagsáhrif hafa 

ekki eins mikið verið rannsökuð á meðal stúlkna. Niðurstöður rannsóknar 

Goldschmied á afrekskonum í íþróttum styðja niðurstöður þessara rannsóknar þar 

sem ekki komu fram fæðingardagsáhrif á meðal þátttakenda rannsóknarinnar 

(Goldschmied, 2011). Það vekur athygli rannsakanda hversu lágt hlutfall A-

landsliðsþátttakenda eru fæddir á fyrstu þremur mánuðum ársins. Þó að 

niðurstöður þessara rannsóknar hafi ekki sýnt fram á fæðingardagsáhrif er vert að 

taka fram að fæðingardagsáhrif hafa komið fram á meðal yngri stúlkna (Delorme 

og Raspaud, 2009). Þá sýnir rannsókn Jakobs og Vilbergs sterk fæðingardagsáhrif 

á meðal brottfalls stúlkna úr 4.flokki kvenna (Jakob og Villberg, 2009). Það er því 

mikilvægt að þjálfarar séu meðvitaðir um að fæðingardagsáhrif geta haft áhrif á 

þátttöku stúlkna í íþróttum þrátt fyrir að niðurstöður þessara rannsókna og annarra 

benda til þess að fæðingardagsáhrif hafi ekki mikið að segja varðandi árangur til 

framtíðar. Tilgáta rannsakanda varðandi fæðingardagsáhrif stenst þar sem ekki 

komu fram fæðingardagsáhrif á meðal þátttakenda miðað við árangur þeirra á 

knattspyrnuferlinum. Það þýðir að þátttakendur sem náð hafa hvað mestum 

árangri eru ekki endilega fæddir á fyrri hluta árs frekar en seinni.  
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6.2 Líkamlegur þroski 

Líkamlegur þroski þátttakenda var metin eftir þremur aldursflokkum, 4.flokki, 

3.flokki og 2.flokki. Þátttakendur voru beðnir um að meta líkamlegan þroska sinn 

miðað við jafnaldra. Einnig voru þátttakendur beðnir um að meta á hvaða aldri 

þeir töldu sig fullvaxta. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru athugaðar nánar 

kemur hvorki í ljós marktækur munur á mati þátttakenda á líkamlegum þroska 

sínum eftir aldri né hvenær þeir töldu sig fullvaxta eftir hópum. Samkvæmt 

niðurstöðum þessara rannsóknar virðist líkamlegur þroski ekki hafa mikið að 

segja hvað varðar árangur knattspyrnukvennanna til lengri tíma litið. Litlu máli 

virðist skipta hvort þátttakendur hafi verið seinni til hvað líkamlegan þroska 

varðar eða snemma. Niðurstöður rannsóknar Hauks Inga (2006) á hugrænni færni 

íslenskra knattspyrnumanna sýndi að þeir þátttakendur sem voru seinni til við 

líkamlegan þroska náðu meiri árangri til lengri tíma litið. Þeir sem voru 

seinþroska settu að öllum líkindum meiri kraft í tæknilega þjálfun, leikskilning og 

aðra mikilvæga þætti sem nýttust betur til lengri tíma litið. Það má draga þá 

ályktun af niðurstöðum þessara rannsókna að líkamlegur styrkur er mikilvægari 

við knattspyrnuiðkun hjá drengjum en stúlkum. Hafa skal í huga að niðurstöður 

þessara spurninga byggja á mati þátttakenda á líkamlegum þroska sínum. 

Þátttakendur þurftu að rifja upp gamla tíma og gæti það skekkt niðurstöður að 

einhverju leyti. 

Tilgáta tvö stenst því að öllu leyti þar sem ekki er marktækur munur á milli 

hópa hvað líkamlegan þroska varðar. Í hópi þeirra sem náð hafa mestum árangri 

virðist vera töluverð dreifing hvað varðar líkamlegan þroska. Þátttakendur töldu 

sig vera seinþroska, í meðallagi og bráðþroska. Það er því mikilvægt að þjálfarar 

og þeir sem koma að þjálfun barna og unglinga séu meðvitaðir um að líkamlegur 

þroski hefur ekki endilega úrslitaáhrif hvað árangur varðar þegar horft er til lengri 

tíma. Það má vel vera að þau lið sem beri af í yngri flokkum njóta góðs af 

líkamlegum þroska iðkenda sinna. Þjálfara ber að rækta hæfileika leikmanna sinna 

óháð líkamlegum þroska þeirra. Þá er einnig nauðsynlegt að gera leikmönnum 

grein fyrir því að þrátt fyrir að þeir séu seinir til líkamlega geti þeir náð árangri. 

Auðveldlega er hægt að vinna með styrkleika út frá líkamlegum einkennum 

leikmanna. Þeir leikmenn sem hafa mikla líkamlega burði geta einbeitt sér að 

atriðum sem nýtast þeim í leik þeirra til dæmis unnið sérstaklega í skallatækni og 
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borið þar af. Þeir leikmenn sem þykja minni og seinni til við líkamlegan þroska 

gætu þá til dæmis unnið í boltameðferð og öðrum þáttum sem tengjast þeirra 

styrkleikum.  

6.3 Hugræn færni þátttakenda 

Tilgáta fjögur varðandi hugræna færni þátttakenda stóðst að hluta til. Þátttakendur 

sem leikið hafa A-landsleik hafa betri hugræna færni miðað við þátttakendur sem 

aldrei hafa leikið A-landsleik. En þeir þátttakendur sem einungis hafa leikið yngri 

landsleik hafa ekki betri hugræna færni en þeir leikmenn sem aldrei hafa leikið 

landsleik fyrir Íslands hönd samkvæmt OMSAT prófinu. Munur kom fram á 

hugrænni færni þátttakenda á 12 af 15 þáttum prófsins. Þættirnir þrír, sem ekki 

mældist marktækur munur, eru þrír af fimm undirflokkum vitrænnar færni. Þeir 

voru einbeiting, hugræn þjálfun og keppnisáætlun.  

Þeir þátttakendur sem leikið hafa A-landsleik hafa samkvæmt niðurstöðum 

prófsins betri grundvallarfærni miðað við þá leikmenn sem aldrei hafa leikið A-

landsleik. Það má því álykta sem svo að A-landsliðsleikmenn séu betri í 

markmiðssetningu og hafi meira sjálfstraust. Einnig kom fram mikil munur á 

skuldbindingu leikmanna eftir því hvort þeir hafi leikið A-landsleik. Niðurstöður 

rannsóknarirnnar hvað varðar skuldbindingu leikmanna eru í takt við hugmyndir 

K. A. Ericsson (Ericsson og Lehmann, 1996). Samkvæmt niðurstöðum prófsins 

má einnig ætla að þeir leikmenn sem einungis eiga yngri landsleik hafi betri 

grundvallarfærni en þeir leikmenn sem aldrei hafa leikið landsleik. 

  Þeir þátttakendur sem leikið hafa A-landsleik hafa samkvæmt niðurstöðum 

prófsins betri sállíkamlega færni miðað við þá leikmenn sem aldrei hafa leikið A-

landsleik. Það má því álykta sem svo að A-landsliðleikmenn hafi betri 

streituviðbrögð, óttastjórnun, slökun og virkjun miðað við þá leikmenn sem aldrei 

hafa leikið A-landsleik. Ekki er hægt að álykta sem svo að þeir leikmenn sem 

einungis hafa leikið yngri landsleik séu sterkari á sállíkamlegri færni miðað við 

leikmenn sem aldrei hafa leikið landsleik.  

Þeir þátttakendur sem leikið hafa A-landsleik hafa samkvæmt niðurstöðum 

prófsins betri vitræna færni miðað við þá leikmenn sem aldrei hafa leikið 

landsleik. Ekki er hægt að álykta sem svo að þeir þátttakendur sem leikið hafa A-

landsleik standi yngri landsliðkonum framar í vitrænni færni. Þá er heldur ekki 
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hægt að álykta að yngri landsliðskonur hafi betri vitræna færni en þeir 

þátttakendur sem aldrei hafa leikið landsleik. Samkvæmt niðurstöðum prófsins er 

ekki marktækur munur á þremur af fimm þáttum vitrænnar færni. Það er því ekki 

hægt að álykta sem svo að A-landsliðskonur hafi betri einbeitingu, hugræna 

þjálfun eða keppnisáætlun. Hins má gera ráð fyrir því að A-landsliðskonur hafi 

betri athyglisstjórnun og noti skynmyndir meira en þeir þátttakendur sem aldrei 

hafa leikið A-landsleik.  

Samkvæmt heildarútkomu prófsins má ætla að þeir þátttakendur sem leikið 

hafa A-landsleik hafi betri hugræna færni en bæði þeir þátttakendur sem einungis 

hafa leikið yngri landsleik og þeir sem aldrei hafa leikið landsleik. Niðurstöður 

sýna einnig að ekki er marktækur munur á hugrænni færni þátttakenda sem leikið 

hafa yngri landsleik annarsvegar og engan landsleik hinsvegar.  

Samkvæmt niðurstöðum prófsins má álykta sem svo að þeir leikmenn sem 

spilað hafa fyrir A-landslið Íslands hafi betri hugræna færni en aðrir leikmenn sem 

ekki hafa náð jafn góðum árangri. Það má því gera ráð fyrir því að hugræn færni 

íþróttamanna hafi sitt að segja hvað varðar árangur þeirra. Því betri sem hugræn 

færni er, því meiri líkur eru á betri árangri. Mikilvægt er að hafa í huga að 

leikmaður sem gæddur er miklum knattspyrnuhæfileikum getur aðeins orðið betri 

ef unnið er að hugrænni færni samhliða líkamlegum þáttum sem nauðsynlegir eru 

til knattspyrnuiðkunar. Til eru mörg dæmi þess að leikmaður hafi mikla 

knattspyrnuhæfileika en sé ekki með “hausinn í lagi” til þess að ná ennþá lengra. 

Taka verður mið af því að árangur getur haft áhrif á það hversu mikil hugræn 

færni er til staðar. Þátttakendur rannsóknarinnar hafa í rauninni allir náð góðum 

árangri á sínum ferli. Í hópi þeirra sem aldrei hafa leikið landsleik hafa allir 

þátttakendur leikið 20 leiki eða fleiri leiki með meistaraflokki kvenna. Það verður 

að teljast viss árangur að spila yfir 20 leiki með meistaraflokki. Innan þessa hóps 

eru bæði leikmenn sem leikið hafa yfir 100 leiki með meistaraflokki og rétt um 20 

leiki. Einnig hefði verið áhugavert að hafa alla þá leikmenn sem eiga leik í 

meistaraflokki sem léku á sama tímabili í efstu deild, óháð leikjafjölda þeirra. Þá 

hefði væntanlega verið hægt að sjá meiri mun á þeim sem eiga styttri feril með 

meistaraflokki og á þeim sem spilað hafa fyrir A-landslið. Þá hefði einnig verið 

áhugavert að skipta hópunum þremur upp eftir leikjafjölda. Til dæmis væri hægt 

að skipta þeim sem spilað hafa A-landsleik í tvo hópa, annarsvegar leikmenn sem 
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spilað hafa undir 15 leiki og hinsvegar leikmenn sem spilað hafa 15 leiki eða 

fleiri. Á sama tíma væri hægt að skipta leikmönnum sem aldrei hafa leikið 

landsleik í tvo hópa, annarsvegar leikmenn sem spilað hafa 30 leiki eða fleiri í 

meistaraflokki og hinsvegar leikmenn sem spilað hafa færri en 30 leiki. Þá væri til 

dæmis hægt að bera saman leikjahæstu leikmenn í meistaraflokki sem ekki hafa 

spilað A-landsleik og þá leikmenn sem spilað hafa fæstu leikina með A-landsliði. 

Forvitnilegt væri að sjá hvort það væri mikill munur þar á, hvort leikjahæstu 

meistaraflokks leikmennirnir sem ekki eiga A-landsleik hafi svipaða hugræna 

færni og þeir sem leikið hafa fáa A-landsleiki.  

Árið 2006 framkvæmdi Haukur Ingi Guðnason svipaða rannsókn á 

íslenskum knattspyrnumönnum. Niðurstöður hans rannsóknar styðja niðurstöður 

þessarar rannsóknar hvað hugræna færni varðar. Niðurstöður Hauks Inga leiddu í  

ljós að þeir knattspyrnumenn sem náðu lengst á sínum ferli, hvort sem þeir léku 

sem atvinnumenn eða fyrir A-landslið, höfðu sterkari hugræna færni miðað við þá 

leikmenn sem höfðu náð minni árangri á sínum knattspyrnuferli. Þátttakendur 

rannsóknar hans höfðu allir náð árangri á sínum knattspyrnuferli annað hvort sem 

yngri landsliðsmenn, A-landsliðsmenn eða atvinnumenn. Hugsanlega hefðu 

niðurstöður hans sýnt meiri mun á hugrænni færni ef það hefðu líka verið 

leikmenn sem aldrei hafa leikið landsleik.  

Einkar áhugavert væri að leggja OMSAT prófið fyrir yngri 

landsliðsleikmenn. Þá væri forvitnilegt að leggja prófið fyrir til dæmis U-17 eða 

U-19 landsliðin og sjá hvort þeir leikmenn sem skora hæst á prófinu séu þeir 

leikmenn sem skili sér í A-landslið. Ef sú væri raunin væri hægt að fylgjast 

sérstaklega með þeim leikmönnum sem skora hæst í hugrænni færni og eru því 

líklegri að leika fyrir A-landslið. 

Samhliða OMSAT prófinu voru þátttakendur einnig spurðir að því hversu 

miklu máli sálfræðilegir þættir skipta þá við knattspyrnuiðkun þeirra. Niðurstöður 

leiddu í ljós að hátt hlutfall þátttakenda voru sammála því að sálfræðilegir þættir 

skipta þá miklu máli, óháð þeim árangri sem þeir hafa náð á ferlinum. 

Íþróttamenn virðast almennt vera sammála því að sálfræðilegir þættir hafa sitt að 

segja hvað varðar frammistöðu í íþróttum. Niðurstöður rannsóknar Rósu Bjarkar á 

fremsta íþróttafólki landsins frá árinu 2012 sýnir að 94% af þeim þátttakendum 
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sem fá styrk úr afrekssjóði ÍSÍ telja sálfræðilega þætti skipta miklu máli við 

íþróttaiðkun sína og 84% þeirra þátttakenda sem flokkast sem ungir og efnilegir 

íþróttamenn og eru líklegri þátttakendur á Ólympíuleikunum í framtíðinni. Það má 

því álykta sem svo að íþróttamenn séu almennt meðvitaðir um mikilvægi 

sálfræðilegra þátta við frammistöðu í íþróttum. Svör þátttakenda við spurningunni 

hvort þeim finndist sálfræðilegir þættir mikilvægir við frammistöðu voru borin 

saman við þá spurningu hvort viðkomandi hafi leitað til íþróttasálfræðings eða 

hugarþjálfara í þeim tilgangi að bæta frammistöðu sína. Niðurstöður leiddu í ljós 

að þeir þátttakendur sem náð hafa hvað mestum árangri eru líklegri til þess að 

leita eftir aðstoð hjá sérfræðingi á sviði hugrænnar þjálfunar. 

Með tilliti til niðurstaðna þessarar rannsóknar og annarra sem 

framkvæmdar hafa verið í svipuðum tilgangi, ættu þjálfarar og aðrir sem koma að 

þjálfun barna og unglinga að leggja mikla áherslu á þjálfun hugrænna þátta. 

Þjálfarar eru oftar en ekki í lykilhlutverki sem miklar fyrirmyndir iðkenda sinna 

og eru því í kjöraðstöðu til leiðsagnar. Hægt er að vinna markvisst að því til 

dæmis að efla sjálfstraust leikmanna, kenna raunhæfa markmiðssetningu og aðra 

þætti sem tengjast hugrænni færni. Þjálfarar eyða oft á tíðum miklum tíma í 

líkamlegar æfingar og láta hugræna þjálfun sitja á hakanum. Álitlegast er líklega 

að tvinna saman líkamlegar og hugrænar æfingar þar sem reynir á andlega hlið 

leikmannsins sem og styrk hans og tækni. Sem dæmi má nefna að þá getur þjálfari 

sett sig í hlutverk dómara og dæmt vísvitandi gegn öðru liðinu á æfingu. Þannig 

geta leikmenn þjálfast í því að taka mótlæti og halda einbeitingu þrátt fyrir að á 

móti blási. Þá er einnig mikilvægt að hafa það í huga að betri hugræn færni getur 

leitt til þess að einstaklingur sé betur í stakk búinn að takast á við þær aðstæður 

sem upp kunna að koma seinna á lífsleiðinni. Það ætti því að vera eitt af megin 

hlutverkum þjálfara að byggja upp andlega sterka einstaklinga sem geta látið gott 

af sér leiða, óháð knattspyrnulegum hæfileikum þeirra. 
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6.4 Árangur á knattspyrnuferlinum 

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram tilgáta varðandi árangur þátttakenda í yngri 

flokkum. Markmið rannsakanda með þeim spurningum sem snúa að árangri í 

yngri flokkunum var að kanna hvort þeir leikmenn sem urðu Íslandsmeistarar í 

yngri flokkum væru líklegri til þess að komast alla leið í A-landslið en þeir sem 

ekki hafa orðið Íslandsmeistarar. Eins og fyrr segir í textanum hér að ofan hefur 

orðið mikil breyting á umhverfi til íþróttaiðkunar hér á landi. Það gæti því farið 

fyrir brjóstið á einhverjum að árangur sé metin út frá Íslandsmeistaratitlum í yngri 

flokkum. Niðurstöður voru hinsvegar mjög áhugaverðar og bjóst rannsakandi alls 

ekki við jafn miklum mun á milli hópa og raun bar vitni. Niðurstöður leiddu í ljós 

að 72% þátttakenda sem léku A-landsleik á tímabilinu 2007-2012 urðu 

Íslandsmeistarar í yngri flokkum miðað við 29% þátttakenda sem aldrei hafa 

leikið landsleik fyrir Ísland. Það má því segja að tilgáta þrjú hafi staðist. Árangur í 

yngri flokkum virðist skipta máli varðandi framtíðarárangur. Þá er aftur á móti 

spurningin, hvað veldur þessum mikla mun á hópunum. Tengist það aðeins því að 

lyfta Íslandsmeistaratitlinum eða liggur eitthvað meira að baki. Árangur er hægt 

að meta út frá mörgum sjónarhornum, ekki aðeins í því að sigra eða tapa 

knattspyrnuleik. Líkt og Benjamin Bloom hélt fram skiptir umhverfi miklu máli 

(Bloom, 1985). Það má því draga þá ályktun af niðurstöðum að umhverfið sem A-

landsliðsþátttakendur ólust upp í hafi haft ákveðið forskot fram yfir það umhverfi 

sem þeir þátttakendur sem aldrei hafa leikið landsleik ólust upp í.  

Líkt og rannsóknir hafa sýnt fram á getur það haft slæm áhrif á iðkendur 

þegar ofur áhersla er lögð á það eitt að sigra (Miller, Roberts og Ommundsen). 

Aðferðir John Wooden virðast hafa skilað góðum árangri. Hann lagði aldrei 

áherslu á það að sigra heldur vildi hann frekar búa til gott umhverfi fyrir iðkendur 

sína, þar sem gildi lífsins voru í hávegum höfð. Hann vildi meina að með því að 

búa til árangursríkt umhverfi væri meiri líkur á því að leikmenn hans næðu árangri 

á öllum sviðum lífsins. Of árangursmiðuð þjálfun, þar sem öll áhersla er lögð á 

það eitt að sigra leik, getur einnig leitt til þess að þjálfarar taki sína eigin 

velgengni fram yfir hagsmuni leikmanna sinna. Það þýðir að þeir leikmenn sem 

þykja efnilegir eru oftar en ekki ofkeyrðir og spila leik eftir leik þar sem aðal 

markmiðið er að sigra. Slík dæmi eru algeng í kvennaknattspyrnu á Íslandi þar 

sem efnilegir leikmenn byrja allajafna snemma að spila með meistaraflokki. Þar 
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að leiðandi getur myndast togstreita á milli þjálfara um spiltíma leikmanna. 

Rannsakandi telur því nauðsynlegt að félög hafi í sínum röðum einn starfsmann, 

til dæmis yfirþjálfara eða meistaraflokksþjálfara, sem fylgist sérstaklega með álagi 

á ungum og efnilegum leikmönnum sem spila með nokkrum flokkum. Einnig væri 

skynsamlegt að félög komi sér upp ákveðnum reglum sem ber að fylgja varðandi 

álag á yngri leikmönnum. Líkt og niðurstöður rannsóknarinnar sýna æfðu eða 

spiluðu 19% yngri landsliðskvenna þrjá flokka upp fyrir sig. Engin þátttakandi 

rannsóknarinnar sem lék A-landsleik á tímabilinu sagðist hafa æft þrjá flokka upp 

fyrir sig. Þessar niðurstöður geta bent til þess að margar af þeim ungu og efnilegu 

stelpum sem spiluðu og æfðu oft marga flokka upp fyrir sig náðu ekki eins langt 

og þær hefðu getað með réttri stýringu álags. 

Þegar fjöldi Íslandsmeistaratila er skoðaður eftir aldurflokkum kemur í ljós 

að 25% yngri landsliðskvennanna urðu Íslandsmeistarar í 5.flokki á móti 11% 

þeirra sem leikið hafa A-landsleik. Áhugavert að sjá hvernig hlutfall A-

landsliðsstúlkna hækkar eftir því sem þær verða eldri. 43% A-landsliðs 

þátttakenda urðu til dæmis Íslandsmeistarar í 2.flokki á móti tæplega 30% yngri 

landsliðskvenna. Það má því draga þá ályktun af þessum niðurstöðum að árangur 

skiptir meira máli þegar leikmenn eldast. Taka verður mið af því að á 3. og 

2.flokks aldri eru leikmenn gjarnan farnir að skipta um félög í leit að betra 

umhverfi. Uppeldisfélög þátttakenda eru til að mynda 41 í heildina en Sigurður 

Ragnar A-landsliðsþjálfari valdi á tímabilinu 2007-2012 leikmenn frá níu 

íslenskum félögum (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, A-landsliðsþjálfari kvenna, 

munnleg heimild, 2. maí 2013). Styður það að mörgu leyti kenningu Benjamin 

Bloom varðandi árangur og umhverfi (Bloom, 1985).  

Taka verður mið af því að þátttakendur þessara rannsóknar eru þeir leikmenn sem 

náð hafa ákveðnum leikjafjölda með meistaraflokki kvenna. Leikmenn sem náðu 

ekki yfir 20 leikjum með meistaraflokki eru ekki rannsakaðir í þessari rannsókn. 

Rannsókn Önnu Maríu Björnsdótturs frá árinu 2008 skoðar brottfall stúlkna úr 

knattspyrnu á Íslandi. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að stúlkur hættu einna helst 

knattspyrnuiðkun vegna annarra áhugamála, lélegs félagsanda, meiðsla eða vegna 

of mikilla æfinga. Einnig höfðu tengsl við vini mikið að segja, tæpalega 50% 

brottfalls má rekja til þess að vinir hættu knattspyrnuiðkun eða einstaklingurinn 

eignaðist aðra vini utan knattspyrnunnar. Mikilvægt er félögin hafi þessi atriði í 
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huga þegar færa á leikmenn á milli aldursflokka. Þegar slíkar tilfærslur eru gerðar 

þarf að huga sérstaklega að félagslegum tengslum leikmanna. Ekki aðeins þeirra 

sem færðir eru upp á milli flokka heldur einnig þeirra sem eftir verða. Með 

tilfærslu á milli flokka eru vinatengsl á milli leikmanna oft skert. Slíkar 

hugleiðingar eiga sérstaklega við þegar stúlkur eru annarsvegar þar sem þær byrja 

iðulega fyrr að spila með meistaraflokki en drengir. 

Þegar árangur þátttakenda er skoðaður út frá Íslandsmeistaratitlum í efstu 

deild kvenna þá kemur bersýnilega í ljós að þeir leikmenn sem náð hafa að leika 

fyrir A-landslið Íslands eiga flesta Íslandsmeistaratitla að baki. Niðurstöður sýna 

að þeir leikmenn sem aldrei hafa leikið landsleik hafa einungis unnið 15 

Íslandsmeistaratitla samanlagt á meðan þeir leikmenn sem leikið hafa fyrir A-

landslið hafa orðið Íslandsmeistarar samtals 90 sinnum. Það kemur kannski ekki á 

óvart að A-landsliðsleikmenn hafi unnið fleiri Íslandsmeistaratitla með 

meistaraflokki en aðrir leikmenn. En í ljósi þess að hópur þeirra sem leikið hafa 

A-landsleik er mun minni en hópur þeirra sem aldrei hefur leikið landsleik þá 

verður munurinn að teljast frekar mikill. Það má hinsvegar gera ráð fyrir því að 

efnilegustu leikmenn minni félaga sækji oftar en ekki í betra umhverfi en 

uppeldisfélag þeirra getur boðið upp á. Það er því ekki skrítið að þeir leikmenn 

sem náð hafa hvað mestum árangri á sínum meistaraflokksferli séu valdir í A-

landslið Íslands. 

Þegar árangur þátttakenda er tekin saman yfir knattspyrnuferil þeirra, yngri 

flokkar og meistaraflokkur , þá kemur fram töluverður munur á milli hópa. Þegar 

hóparnir eru bornir saman við svarmöguleikann “ég hef aldrei orðið 

Íslandsmeistari” þá kemur fram að tæplega 70% þeirra leikmanna sem aldrei hafa 

leikið landsleik tilheyra þeim hópi. Einungis um 10% A-landsliðskvenna tilheyra 

einnig þeim hópi. Það verður að teljast töluverður munur. Þegar svarmöguleikinn 

“ég hef bæði orðið Íslandsmeistari í meistaraflokki og yngri flokkum” er skoðaður 

þá snúast hlutföllin við. Um 5% þeirra sem aldrei hafa leikið landsleik svara á 

þann veg en rúmlega 50% A-landsliðskvenna. Ekki eru jafn miklar breytingar á 

milli svara hjá yngri landsliðskonum.  Það verður því að teljast líklegra að 

leikmaður spili fyrir landslið Íslands ef hann hefur orðið Íslandsmeistari á sínum 

knattspyrnuferli og þá er einnig líklegra að leikmaður komist í A-landslið ef hann 

hefur orðið bæði Íslandsmeistari í yngri flokkum og meistaraflokki.  
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Rannsakandi telur nauðsynlegt að koma því á framfæri að þrátt fyrir að 

líkurnar aukist á árangri ef viðkomandi verður Íslandsmeistari á ferlinum þá er 

það alls ekki algilt. Þá er rannsakandi þeirra skoðunar að árangursríkt umhverfi 

hafi meira vægi en það eitt að lyfta Íslandsmeistaratitli, það er miklu frekar 

afleiðing þess að alast upp í góðu umhverfi. Mikilvægt er að kenna iðkendum 

sínum góðar venjur líkt og John Wooden heldur fram. Þær venjur sem iðkendur 

temja sér endurspeglast síðan í framkomu þeirra bæði innan vallar sem utan 

(Wooden og Jamison, 1997).  

Líkt og áður hefur komið fram hefur þjálfun yngri flokka á Íslandi breyst 

töluvert á síðastliðnum árum. Breytingin hefur farið frá því að veitt séu 

einstaklingsverðlaun í 7.flokki yfir í það að margir eru hlyntir því að ekki séu talin 

mörk eða skráð úrslit hjá sama flokki. Það eitt að veitt hafa verið 

einstaklingsverðlaun í 7.flokki er að mínu viti fráleitt. Það er hinsvegar 

nauðsynlegt þegar lengra er komið að leikmenn upplifi þá tilfinningu að sigra og 

tapa. Það er mikill lærdómur í hvoru tveggja. Það ætti að vera hlutverk þjálfara að 

kenna leikmönnum sínum hvernig bera eigi sig af í báðum tilvikum. Þjálfari getur 

með því móti minnkað líkur á því að þeir leikmenn sem bera af séu hrokafullir og 

beri litla virðingu fyrir þeim sem skemur eru á veg komnir. Þá er enn og aftur 

komið að uppeldishlutverki þjálfara. Hans hlutverk ætti fyrst og fremst að vera að 

búa til gott umhverfi fyrir iðkendur sína þar sem allir fá að njóta sín á eigin 

verðleikum. Þegar horft er til lengri tíma er mun nauðsynlegra að móta heilsteypta 

einstaklinga út í samfélagið frekar en að vinna íþróttaleiki. Með réttum áherslum í 

þjálfun eru íþróttir kjörin vettvangur til þess.  
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8. Viðaukar 

Viðauki 1- Kynning 

 

Sæl  

Margrét Magnúsdóttir heiti ég og er að skrifa Bsc rannsóknarritgerð í íþróttafræði 

við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin fjallar um íslenska kvennaknattspyrnu og 

tengsl hugrænna þátta við árangur leikmanna. Þar sem þú hefur annað hvort spilað 

A-landsleik eða spilað í efstu deild á árunum 2007-2012 þættir mér mjög vænt um 

að þú tækir þátt í nokkra mínútna könnun. Könnunin er alls ekki löng tekur um 7-

12 mínútur að svara. Rannsóknin er nafnlaus og því ekki hægt að rekja svör til 

einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi skipt máli hvað varðar 

áherslur þjálfunar hjá ungum leikmönnum í framtíðinni. Það er því mikilvægt að 

þú sjáir þér fært að taka þátt. 

Þú mátt endilega svara þessum pósti tilbaka og láta mig vita hvort þú hafir áhuga 

að taka þátt. Ég mun senda út könnunina í byrjun febrúar.  

Með fyrirfram þökk, Margrét Magnúsdóttir, margretm10@ru.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Viðauki 2 - Bakgrunnur 

 

1. Fæðingarár? 

1972-1976 

1977-1981 

1982-1986 

1987-1991  

 

2. Hvenær á árinu ertu fædd? 

Janúar-mars 

Apríl-Júní 

Júlí-September  

Október-Desember 

 

3. Hefur þú leikið sem atvinnumaður í knattspyrnu erlendis? 

Já 

Nei  

 

4. Hvar ertu alin upp? ( Ef þú ert alin upp á mörgum stöðum merktu þá við 

þann stað sem þú bjóst lengst á sem barn og unglingur) 

Erlendis 

Austurlandi 

Vesturlandi og Vestfirðir 

Norðurlandi 

Suðurlandi og Reykjanesi 

Höfuðborgarsvæðið þ.e. Kópavogur, Garðabær, Hafnafjörður, Álftanes, 

Mosfellsbær, Reykjavík, Seltjarnarnes  

 

5. Uppeldisfélag? ______________ 
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6. Landsleikir? Merktu aðeins við einn reit 

 

Ég á engan landsleik fyrir Ísland, hvorki yngri landsleik né A-landsleik 

 

Ég á leik með yngri landsliðum Íslands en ekki A-landsliði 

 

Ég á leiki með yngri landsliðum Íslands og A-landsliði 

 

7. Hvernig var líkamlegur þroski þinn miða við jafnaldra í 4.flokki? 

 

Vel undir meðallagi 

 

Undir meðallagi 

 

Í meðallagi  

 

Yfir meðallagi 

 

Vel yfir meðallagi 

 

8. Hvernig var líkamlegur þroski þinn miða við jafnaldra í 3. flokki? 

 

Vel undir meðallagi 

 

Undir meðallagi 

 

Í meðallagi 

 

Yfir meðallagi  

 

Vel yfir meðallagi 

 

9. Hvernig var líkamlegur þroski þinn miða við jafnaldra í 2.flokki? 

 

Vel undir meðallagi 

Undir meðallagi 

Í meðallagi   

Yfir meðallagi 

Vel yfir meðallagi 
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10. Á hvaða aldri varstu orðin fullvaxta? 

 

14 ára eða yngri 

 

15-16 ára 

17-18 ára 

19-20 ára  

21 árs eða eldri 

11. Hversu miklu máli telur þú að sálfræðilegir þættir skipti í þinni 

íþróttagrein? 

Alls engu 

Litlu 

Hvorki miklu né litlu 

Miklu  

Mjög miklu 

12. Hvað varst þú gömul þegar þú spilaðir þinn fyrsta meistaraflokksleik? 

 

14-15 ára 

16-17 ára 

18-19 ára 

20-21 ára  

22 árs eða eldri 

 

13. Æfðir þú með 2.flokki í þínu félagi?  (Tilgangurinn með þessari 

spurningu er að vita hvort þú hafir hoppað yfir 2.flokk á leið þinni í 

meistaraflokk) 

 

Aldrei 

 

Sjaldan 

 

Stundum 
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Oft 

 

Alltaf 

 

14. Spilaðir þú með 2.flokki í þínu félagi? 

 

Aldrei 

 

Sjaldan 

 

Stundum 

 

Oft 

 

Alltaf 

 

15. Varst þú íslandsmeistari utanhúss í yngriflokkum? (5.-2.flokkur)  

 

Já 

Nei 

 

17. Ef þú varst íslandsmeistari í yngri flokkum í hvaða flokk varstu 

íslandsmeistari?  

5.flokki 

4.flokki 

3.flokki 

2.flokki 

16. Stuðningur foreldra minna við iðkun mína var: 

Mjög mikill  

Mikill  

Hvorki lítill né mikill 

Lítill 

Mjög lítill 
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17. Stundaðir þú (æfðir eða kepptir) aðrar íþróttagreinar með 

íþróttafélögum sem barn/unglingur? 

 

Já  

 

Nei 

 

18. Ef já, hvaða íþróttagreinar stundaðir þú? 

 

Körfubolta 

 

Handbolta 

 

Fimleika 

 

Frjálsar íþróttir 

 

Annað 

   

19. Hversu lengi æfðir þú viðkomandi íþrótt/ir? 

 

0-1ár 

 

2-3 ár 

 

4-5 ár 

 

6 ár eða lengur 

 

20. Hvað varstu gömul þegar þú hættir að æfa allar aðrar greinar en 

knattspyrnu? 

      8 ára eða yngri 

9-11 ára 

12-14 ára  

15-17 ára 

18 ára eða eldri 

 

 

21. Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að æfa knattspyrnu? 
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5-7 ára  

8-11 ára 

12-15 ára 

16 ára og eldri 

 

22. Spilaðir þú og/eða æfðir upp fyrir þig? 

Já einn flokk  

já tvo flokka  

Já þrjá flokka   

Nei 

23. Var félagið sem þú spilaðir lengst með í yngri flokkum með 

meistaraflokk? 

Já 

Nei  

24. Ég hef orðið íslandsmeistari í meistaraflokki? 

Já  

Nei 

25. Ef já, hve oft? 

 

26. Knattspyrnu iðkun mín er í einum af tveimur efstu sætum á mínum 

forgangslista? 

 

Já 

 

Nei 

 

27. Ég hef leitað til íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar 

hugarþjálfara til þess að bæta frammistöðu mína í knattspyrnu? 

 

Já  

 

Nei 
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