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Knattspyrna er vinsælasta íþrótt bæði í heimi og á Íslandi. Um 14.000 börn og 

unglingar stunda knattspyrnu á Íslandi. Samkvæmt fyrri rannsóknum þá eru þeir 

sem eru fæddir fyrr á árinu líklegri til að standa sig betur bæði í íþróttum og á 

öðrum sviðum, þetta kallast fæðingardagsáhrif. Gerð var megindleg rannsókn þar 

sem leikmönnum var skipt niður í styrkleikaflokka af þjálfurum þeirra, foreldrar 

svöruðu hvenær leikmenn byrjuðu að æfa knattspyrnu og fóru leikmenn í þrjú 

próf, 10 m hlaup, KSÍ knattraksbraut og halda bolta á lofti. Þátttakendur voru 589 

á aldrinum 9-14 ára. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að þeir sem 

eru fæddir snemma á árinu séu líklegri til að vera í betri getuflokki en þeir sem eru 

fæddir seint á árinu og athuga hvort þeir sem byrja fyrr að æfa knattspyrnu séu í 

hærri getuflokki. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að meðalaldur hvenær leikmenn 

byrja að æfa knattspyrnu er lægstur hjá A-leikmönnum og fyrsti ársfjórðungurinn 

er sá fjórðungur sem flestir A-leikmenn eru fæddir. Niðurstöður í 4. flokki voru 

þó þannig að það voru ekki fæðingardagsáhrif í getuskiptingu leikmanna. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni í námi til fullnaðar BSc gráðu í 

íþróttafræðum við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi 

ritgerðar er 12 ECTS einingar. Í verkefninu eru rannsökuð tengsl fæðingardags og 

getu leikmanna á aldrinum 9-14 ára bæði hjá strákum og stelpum og hvernig þeir 

standa sig á þremur líkamsprófum. Einnig er rannsakað hvaða áhrif það hefur að 

byrja að æfa knattspyrnu fyrr hefur á getu leikmanna. Höfundur hefur stundað 

knattspyrnu í tæplega 20 ár ásamt þvi að þjálfa knattspyrnu í sjö ár.  

 Leiðsögukennari var dr. Pétur Sigurðsson lektor við Háskólann í 

Reykjavík. Ég þakka honum kærlega fyrir góða og gagnlega leiðsögn. Ég vil 

þakka Daða Rafnssyni yfirþjálfara Breiðabliks fyrir að leyfa mér að gera 

rannsóknina á yngri flokkum Breiðabliks. Einnig vil ég þakka þjálfurum félagsins 

fyrir að hjálpa mér að gera rannsóknina og þátttakendum sem stóðu sig allir vel. 

Að lokum vil ég þakka móður minni Steinunni Aðalbjarnardóttur fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni og góðan stuðning.  
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1. Inngangur 

Knattspyrna er leikin um allan heim af milljónum einstaklinga (Blatter, e.d.). 

Samspil erfða, umhverfis og tækifæra hefur áhrif á hverjir ná í fremstu röð 

(Vaeynes, Lenoir, Williams og Philippaerts, 2008). Þol, hraði, styrkur, snerpa, 

liðleiki, samhæfing og tækni eru dæmi um líkamlega hæfileika í íþróttum (Dick, 

2007).  Knattspyrnumenn þurfa að leggja áherslu á að þjálfa þessa hluti vel upp ef 

þeir ætla að komast í fremstu röð. Það er sagt að tæknileg færni leikmanna sé 

alltaf að vera betri en almennt er talið að það sé mikilvægast að leggja áherslu á 

tækni í þjálfun barna 9-12 ára þar sem það er besti aldurinn til að læra nýja færni 

(Janus Guðlaugsson, 1995). 

Á Íslandi eru um 14.000 börn og unglingar að æfa knattspyrnu 

(,,Starfskýrsla ÍSÍ – Iðkendur 2011“, 2011). Í stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjálfun 

barna og unglinga (e.d.) kemur fram að öll börn og unglingar eiga að fá jöfn 

tækifæri til að stunda knattspyrnu sér til líkamsræktar eða sem keppnisíþrótt. Þar 

sendur einnig að börn og unglingar eiga að fá þjálfun og keppni miðað við þroska 

og getu (,,Stefnuyfirlýsing KSÍ um þjálfun barna og unglinga“, e.d.). Samkvæmt 

bæði erlendum og innlendum rannsóknum þá eru börn sem eru fædd snemma á 

árinu líklegri til að skara framúr, þetta kallast fæðingardagsáhrif (Vaeyens, 

Philippaerts, og Malina, 2005, Barnsley og Thompson, 1988 og Kristján Gylfi 

Guðmundsson og Vilhjálmur Þór Vilhjálmsson, 2012).  Má þar nefna að í Belgíu 

eru rúmlega sex sinnum fleiri drengir á aldrinum 6-8 ára teknir inn í unglingalið 1. 

deildarfélaga sem eru fæddir á fyrsta fjórðung ársins miðað við þann síðasta 

(Ashworth og Heyndels, 2007). Það hefur einnig verið sýnt fram á 

fæðingardagsáhrif á Íslandi en árið 2006 var tæplega helmingur allra drengja sem 

voru boðaðir á úrtaksæfingar hjá yngri landsliðum Íslands í knattspyrnu fæddir á 

fyrstu fjórum mánuðum ársins. Af þeim leikmönnum sem tóku þátt þegar U21 árs 

landslið drengja komst á lokakeppni EM 2011 í Danmörku voru 47% af þeim 

fæddir á fyrsta fjórðungi ársins (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, e.d.). 

 Félagsliðin eru oft með mörg lið í hverjum flokki og má þar nefna að 

sumarið 2012 var 5. flokkur Breiðabliks með 16 lið á Íslandsmótinu. Breiðablik 

hefur síðustu ár verið fjölmennasta og sigursælasta félagið í yngri flokkum í 

knattspyrnu. Breiðablik er því í áhættuhópi að vera með fæðingardagsáhrif skv. 
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Musch og Grondin (2001) en þeir segja að eftir því sem hóparnir eru stærri og því 

meiri samkeppni, þeim mun meiri líkur eru á að það verði fæðingardagsáhrif. 

 Fyrir fámennt land eins og Ísland þá er mikivægt að við náum að skapa 

tækifæri fyrir sem flesta til að ná sem lengst í knattspyrnu. Það er því mikilvægt 

að þjáfarar og félög séu meðvituð um að það eru fæðingardagsáhrif í knattspyrnu 

og beri ábyrgð á því að þeir leikmenn sem eru seinþroska nái að dafna sem 

knattspyrnumenn. En þeir sem eru komnir lengra í knattspyrnu, sem virðast oft 

vera leikmenn fæddir snemma á árinu, fá jafnvel betri þjónustu hjá félagsliði sínu 

en jafnaldrar þeirra á unglingsárunum þar sem sá hluti flokksins sem er talinn vera 

bestur er boðaður á aukaæfingar og fá að spila með eldri flokkum.  

Tengsl fæðingardagsáhrifa og getu barna og unglinga í knattspyrnu hefur 

lítið verið rannsökuð á Íslandi. Í þessari rannsókn verður athugað hvort að það séu 

fæðingardagsáhrif í yngri flokkum Breiðabliks þegar að þjálfarar raða 

leikmönnum sínum eftir styrkleika. Einnig verður athugað hvort það skipti máli 

hvenær leikmenn byrja að æfa knattspyrnu miðað við í hvaða styrkleikaflokk 

þjálfarinn raðar þeim niður. Það verður athugað hvernig þrjú líkamleg próf (KSÍ 

knattþrautsbraut, halda bolti á lofti og 10 m hlaup) koma út miðað við hvenær 

leikmenn eru fæddir á árinu. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Knattspyrna á Íslandi 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi (Stolen, Chamari, Castagna og Wisloff, 

2005). Það sama má segja um á Íslandi en í tölum ÍSÍ um iðkendafjölda trónir 

knattspyrnan á toppnum með um 20.000 iðkendur (,,Starfskýrsla ÍSÍ – Iðkendur 

2011“, 2011) og þá eru ekki taldir allir þeir sem stunda knattspyrnu utan 

íþróttafélaga. Af skráðum knattspyrnuiðkendum hjá ÍSÍ eru um 70% þeirra 15 ára 

og yngri og hlutfall kynjanna er um 1/3 kvenmenn og 2/3 karlmenn (,,Starfskýrsla 

ÍSÍ – Iðkendur 2011“, 2011). 

 Upphaf skipulagðra æfinga í knattspyrnu hér á landi má rekja til Skotans 

James B. Ferguson sem var hér á landi í rúmt ár rétt fyrir aldarmótin 1900. 

Ferguson stofnaði íþróttafélag þar sem aðaláherslan var á fimleika en einnig var 

stunduð knattspyrna. 1899 var fyrsta knattspyrnufélagið stofnað undir nafninu 

Fótboltafélag Reykjavíkur sem seinna varð Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR). 

Upp úr aldamótunum voru stofnuð nokkur félög og árið 1912 var fyrsta 

Íslandsmótið haldið þar sem þrjú lið tóku þátt (KR, Fram og Knattspyrnufélag 

Vestmannaeyja) (Víðir Sigurðsson, 1997).  

 Knattspyrnusamband Íslands var stofnað 1947 og í kjölfarið fór fyrsti 

landsleikurinn fram gegn Norðmönnum í æfingaleik sem endaði með 4-2 sigri 

Norðmanna (Víðir Sigðursson, 1997). Sama ár varð Albert Guðmundsson fyrsti 

íslenski leikmaðurinn til að verða atvinnumaður 1947 þegar hann gekk til liðs við 

Nancy í Frakklandi. Albert átti góðu gengi að fagna í Evrópu og lék síðar með 

Arsenal, AC Milan og Glasgow Rangers (Gunnar Gunnarsson, 1982). Það hafa 

margir fetað í fótsport Alberts og orðið atvinnumenn erlendis og má þar nefna að 

árið 2012 voru hátt í 100 íslenskir atvinnumenn erlendis (Víðir Sigurðsson, 2012).

 Snemma á öldinni stunduðu kvenmenn í einhverjum en þó litlum mæli 

knattspyrnu en varð hún aldrei markviss fyrr en á síðari hluta 7. áratugs að Albert 

Guðmundsson þáverandi formaður KSÍ beitti sér fyrir að koma 

kvennaknattspyrnunni á laggirnar (Víðir Sigurðsson, 1997). Kvennaknattspyrnan 

hefur síðan þá verið að þróast og hefur orðið mikil fjölgun iðkenda ásamt því að 

gæðin eru alltaf að verða meiri. Það sést á árangri kvennalandsliðsins en það hefur 
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tvisvar sinnum komist í lokakeppni Evrópumótsins (2009 og 2013) (Víðir 

Sigurðsson 2012).  

2.2 Breiðablik 

Breiðablik er stærsta félagið á Íslandi með tillit til iðkendafjölda.  Í Breiðabliki 

eru 1120 iðkendur þar af 750 drengir og karlar og 370 stúlkur og konur (Daði 

Rafnsson, yfirþjálfari Breiðabliks, munnleg heimild, 24. apríl 2013). Breiðablik 

hefur oftast allra liða orðið Íslandsmeistari í kvennaflokki eða 15 sinnum samtals 

ásamt því að verða bikarmeistarar níu sinnum. Karlalið Breiðabliks var lengi vel 

ekki jafn sigursælt og kvennaliðið en fyrsti stóri titilinn vannst árið 2009 þegar 

liðið varð bikarmeistari í fyrsta sinn og fylgdi liðið þeim árangri eftir með því að 

verða Íslandsmeistarar ári eftir (,,Sögulegar upplýsingar um mót“, e.d.). 

 Á síðustu 10 árum hafa stúlknalið Breiðabliks unnið helming allra 

Íslandsmeistaratitla í yngri flokkum kvenna (3.-5. fl). Drengirnir hafa einnig náð 

ágætum árangri en þeir hafa á síðustu tíu árum unnið þriðja hvern 

Íslandsmeistaratitil í yngri flokkum karla (,,Sögulegar upplýsingar um mót“, e.d.). 

Frá því að meistaraflokkur karla varð Íslandsmeistari haustið 2010 hafa níu 

uppaldir Blikar farið í atvinnumennskuna (,,Félagaskipti“, e.d.) og ber þar helst að 

nefna markaskorarann Alfreð Finnbogason leikmann Heerenveen í Hollandi 

(,,Alfreð Finnbogason“, e.d.). Það má því segja að  Breiðablik sé stórveldi í yngri 

flokkum á Íslandi bæði hvað varðar fjölda iðkenda og árangur á vellinum.  

 

2.3 Knattspyrnuþjálfun yngri flokka 

Þjálfun er skipulagt áreiti á líkamann sem hefur það markmið að bæta hann 

líffræðilega, félagslega og hugarfarslega (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999). 

Það er mikilvægt er að hafa í huga að barnaþjálfun er ekki smækkuð mynd af 

fullorðins- eða afreksþjálfun (Janus Guðlaugsson, 1995). Börn hafa mismunandi 

þarfir og getu. Eitt af aðalvandamálum í barnaþjálfun er ekki næg vitneskja 

þjálfara og foreldra um hvernig börn þroskast og þróast sem íþróttamenn. Þetta 

gerir það að verkum að oft eru gerðar óraunhæfar kröfur á börn sem getur leitt til 

brottfalls. Það er því mikilvægt að þjálfarar þjálfi börn upp með langtímamarkmið 
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í huga þannig að einstaklingarnir verði sterkir andlega og líkamlega eftir að hafa 

stundað þjálfun í nokkur ár (Thompson, 2009).  

KSÍ hefur gefið út stefnuyfirlýsingu um þjálfun barna og unglinga. Þar 

kemur fram að knattspyrnuþjálfun eigi að skapa aðstæður til að börn fái að njóta 

sín í knattspyrnu og vera þroskandi líkamlega, félagslega og sálrænt. Með 

markvissri og skipulagðri þjálfun skapast aðstæður fyrir börn og unglinga að 

verða afreksmenn framtíðarinnar þegar þau hafa náð líkamlegum og andlegum 

styrk til þess. Þeir sem hafa ekki áhuga á að verða afreksmenn eiga þó að fá 

tækifæri að stunda knattspyrnu á sínum forsendum (,,Stefnuyfirlýsing KSÍ um 

þjálfun barna og ungl.“, e.d.). 

 Barnaþjálfun er grunnþjálfun þar sem leikni, leikur og ánægja eiga að vera 

það mikilvægasta í þjálfun (Janus Guðlaugsson, 1995). 6-8 ára börn hafa mikla 

hreyfiþörf en eiga oft í erfiðleikum með að samræma hreyfingar. Á þessum aldri 

eru margir að stíga sín fyrstu spor á knattspyrnuvellinum og þurfa því að læra á 

knöttinn með tækniæfingum og leikæfingu. Æfingar eiga að vera fjölbreyttar og 

það er best að börnin kynnist sem flestum íþróttagreinum (Janus Guðlaugsson, 

1995). Skv. rannsóknum þá er líklegra að þeir sem stunduðu fjölbreyttar æfingar á 

yngri árum verði afreksmenn í íþróttum (Baker, Cobley og Fraser-Thomas, 2009). 

Því ætti að hafa sem fæstar sérhæfðar æfingar á þessum aldri (Janus Guðlaugsson, 

1995).  

8-12 ára er besti hreyfinámsaldurinn og búa einstaklingarnir yfir mikilli 

hreyfifærni, langar að læra og eru fljótir að tileinka sér nýjar og flóknar æfingar. Á 

þessum aldri má vænta mikilla framfara ef vel er staðið að þjálfuninni (Janus 

Guðlaugsson, 1995 og Dick, 2007). Aðaláherslan í knattspyrnuþjálfun á því að 

vera á tæknilega færni (,,Stefnuyfirlýsing KSÍ um þjálfun barna og unglinga“, 

e.d.) 

 12-14 ára einstaklingar eru oft að taka út mikinn vöxt á ákveðnu tímabili á 

þessum árum sem getur leitt til ákveðins óöryggis. Hraður vöxtur fóta og handa 

samfara beinalengingu getur skapað vandamál sem snýr að samhæfingu hreyfinga 

og þar af leiðandi knatttækni (Janus Guðlaugsson, 1995 og Dick, 2007).   
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Hjá 14-16 ára einstaklingum kemst eða hefur komist betra jafnvægi á 

hreyfingar  sem þýðir betri samhæfingu en á árunum á undan.  Fyrir 

kynþroskaaldur þá ætti að leggja mikla áherslu á tækni og samhæfingu. Eftir 

kynþroska þá er ekki sami eiginleiki hjá einstaklingum að tileinka sér tækni og því 

upplagt að leggja meiri áherslu á leikfræðileg atriði og eftir því sem á líður meiri 

áherslu á líkamlega þætti sem tengjast þoli og styrk (Janus Guðlaugsson, 1995 og 

Dick, 2007). 

 

2.4 Erfðir og umhverfi 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn rannsakað hvað veldur því að íþróttamenn verða 

afreksmenn. Vayenes og félagar telja að sambland erfða, umhverfis og tækifæra 

hafi áhrif á hverjir ná að komast í fremstu röð í sinni íþrótt (Vaeynes, Lenoir, 

Williams og Philippaerts, 2008). Líkamsbygging eins og hæð, hlutfall vöðvaþátta 

I og II o.fl. er háð erfðum (Wilmore, Costill og Kenny, 2008). Umhverfi hefur 

áhrif á hvernig einstaklingurinn þroskast. Dæmi um umhverfisþætti eru gildi, 

menning, fjölskylda, þjálfarar, aðstaða og hvatning. Ólíkt mörgum öðrum þá telja 

þeir félagar að tækifæri geti einnig spilað stórt hlutverk í þróun hæfileika 

(Vaeynes o.fl., 2008).  

 Sérstaka hæfileika er hægt að þjálfa upp. Dæmi um sérstaka hæfileika eða 

færni er sprengikraftur, stöðukraftur, hreyfikraftur, úthald, viðbragðstími, 

tímaskynjun og samhæfing útlima. Eiginleikar eru aftur á móti meðfæddir og 

þróast með þroska einstaklings en æfingar hafa lítil áhrif á þá. Dæmi um 

eiginleika eru hæð, líkamsbygging, viðbragðshraði, sjónskerpa og hreyfiskyn 

(Haibach, Reid og Collier, 2011). Í knattspyrnu er t.d. almennt talið að það sé 

betra að hafa stóra markmenn og hefur AZ Alkmaar í Hollandi farið svo langt að 

senda efnilega markmenn í röntgenmyndatöku af fingrum þeirra til að áætla hvað 

þeir verða háir með 1% skekkju til að meta hvort þeir eiga að taka þá inn í 

unglingastarfið eða ekki (Doesburg, yfirmaður njósnastarfs yngriflokka hjá AZ 

Alkmaar, munnleg heimild, viðtal, 25. september 2012). 
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2.5 Getuskipting 

Í stefnuyfirlýsingu KSÍ og ÍSÍ um þjálfun bara  og unglinga stendur: ,,Öll börn fái 

tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu (,,Stefnuyfirlýsing KSÍ um 

þjálfun barna og unglinga“, e.d. og ,,Íþróttir barna og unglinga“, e.d.). Í 

knattspyrnu á Íslandi er börnum oftast skipt í hópa eftir getu í öllum flokkum bæði 

á æfingum og keppni. Markmið getuskiptingarinnar er að leikmenn fái verkefni 

við hæfi. Reynsla Daða Rafnsonar yfirþjálfara Breiðabliks er að þegar  

getuskipting er notuð þá fjölgar iðkendum og fleiri eru ánægðir (Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson, 2012).  

2.6 Fæðingardagsáhrif 

Talað er um fæðingardagsáhrif þegar þeir einstaklingar sem eru fæddir snemma á 

árinu eru líklegri til að skara framúr og ná árangri en þeir sem eru fæddir seinna á 

árinu (Barsnley og Thompsson, 1988). Fæðingardagsáhrifin eru þó mest hjá 

yngstu börnunum en minnka svo með árunum (Musch og Grondin, 2001). Þeir 

sem eru seinþroska eða eru fæddir seint á árinu ná á ákveðnum tíma þeim sem eru 

bráðþroska og fara jafnvel fram úr mörgum í getu sem voru alltaf taldir 

hæfileikaríkari sem börn (Vaeynes o.fl., 2008).  

 Í næstum öllum íþróttum þá er börnum skipt niður í hópa eða flokka eftir 

líffræðilegum aldri (Musch og Grondin, 2001). Í knattspyrnu á Íslandi þá eru tveir 

árgangar saman í 3.-7. flokki (KSÍ, 2012). Þetta þýðir að í sama flokknum geta 

verið einstaklingar sem munar allt að tveimur árum á miðað við fæðingadag. Það 

getur verið mikill munur á vexti og þroska einstaklinga sérstaklega á 

unglingsárunum. Dæmi um mun milli einstaklinga er hæð/stærð, fitufrír massi, 

loftháð þol, kraftur, vöðvastyrkur og hraði. Í knattspyrnu þar sem líkamlegir 

eiginleikar skipta miklu máli getur því munað miklu að vera búinn að taka út 

meiri líkamlegan þroska en keppinautarnir, að sama skapi geta þeir sem eru 

seinþroska átt á hættu að lenda undir (Vaeyens, Philippaerts, og Malina, 2005).  

Líkamlegir þættir eru þó ekki eina ástæða fæðingardagsáhrifanna.  

Andlegur þroski og umhverfi spila einnig inní. (Musch og Grondin, 2001). Það 

skiptir miklu máli fyrir börn hvort þau upplifa sig sem sigurvegara eða tapara. 

Bæði upp á sjálfstraust, sjálfsmynd og áhugahvöt (Helsen, Winckel og Williams, 

2005). Þegar að frammistaðan er góð hjá einstaklingum þá eykst áhugahvötin. 

Eftir því sem áhugahvötin er meiri þeim mun meira vill einstaklingurinn læra og 
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sýna betri frammistöðu (Helsen o.fl., 2005). Þetta þýðir að þeir sem eru fæddir 

snemma á árinu eru líklegri til að vera með meiri áhugahvöt en þeir sem eru 

fæddir seinna á árinu þar sem þeir hafa líffræðilegt forskot á aðra sem þýðir oftar 

en ekki betri árangur. Þjálfarar og foreldrar ýta einnig meira undir að börn sem eru 

að standa sig vel haldi áfram í íþróttinni og leggi hart að sér til að ná sem lengst 

(Helsen o.fl., 2005). Börn fædd snemma á árinu græða því á að hafa forskot á þá 

sem fæðast seint á árinu (Vaeynes o.fl., 2008).  

Musch og Grondin (2001) vilja meina að eftir því sem samkeppnin er 

meiri þeim mun meiri eru fæðingardagsáhrifn. Dæmi um slíkt er þegar 15 

leikmenn æfa hjá félagi þá hafa allir hlutverk en þegar um er að ræða 150 

leikmenn sem vilja vera í A-liði þá er líklegra að fæðingardagsáhrifa gæti. 

Rannsóknir hafa sýnt að það eru mikil fæðingardagsáhrif í knattspyrnu í 

heiminum (Musch og Grondin, 2001, Sigurður Ragnar Eyjólfsson, e.d.) en 

almennt er mikil samkeppni í þeirri íþrótt sem styður þessa kenningu. Sérhæfing 

byrjar einnig oft mjög snemma sem ýtir undir fæðingardagsáhrif (Helsen o.fl., 

2005). Hjá t.d. AZ Alkmaar í Hollandi eru 16 leikmenn valdir í 12 ára liðið úr 250 

áhugamannaklúbbum (Doesburg, yfirmaður njósnastarfs yngriflokka hjá AZ 

Alkmaar, munnleg heimild, viðtal, 25. september 2012). Á Íslandi aftur á móti 

allir að æfa sem vilja en sérhæfingin felst í að þeir sem eru komnir lengst fá t.d. að 

æfa og spila með flokknum fyrir ofan eða í formi séræfingar þar sem valinn hópur 

fær aukaæfingu.  

 

2.7 Fyrri rannsóknir um fæðingardagsáhrif 

Á níunda áratugnum var gerð rannsókn í Ameríku um val leikmanna í lið í 

íshokkí. Þar kom í ljós að þeir sem voru valdir voru flestir fæddir fæddir snemma 

á árinu (Barnsley og Thompson, 1988).  

Ashworth og Heyndels (2007) gerðu rannókn um samanburð milli 

fæðingarmánaðar hjá þeim 6-8 ára drengjum sem teknir voru inn í akademíur 1. 

deildarliða í Belgíu. Þar kom í ljós að 45% af leikmönnum voru fæddir á fyrsta 

ársfjórðungnum en einungis 6,8% á seinasta ársfjórðungnum. Svipaðar 

niðurstöður fengust úr eldri hópum. Þar sem 1. deildar félögin eru með betri 

æfingaaðstöðu, meiri æfingaákefð, æfingar og keppni með betri leikmönnum þá 
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eru þeir leikmenn sem komast að hjá 1. deildar félögum líklegri til að ná langt í 

íþróttinni. 

 Teknar voru saman upplýsingar um alla leikmenn sem spiluðu á HM U17 í 

knattspyrnu í samtals sex keppnum (1997-2007). Í öllum þessum keppnum voru 

talsvert fleiri sem fæddust fyrri hluta árs en seinni. 40% af leikmönnum á þessum 

sex mótum fæddust á fyrsta fjórðungi ársins en einungis 16% á seinasta fjórðungi 

ársins (Williams, 2009).  

  Á Spáni var gerð rannsókn um fæðingardagsáhrif. Þar var afrekshópur 1 

með tölur frá 2005-2006, afrekshópur 2 með tölur frá 2007-2008 og 

áhugamannahópur með tölur frá 2006-2007. Í öllum hópum voru leikmenn úr U11 

til U18 liðum. Þegar talað er um áhugamannahóp er verið að meina leikmenn sem 

æfa ekki hjá unglingaliðum atvinnumannaliðs. Í báðum afrekshópunum eru um 

45% fæddir á fyrstu þremur mánuðum ársins en um 12% á síðustu þremur 

mánuðum ársins. Í áhugamannahópnum voru rúmlega 30% fæddir á fyrstu þremur 

mánuðum ársins en rúmlega 15% á síðustu þremur mánuðum ársins. Í öllum 

aldursflokkaliðunum (U11, U13, U15 og U18) þá er dreifingin svipuð milli 

fæðingarmánaða leikmanna (Campo, Vicedo, Villora og Jordan, 2010). 

 Arnar Bill Gunnarsson þjálfari 2. og 3. fl Breiðabliks tók saman tölfræði 

um fæðingamánuð hjá leikmönnum (eingöngu drengja) sem voru í æfingahópi  A-

landliðsins og allra yngri landsliða Íslands 2006. Samtals voru 49% (118) 

leikmanna fæddir á fyrstu fjórum mánuðunum, 31% (75) fæddir á næstu fjórum 

(maí-ágúst) og einungis 20% (49) á síðustu fjórum mánuðum ársins. Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóri KSÍ tók saman sambærilega tölfræði fyrir 

íslenska U21 árs landsliðsins 2009 og 2010 (leikmenn fæddir 1988 og seinna) sem 

komst á lokakeppni EM 2011. Í því landsliði voru 47% fæddir í janúar til mars, 

21% í apríl til júní, 26% í júlí til september og 6% í október til desember. Árið 

2006 fór fram U18 mót milli 8 landsliða þar á meðal Íslands.  Þar tóku þátt 126 

leikmenn en enginn þeirra var fæddur í desember. 15 af 18 leikmönnum Ungverja 

voru fæddir fyrstu fjóra mánuði ársins (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, e.d.). 

 Árið 2009 var gerð rannsókn á hvenær leikmenn í yngri flokkum 

Breiðabliks, Fram, Fylkis, Vals og Þróttar eru fæddir. Dreifing á fyrstu þremur 

ársfjórðungum var nokkuð jöfn (25-27%) en á seinasta ársfjórðungi rúmlega 20%. 
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Seinasti ársfjórðungurinn kom best út í 4. og 6. fl án þess þó að ná fjórðungi 

heildariðkenda.  2. flokkur kom verst út en af þeim sem voru skráðir í 2. flokk 

voru einungis 13,9% af drengjunum fæddir i október-desember og 11,5% af 

stúlkunum (Hrannar Leifsson, 2011).  

 Árið 2012 var gerð rannsókn á leikmönnum úr Pepsi deild, 1. deild og 2. 

deild. 96% af þeim leikmönnum sem voru fæddir í janúar-apríl voru A-liðs menn 

síns félags í 5. og 3. fl en hjá þeim sem voru fæddir í september-desember voru 

76% A-liðsmenn í 5. fl og 90% í 3. fl. Þar kemur einnig í ljós að þeir leikmenn 

sem fæddust í janúar-apríl voru með betri stuðning að heiman en þeir sem fæddust 

í september-desember (Kristján Gylfi Guðmundsson og Vilhjálmur Þór 

Vilhjálmsson, 2012). 

 Þessi munur er ekki einungis í íþróttum heldur sýna breskar rannsóknir 

varðandi skólagöngu  barna og unglinga að þau sem eru yngst gengur verr í 

skólanum heldur en þeim sem eru elst í hverjum árgangi (Wilson, 2000). Þegar 

samanburður einkunna í samræmdum prófum var skoðaður í 4. og 7. bekk í 

Reykjanesbæ í stærðfræði og íslensku kom í ljós að þau börn sem voru fædd á 

seinustu fjórum mánuðum ársins komu verr út heldur en jafnaldrar þeirra sem 

fæddust fyrr á árinu (Andrés Þórarinn Eyjólfsson og Jóhanna Ingvarsdóttir, 2007). 

Bæði erlendar og innlendar rannsóknir sýna því fram á að það eru 

fæðingardagsáhrif hjá börnum og unglingum í knattspyrnu, íþróttum og í námi.  

2.8 Líkamlegir eiginleikar í knattspyrnu 

Líkamlegir eiginleikar tengjast fæðingardagsáhrifum í knattspyrnu þar sem 

leikmenn þurfa t.d. að nota styrk, hraða og tækni í knattspyrnu (Helsen, o.fl., 2005 

og Gatz, 2009). Knattspyrnumenn þurfa að vera í góðu líkamlegu standi til að 

getað verið með sem besta frammistöðu í hverjum leik. Leikmenn sem eru að 

spila á háu getustigi hlaupa um 10-12 km í leik og markmenn um 4 km (Stolen 

o.fl, 2005). Að jafnaði hlaupa miðjumenn mest en markmenn minnst (Stolen o.fl., 

2005). Einnig sýna rannsóknir að atvinnumenn hlaupa að jafnaði lengra en 

áhugamenn í fótboltaleik. Almennt þá hlaupa leikmenn 5-10% meira í fyrri 

hálfleik miðað við seinni hálfleik þegar þreytan er farin að segja til sín. Það er 

einnig leikstöðubundið hvað leikmenn hlaupa langt sem og fjöldi og lengd spretta 

(Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003).  
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Líkamlegir eiginleikar í knattspyrnu eru þó ekki einungis að hafa þol í að 

hlaupa allan leikinn á sem hæstri ákefð heldur þurfa leikmenn t.d. að tækla, skalla, 

senda, rekja, taka stutta spretti og eiga við andstæðing einn á móti einum (Stolen 

o.fl, 2005 og Gatz, 2009). Ítölsk rannsókn þar sem leikmenn liða sem enduðu í 

efstu fimm sætunum í efstu deild á Ítalíu voru bornir saman við liðin sem enduðu í 

neðstu fimm sætunum kom í ljós að leikmenn í neðstu liðunum voru að hlaupa 

meira og á meiri ákefð í leikjum en þeir sem voru í efstu sætunum. Leikmenn sem 

enduðu í efstu sætunum hlupu þó lengra með boltann og komu betur út í öllum 

tæknilegum atriðum líkt og t.d. sendingum, sköllum og skotum (Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts og Wisloff, 2009). Til að leikmenn séu því sem 

tilbúnastir fyrir knattspyrnuleik á sem hæsta getustigi þurfa þeir  samhæfingu, 

tækni, styrk, hraða og þol. 

2.8.1 Samhæfing og tækni 

Samhæfing er skilgreind sem ,,getan til að samhæfa hreyfingar líkamans innbyrðis 

og í umhverfinu“ (Gjerset o.fl., 1999). Dæmi um algenga samhæfingu í 

knattspyrnu er samhæfing augna og fóta, jafnvægi, viðbragðshæfni, rúmskyn, 

hæfilegur kraftur og jöfnun vöðvaspennu. Knattspyrna er flokkuð sem opin 

hreyfing eða færni og því er mikilvægt að hafa góða samhæfingu til að bregaðst 

við ýmsum hreyfingum og aðstæðum (Gjerset o.fl., 2005). Það er gott fyrir 

knattspyrnumenn að hafa t.d. gott jafnvægi til að geta staðið þegar þeim er ýtt eða 

þegar þeir taka á móti knettinum við erfiðar aðstæður (Gatz, 2009). 

 Tækni er ,,hvernig tiltekin hreyfing er leyst af hendi á hentugan og 

áhrifaríkan hátt“ (Gjerset o.fl., 2005).  Tækni í knattspyrnu má skipta niður í 

sendingar, móttökur, knattrak, taka menn á, skot og skalla. Sendingar geta verið 

með báðum fótum, háar eða lágar og innanfótar eða utanfótar. Móttökur  er sú 

snerting þegar leikmenn reyna að ná valdi á knettinum og móttaka getur t.d. verið 

með báðum fótum, lærum, brjóstkassa, öxl eða höfðinu. Knattrak er hægt að 

framkvæma bæði með hægri og vinstri, innanfótar eða innanfótar, með hraða- og 

stefnubreytingum. Skot er hægt að taka innanfótar, utanfótar eða þá með ristinni. 

Skallar geta verið misfastir og í mismunandi stefnu (Matkovich, 2009). 

Það er almennt sagt að tæknileg færni leikmanna á Íslandi sé að verða betri 

með tilkomu betri æfingaraðstöðu og þróunar í þjálfunaraðferðum (,,Saevarsson: 
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Icelandic football has a bright future“, 2013). Markmið tækniþjálfunar er að 

íþróttamaðurinn tileinki sér rétta færni í sinni grein, að stuðla að stöðuleika í 

frammistöðu og til að íþróttamaðurinn velji ósjálfrátt rétta tækni til að framkvæma 

hreyfingar (Dick, 2007). 

 Íþróttagreinum er hægt að skipta niður í þrjá flokka eftir því hvaða 

tæknikröfur íþróttagreinin gerir til einstaklingsins. Í tækniflokki 1 er aðeins ein 

tækniaðferð notuð og aðstæður stöðugar. Í tækniflokki 2 eru margar tækniaðferðir 

notaðar og aðstæður stöðugar. Í tækniflokki 3 eru margar tækniaðferðir notaðar 

líkt og í flokki 2 en aðstæður eru óstöðugar vegna t.d. samherja eða andstæðinga 

(Dick, 2007) Knattspyrna fellur því undir tækniflokk 3. Þjálfun tækni fyrir 

tækniflokk 3 á að vera lærð þannig að fyrst er hvert tækniatriði lært sérstaklega 

við lokaðar aðstæður, síðan er tækniatriðið þjálfað í opnum aðstæðum og loks er 

tæknin framkvæmd í keppnisaðstæðum. Tæknin á þá að vera sjálfvirk og 

einstaklingurinn á að geta ákveðið hratt hvaða tækni á að nota hverju sinni (Dick, 

2007). 

2.8.2 Þol 

Þol er skilgreint sem ,,geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma“ (Gjerset 

o.fl., 1999). Þol er oftast skipt í grunnþol/loftháð þol eða sérþol/loftfirrt þol. Það 

sem hefur áhrif á þol eru andlegir þættir (hvatning og vilji), orkunýting, vöðvaþol, 

loftháð þol (súrefnisnám, nýting súrefnis, loftfirrt mörk) og loftfirrt þol (loftfirrt 

brennsla, loftfirrtir hvatar og niðurbrot mjólkursýru) (Gjerset o.fl., 1999). Það er 

leikstöðubundið hversu mikið og hvernig þol leikmenn þurfa að hafa (Gatz, 

2009).  

 Loftháð þol er geta líkamans til að flytja súrefni og nýta það í löngum 

áreynslulotum. Ávinningur knattspyrnumanna á að vera með gott loftháð þol í 

leikjum er þeir geta lagt meira á sig, unnið á meira álagi og ákefð og þar sem þeir 

þurfa minni tíma til að ná sér eftir álag geta þeir oftar unnið á miklu álagi. Loftháð 

þol getur einnig komið í veg fyrir einbeitingarleysi eða lélega tækni sem kemur 

fyrir þegar leikmenn byrja að þreytast (Bangsbo, 2007). 

 Loftfirrt þol er geta líkamans til að halda út stuttar æfingar með hárri 

ákefð. Með loftfirrtri þjálfun eyks virkni loftfirrta efnaskiptakerfisins (Wilmore, 

Costill og Kenney, 2008). Ávinningur knattspyrnumanna á að vera með gott 
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loftfirrt þol í leikjum er aukin geta í leikatriðum sem þurfa mikla ákefð t.d. skot, 

tæklingar, sprettir og stefnubreytingar, þeir geta unnið lengur og oftar á miklu 

álagi (Bangsbo, 2007). 

2.8.3. Styrkur 

Styrkur eða getan til að mynda kraft er geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða 

veita mótstöðunni viðnám með vöðvaátaki sem felst í spennu og styttingu vöðva 

(Dick, 2007). Krafti er hægt að skipta niður í eftirfarandi flokka; kyrrstöðukraft, 

jafnhraðakraft, hámarkskraft, kraftþol, sprengikraft og hreyfikraft sem er annað 

hvort yfirvinnandi (concentric) eða eftirgefandi (eccentric) (Dick, 2007 og Gjerset 

o.fl., 1999). Það sem hefur áhrif á vöðvastyrk eru andlegir þættir (vilji, einbeiting 

og áhugi), taugafræðilegir þættir (samdráttarhraði vöðvanna, stjórn hreyfinga þ.e. 

tækni og fjöldi virkra vöðvaþráða), aðgangur að orku, tegundir vöðvaþráða, 

þversnið vöðva og lengd vöðva. Í knattspyrnu eru allar þessar gerðir krafts 

notaðar en líklega er hreyfikraftur mest notaður þar sem hann verður til þegar 

vöðvi dregst saman og nær þannig að yfirvinna mótstöðu sem gerir það að verkum 

að hreyfing um liðamót á sér stað (Dick, 2007).  

2.8.4. Hraði 

Hraði er skilgreindur sem hæfni líkamans til að framkvæma hraðar hreyfingar 

(Dick, 2007). Hraði er mikilvægur í knattspyrnu t.d. til að vera á undan í boltann 

(Gjerset o.fl., 1999). Hraða má skipta niður í sjö flokka sem eru allir notaðir í 

knattspyrnu. Þeir eru viðbragðshraði, hraðaaukning, hámarkshraði, hraðaþol, 

mjólkursýruþol, hraði við að koma sér í átaksstöðu og hæfileikinn til að taka réttar 

ákvarðanir hratt (Dick, 2007). Það sem hefur áhrif á hraða eru ástand vöðva 

(samsetning vöðvaþráða, fjöldi og virkni vöðvaþráða, ATP og CP-birgðir og 

samdráttarhraði), taugakerfið (skilningarvit, úttaugakerfið, heili, mæna og tíðni 

áreita frá taugafrumum í mænu), stjórnun hreyfinga (tækni), vöðvastyrku, 

skreflengd og skreftíðni (Gjerset o.fl, 1999). Almennur kraftur í vöðvunum hefur 

ekki áhrif á hraða nema ef það er sprengikraftur sem getur haft mikil áhrif á 

hámarkshraða (Dick, 2007). Sprengikraftur er skilgreindur sem ,,hæfni vöðvanna 

til að mynda mikinn kraft á miklum hraða“ (Gjerset o.fl., 1999).  Hæfileikinn að 

getð tekið snarpar hraða- og stefnubreytingar getur skipt sköpun í knattspyrnu 

(Gatz, 2009). Wisloff og félagar sýndu fram á í rannsókn að það væri fylgni milli 
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styrks leikmanna í grunnri hnébeygju og hraða og stökkkrafts (Wisloff, Castagna, 

Helegrud, Jones og Hoff, 2004). 

2.8.5. Liðleiki 

Liðleiki er skilgreindur sem ,,getan til að hreyfa liði og liðamót“ (Gjerset o.fl., 

1999). Í knattspyrnu er þörf á liðleika til að framkvæma mismunandi hreyfingar 

og hæfilegur liðleiki getur verið meiðslaforvörn (Gatz, 2009). Lögun og 

ásigkomulag liðamóta og þanhæfni sina, vöðva og banda sem umlykja þau hafa 

áhrif á liðleika (Dick, 2007). Liðleika má skipta niður í fimm flokka. Þeir eru 

virkur liðleiki, óvirkur liðeiki, hreyfiliðleiki, sérhæfður liðleiki og almennur 

liðleiki (Gjerset o.fl., 1999 og Dick, 2007). Þeir þættir sem hafa áhrif á liðleika 

eru andlegir þættir (áhugi, vilji, spenna og slökun), gerðir liðsins (bygging beina, 

liðfletir, liðpokinn og liðbönd), vöðvar (vandvefur, vöðvakraftur, vöðvamassi og 

réttiviðbrögð), taugastarfsemi vöðva, líkamshiti og hlutfall fituvefja og vöðva 

(Gjerset o.fl., 1999). 

2.9 Rannsóknarspurningar 

Það fer fram mikil vinna frá því að barn mætir á sína fyrstu knattspyrnuæfingu og 

þar til í atvinnumennskuna er komið. Eins og kom fram hjá Vaeynes og félögum 

(2008) þá spila erfðir þar inní ásamt umhverfi og tækifæri hversu langt leikmenn 

ná. Börn og unglingar sem eru fædd snemma á árinu eru oft að fá fleiri tækifæri 

en þau sem eru fædd seinna á árinu (Ashworth og Heyndels, 2008 og Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson, e.d.). Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Eru þeir leikmenn sem eru fæddir á fyrsta fjórðungi ársins líklegri til að 

vera í hærri getuflokki en þeir sem eru fæddir á síðasta fjórðungi ársins? 

2. Eru þeir leikmenn sem byrja fyrr að æfa knattspyrnu líklegri til að vera í 

hærri getuflokk en þeir sem byrja seinna að æfa? 
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3. Aðferð og gögn 

3.1 Þátttakendur 

Alls voru 589 þátttakendur á aldrinum 9-14 ára á almanaksárinu (tafla 1). Af þeim 

voru 394 (67%) drengir og 194 stúlkur (33%). Allir árgangarnir í rannsókninni 

voru með í kringum 100 einstaklinga fyrir utan 2002 árganginn sem voru 81. 

Ástæðan er að þetta er fámennasti drengjaárgangurinn. 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í hverjum árgangi sem voru styrkleikaraðaðir. 

Aldur Drengir Stúlkur Samtals 

9 ára (2004) 81 24 105 

10 ára (2003) 70 28 97 

11 ára (2002) 44 37 81 

12 ára (2001) 67 37 104 

13 ára (2000) 71 32 103 

14 ára (1999) 61 37 98 

Samtals 394 195 589 
 

 

Í töflu 2 má sjá að heildarþátttaka í líkamsprófunum var 69%. Þátttaka eftir 

árgöngum er 57-78% þar sem 2002 árgangurinn er með minnstu þátttökuna og 

2000 árgangurinn með þá mestu. 

Tafla 2. Fjöldi þátttakenda sem tóku þátt í líkamsprófunum. 

Aldur Drengir Stúlkur Samtals 

9 ára (2004) 51 (63%) 20 (83%) 71 (68%) 

10 ára (2003) 48 (69%) 23 (82%) 71 (73%) 

11 ára (2002) 26 (59%) 20 (54%) 46 (57%) 

12 ára (2001) 44 (66%) 25 (68%) 69 (66%) 

13 ára (2000) 51 (72%) 29 (91%) 80 (78%) 

14 ára (1999) 40 (66%) 30 (81%) 70 (71%) 

Samtals 260 (66%) 147 (75%) 407 (69%) 
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Foreldrar voru spurðir hvenær leikmennirnir byrjuðu að æfa knattspyrnu. 

Svarhlutfallið var samtals 76% (tafla 3). Dreifingin var nokkuð jöfn á milli flokka 

í svarhlutfalli en minnsta svarhlutfallið var 70% en það mesta 80% (tafla 3). 

Tafla 3. Svarhlutfall hvenær leikmenn byrjuðu að æfa knattspyrnu. 

Aldur Drengir Stúlkur Samtals 

9 ára (2004) 50 (61%) 23 (96%) 73 (70%) 

10 ára (2003) 49 (70%) 22 (79%) 71 (72%) 

11 ára (2002) 40 (91%) 24 (65%) 64 (79%) 

12 ára (2001) 51 (76%) 31 (84%) 82 (79%) 

13 ára (2000) 59 (83%) 25 (78%) 84 (82%) 

14 ára (1999) 50 (82%) 26 (79%) 76 (78%) 

Samtals 299 (76%) 151 (78%) 450 (76%) 
 

 

3.2 Mælitæki 

Mælitæki fyrir líkamlegu prófin voru: 

 30 metra málmband 

 Rafmagnstímatökutæki 

 Tíu stórar keilur 

 Tvær skeiðklukkur 

 Boltar bæði í stærð 3 (6. flokkur) og stærð 4 (4. og 5. flokkur) 

 Skorblöð og pennar 

Þjálfarar hvers flokks fylltu út styrkleikaröðun í Excel. 

Foreldrar fylltu út könnun sem gerð var í Google Form um hvenær þeirra barn 

byrjaði að æfa og í hvaða mánuði þau fæddust. Hver flokkur fékk sér könnun. 

3.3 Framkvæmd 

Styrkleikaröðun (A-B-C-D): 

Þjálfarar hvers flokk fyrir sig raða sínum leikmönnum niður í A, B, C og D 

styrkleika bæði miðað við sinn árgang og einnig miðað við flokkinn (tveir 

árgangar saman).  

 

 

 

 
Tafla 4. Dæmi hvernig þjálfarar raða sínum leikmönnum í styrkleika. 
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Nafn Árgangur Styrkl. í árgang Styrkl. í flokk 

Jón Jónsson 2002 C D 
 

 

Könnun hvenær þátttakendur byrjuðu að æfa knattspyrnu 

Könnun var send með tölvupóst á foreldra hvenær þeirra barn byrjaði að æfa 

knattspyrnu með skipulögðum hætti hjá íþróttafélagi. Þeir þátttakendur sem ekki 

fékkst svar við í gegnum könnunina voru sjálfir spurðir á æfingu eða þá að 

þjálfarar viðkomandi flokks gátu svarað hvenær ákveðnir þátttakendur byrjuðu að 

æfa knattspyrnu. 

Fæðingarmánuður 

Þjálfarar allra flokka sendu inn lista yfir leikmenn í sínum flokki með kennitölum. 

Út frá kennitölunum var hægt að sjá í hvaða mánuði þátttakendurnir voru fæddir. 

Halda bolta á lofti próf með rist í 30 sek: 

a) Allir þátttakendur 

Þátttakandinn fær 30 sekúndur til að spyrna boltanum eins oft og hann getur upp í 

loftið með ristinni. Einungis er talið þegar leikmaður spyrnir boltanum upp með 

rist. Leikmaðurinn má nota aðra líkamsparta en er sú snerting ekki talin með. Ef 

boltinn snertir jörðina þá er er tilraunin búin. Hver þátttakandi fær tvær tilraunir. 

b) Einungis þátttakendur á 6. flokks aldri 

Þar sem að margir leikmenn í 6. flokk og þá aðallega stelpur eiga erfitt með að 

halda á lofti án þess að boltinn komi við jörðina verður einnig tekið próf þar sem 

boltinn má koma við jörðina. 

Líkt og í hluta a) þá er einungis talið þegar leikmaður spyrnir boltanum 

upp með rist í 30 sekúndur. Boltinn má skoppa einu sinni á milli en ef hann 

skoppar tvisvar sinnum í röð án snertingar frá þátttakanda er tilraun búin. Hver 

þátttakandi fær eina tilraun. 

Mælitæki í halda bolta á lofti prófi eru skeiðklukka, boltar, penni og blað. 
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Knattrak, KSÍ braut en stoppa boltann í lok 

á svæði:   

,,Leikmaður byrjar vinstra megin (séð frá 

honum sjálfum) við fyrstu keiluna á endalínu. 

Hann rekur boltann sikksakk framhjá öllum 

keilunum (1,5 metrar á milli allra, nema 12,5 m 

að miðkeilunni og 10 m aftan við hana). 

Leikmaður hleypur síðan eins hratt og hann 

kemst með boltann til baka (30m)“ 

(,,Knattþrautir KSÍ“, 2009). Ólíkt því að það á 

að sparka í gegnum hlið eins og hjá KSÍ þá eiga 

þátttakendur að stoppa boltann á svæði (sjá 

græna ferhyrninginn á mynd 1). 

Ferhyrningurinn er ekki í réttum hlutföllum á 

myndinni þar sem í rannsókninni var hann 10m 

x 6 m. Tímatakan byrjar þegar leikmaður leggur af stað og hættir þegar leikmaður 

stígur ofan á boltann á svæðinu. Þetta próf er framkvæmt eins í öllum flokkum.  

Mælitæki í KSÍ knattraki er skeiðklukka, málmband, 8 stórar keilur, penni og 

blað. 

Hlaupahraði, 10 m: 

Rafmagnstímataka 10 metra. Leikmennirnir byrja 0-0,1 m fyrir aftan fyrri 

tímatökutækið og hlaupa eins hratt og þeir geta fram hjá seinna tímatökutækinu 

sem er 10 m frá fyrra tímatökutækinu. Þetta próf er framkvæmt eins í öllum 

flokkum.  

Mælitæki í 10 m hlaupi eru rafmagnstímatökutæki, málmband, penni og blað. 

  

 

Mynd 1. KSÍ knattþrautsbraut 

(,,Knattþrautir KSÍ“, 2009). 
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3.4 Úrvinnsla 

Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt í rannsókninni. Gögnin voru rituð í 

Microsoft Excel og þaðan afrituð í tölfræðiforritið Statistical package for the 

social sciences (SPSS) þar sem unnið var úr gögnunum. Myndir voru unnar í 

Microsoft Office Excel 2007. Töflur voru unnar í Microsoft Office Word 2007. 

Notast var við kí-kvarðatpróf til að athuga hvort að það sé marktækur munur á 

hvort að það skipti máli í hvaða ársfjórðungi leikmenn eru fæddir miðað við í 

hvaða styrkleika þeir eru í miðað við sinn árgang. 
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4. Niðurstöður 

Úrtökin voru mjög mismunandi stór eins og sést á töflum 1-3 í aðferðakaflanum 

og fara þau niður í alveg 20 einstaklinga á yngra ári í 6. fl kvenna í 

líkamsprófunum þar sem hver einstaklingur hefur því mikið vægi sem getur 

skekkt niðurstöðurnar. Flestu úrtökin voru þó með um eða yfir 40 einstaklinga og 

alveg upp í 589 eins og á t.d. mynd 2 þar sem kemur fram á hvaða ársfjórðungi 

einstaklingarnir fæddust. 

 Á mynd 2 sést hvenær leikmenn eru fæddir á árinu. Hjá stelpunum eru 

rúmlega 30% fæddar á fyrsta fjórðungi ársins saman ber einungis 18% á síðasta 

fjórðungi ársins. Dreifingin hjá strákunum er jafnari en það eru þó aðeins fleiri 

sem æfa sem eru fæddir á seinni hluta ársins. 

 
Mynd 2. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn eru fæddir eftir kynjum. 
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Á mynd 3 sést að tæplega 35% af A-leikmönnum miðað við sinn árgang eru 

fæddir á fyrsta ársfjórðungnum. Næstum þrisvar sinnum færri A-leikmenn eru 

fæddir á síðasta ársfjórðungnum. Hlutfallið snýst við þegar að D-leikmenn eru 

skoðaðir en það eru rúmlega 30% af þeim fæddir á síðasta ársfjórðungnum en 

rúmlega 15% á fyrsta ársfjórðungnum. 

 

Á mynd 4 sést að tæplega 45% af A-leikmönnum stúlkna miðað við sinn árgang 

eru fæddir á fyrsta ársfjórðungnum.  

 

Mynd 3. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn eru fæddir miðað við getu miðað við sinn árgang. 

 

Mynd 4. Í hvaða ársfjórðungi stúlkur eru fæddar miðað við getu miðað við sinn árgang. 
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Á mynd 5 sést að A-leikmenn drengja miðað við sinn árgang eru um 30% fæddir 

á fyrsta fjórðungi ársins en einungis um 10% á síðasta ársfjórðungnum. Rúmlega 

35% D-leikmanna eru fæddir á síðasta ársfjórðungnum á móti um 15% á þeim 

fyrsta. 

 

Mynd 5. Í hvaða ársfjórðungi stúlkur eru fæddar miðað við getu miðað við sinn árgang. 

 

Í töflu 5 sést að meðaltali þá byrja A-leikmenn fyrr að æfa en aðrir leikmenn. 

Munurinn er meiri hjá stúlkum en drengjum en þær byrja að jafnaði seinna að æfa.  

Hjá drengjunum þá munar 1,45 ári á hvenær A-leikmenn byrja og hvenær D-

leikmenn byrja að æfa að meðaltali. Hjá stúlkunum munar tvisvar sinnum meira 

eða 2,9 árum á hvenær A-leikmenn og D-leikmenn byrja. Hjá bæði drengjum og 

stúlkum þá er meðalaldur hvenær leikmenn byrja að æfa hærri í öllum 

getuflokkum eftir því sem flokkurinn er eldri en það orsakast af því að það eru 

nýir leikmenn að byrja að æfa knattspyrnu. 
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Tafla 5. Meðalaldur leikmanna í árum hvenær þeir byrja að æfa knattspyrnu miðað við í 

hvaða getuflokk þeir eru miðað við sinn árgang. 

 A B C D 

Drengir  5,3 ára 5,8 ára 6,1 árs 6,8 ára 
4. fl kk 5,7 ára 6,3 ára 6,7 ára 7,3 ára 

5. fl kk 5,4 ára 5,6 ára 5,9 ára 6,6 ára 

6. fl kk 4,8 ára 5,4 ára 5,6 ára 6,0 ára 
     

Stúlkur 6,1 árs 8,0 ára 8,0 ára 9,0 ára 

4. fl kv 6,9 ára 9,3 ára 8,8 ára 10,2 ára 
5. fl kv 5,6 ára 7,8 ára 7,8 ára 8,8 ára 

6. fl kv 5,0 ára 7,1 árs 7,1 árs 8,4 ára 
 

 

Í töflu 6 sést að í 5. og 6. flokki eru fleiri A-leikmenn þegar leikmenn eru 

styrkleikaraðaðir miðað við flokkinn á yngra ári á fyrsta ársfjórðungnum en á 

eldra ári á seinasta ársfjórðungnum. Í 4. flokki er þetta öfugt og því þegar heildin 

er skoðuð þá munar einungis einum A-leikmanni þegar þessir tveir hópar eru 

skoðaðir. 

Tafla 6. Styrkleikaröðun leikmanna miðað við flokk hjá elstu leikmönnum yngra árs og 

yngstu leikmönnum eldra árs. 

 6. fl 5. fl 4. fl Samtals fjöldi 

Yngra ár jan.-mars     

A 3 5 3 11 

B 3 1 7 11 
C 10 10 8 28 

D 15 5 9 29 

Samtals 31 21 27 79 

Eldra ár okt.-des.     
A 2 2 6 10 

B 7 5 7 19 

C 9 7 4 20 
D 4 8 9 21 

Samtals 22 22 26 70 
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Á mynd 6 sést að 64% leikmanna sem eru í A styrkleikaflokki miðað við sinn árgang eru 

fæddir janúar til mars. Einungis 18% af A-leikmönnunum eru fæddir á seinni hluta ársins.   

 

 
Mynd 6. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 6. fl kvenna eru fæddir miðað við getu miðað við 
sinn árgang. 

 

 

Í töflu 7 sést að einungis sjö af 47 leikmönnum 6. fl kvenna eru fæddir á seinast 

ársfjórðungnum. Meðaltal leikmanna sem eru fæddir í janúar til mars skora best á 

öllum prófunum miðað við þá sem eru fæddir seinna á árinu.  

Tafla 7. Niðurstöður rannsóknar í 6. flokki kvenna. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     

A 7 2 0 2 
B 9 0 5 2 

C 2 2 3 1 

D 3 4 3 2 

10 m (sek)     

2003 2,31 2,31 2,35 2,35 

2004 2,42 2,64 2,51  

KSÍ knattrak (sek)     
2003 20,9 21,2 22,6 22,9 

2004 23,9 26,1 27,3  

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

2003 7,1 4 3,2 2,8 

2004 4,2 3,5 2,3 3,5 

Með skoppi (skipti)     
2003 23,6 23,3 18,8 19,4 

2004 19,5 4,5 15,5 10 
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Á mynd 7 sést að það eru 3% A-leikmanna í 6. flokki karla fæddir á seinasta 

ársfjórðungnum samanber um 30% á hinum þremur ársfjórðungunum. Það eru 

43% D-leikmanna aftur á móti fæddir í október til desember en einungis 28% af 

þeim fæddir á fyrri hluta ársins. 

 

Á töflu 8 sést að það er stigvaxandi betri tímar hjá hvorum árgang í 6.flokk í 10 m 

hlaupi eftir því þegar leikmenn eru fæddir fyrr á árinu. Drengir fæddir janúar-mars 

2003 náðu að halda boltanum að meðaltali tæplega fjórum sinnum oftar en þeir 

sem eru fæddir október til desember. En október-desember hópurinn er með hærra 

meðaltal  þegar boltinn mátti skoppa en janúar-mars hópurinn.   

 
Mynd 7. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 6. fl karla eru fæddir miðað við getu miðað við 
sinn árgang. 
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Tafla 8.  Niðurstöður rannsóknar í 6. flokki karla. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     

A 12 11 12 1 

B 12 9 8 8 
C 8 10 13 10 

D 5 5 11 16 

10 m (sek)     
2003 2,29 2,33 2,33 2,43 

2004 2,37 2,39 2,39 2,42 

KSÍ knattrak (sek)     
2003 20,1 20 20,1 21,8 

2004 22,2 22,2 21,8 23,7 

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

2003 12,4 8,5 10,6 3,6 

2004 3,8 3,8 4,5 4,2 

Með skoppi (skipti)     
2003 21,6 16,3 21,7 23 

2004 17,6 20,2 17,7 16,1 
 

 

Á mynd 8 sést að tæplega helmingur A-leikmannanna í 5. flokki kvenna er fæddur 

á fyrsta ársfjórðungnum. Á sama ársfjórðungi er enginn D-leikmaður fæddur. Á 

síðasta ársfjórðungnum er einungis einn A-leikmaður fæddur. 

 

 
Mynd 8. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 5. fl kvenna eru fæddir miðað við getu miðað við 

sinn árgang. 
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Meðaltal leikmanna í 5. fl kvenna sem eru fæddir á fyrsta ársfjórðungnum í öllum 

prófum var betra en hjá leikmönnum í sama árgangi sem fæddust seinna á árinu 

nema í einu tilviki eins og sjá má á töflu 9.  

 

Tafla 9. Niðurstöður rannsóknar í 5. flokki kvenna. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     

A 8 5 3 1 

B 4 4 8 3 
C 7 2 6 5 

D 0 5 8 4 

10 m (sek)     

2003 2,29 2,37 2,40 2,53 
2004 2,30 2,43 2,51 2,41 

KSÍ knattrak (sek)     

2003 19,6 21,5 22,2 23,3 
2004 20,0 22,2 25,7 23,3 

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

2003 11,5 11,6 4,3 4 

2004 8,5 3,5 5,2 3,8 
 

 

Á mynd 9 sést að í 5. fl karl a eru eru mun færri A-leikmenn miðað við sinn 

árgang á seinasta ársfjórðungnum en á hinum ársfjórðungunum í 5. fl kvenna. Það 

eru yfir tvöfalt fleiri D-leikmenn sem eru fæddir á seinasta ársfjórðungnum en á 

þeim fyrsta. 

 
Mynd 9. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 5. fl karla eru fæddir miðað við getu miðað við 
sinn árgang. 
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Það eru lítil tengsl í 5. fl karla milli þess að vera fæddur snemma á árinu og ná 

góðum árangri í prófunum eins og sjá má í töflu 4 þar sem niðurstöðurnar eru 

mjög tilviljanakenndar. Þeir sem eru fæddir á seinasta ársfjórðungnum komu verst 

út að meðaltali í halda bolta á lofti prófinu. 

Tafla 10. Niðurstöður rannsóknar í 5. flokki karla. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     
A 10 9 9 2 

B 8 6 12 7 

C 5 4 6 8 

D 4 9 3 9 

10 m (sek)     

2003 2,14 2,22 2,18 2,17 

2004 2,21 2,28 2,27 2,20 

KSÍ knattrak (sek)     

2003 17,6 18,7 18,2 18,5 

2004 20 20,6 19,7 20,6 

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

2003 26,5 22,8 32,3 20 

2004 23,6 12,4 8,5 6,4 
 

 

Á mynd 10 má sjá að það eru fleiri A-leikmenn í 4. flokki kvenna fæddir á seinni 

hluta ársins en þeim fyrri eða um 60%. Það er öfugt með D-leikmennina sem eru 

fleiri fæddir á fyrri hluta ársins eða um 65%.  

 

 
Mynd 10. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 4. fl kvenna eru fæddir miðað við getu miðað 

við sinn árgang. 
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Í töflu 11 sést að í 10 m hlaupinu hjá 4. fl kvenna þá er meðaltal þeirra sem eru 

fæddar október til desember 2000 og þar með yngstar best en þær hlupu að 

meðaltali á 2,13 sek. Sami hópur náði einnig bestum árangri í halda bolta á lofti í 

flokknum eða að meðaltali 27,5 skipti.  

 

 

Á mynd 11 sést að af A-leikmönnunum eru fæstir fæddir á fyrsta ársfjórðungnum 

en flestir á þeim þriðja í 4. fl karla. Dreifingin er mjög tilviljunarkennd hvenær 

leikmenn eru fæddir miðað við styrkleika miðað við mynd 8 í 4. fl karla.  

 
Mynd 11. Í hvaða ársfjórðungi leikmenn 4. fl karla eru fæddir miðað við getu miðað við 

sinn árgang. 
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Tafla 11. Niðurstöður rannsóknar í 4. flokki kvenna. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     

A 5 6 3 5 

B 6 2 6 2 
C 3 6 4 5 

D 5 6 3 3 

10 m (sek)     

1999 2,14 2,16  2,17 2,29 
2000 2,20 2,2 2,18 2,13 

KSÍ knattrak (sek)     

1999 18,7 18,8 18 20,7 
2000 19,3 19,4 18,7 18,6 

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

1999 9,4 7,8 26,9 4,4 
2000 16,6 6,4 16,5 27,5 

 



34 

 

Eins og sést í töflu 12 þá eru þeir sem eru elstir í 4. fl karla (jan.-mars 1999) í 

flokknum einnig hraðastir að jafnaði í 10 m prófinu. Í báðum árgöngunum koma 

þeir sem eru fæddir júlí til september best út í KSÍ knattraksbrautinni. Í að halda 

bolta á lofti er meðaltal þeirra sem eru fæddir apríl til júní langbest eða 41 á 

meðan þeir sem eru yngstir (okt.-des. 2000) náðu að meðaltali að halda boltanum 

sjaldnast á lofti. 

Tafla 12. Niðurstöður rannsóknar í 4. flokki karla. 

 jan.-mars. apríl-júní júlí-sept. okt.-des. 

Styrkleiki (fjöldi)     

A 6 8 11 7 

B 9 6 5 10 
C 6 1 13 7 

D 8 11 10 14 

10 m (sek)     

1999 2,03 2,06 2,10 2,13 
2000 2,17 2,13 2,11 2,19 

KSÍ knattrak (sek)     

1999 18,5 19,6 17,8 18,1 
2000 18,0 18,4 17,5 18,6 

Halda bolta á lofti 

(skipti) 

    

1999 20,8 41,0 32,6 22,5 

2000 26,4 22,8 34,7 17,5 
 

 

Notast var við kí-kvarðatprófið til að athuga hvort að það væri marktækur munur 

á hvort að það skipti máli í hvaða ársfjórðungi leikmenn eru fæddir miðað við í 

hvaða styrkleika þeir eru í miðað við sinn árgang. 

H0: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans er 

óháð fæðingarmánuði hans. 

H1: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans er háð 

fæðingarmánuði hans. 

Niðurstöður kí-kvarðatsprófs er að það er marktækur munur á hvenær leikmenn 

eru fæddir og í hvaða getuflokki þeir eru miðað við árganginn sinn       

              . Við getum því hafnað núlltilgátunni að geta einstaklins í 4. 

flokk sé óháð fæðingarmánuði hans. Það þýðir að það skiptir máli í hvaða 

ársfjórðungi leikmenn eru fæddir miðað við í hvaða styrkleika þeir eru líklega 

miðað við árganginn sinn. 
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H0: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 4. 

flokki er óháð fæðingarmánuði hans. 

H1: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 4. 

flokki er háð fæðingarmánuði hans. 

Niðurstöður kí-kvarðatsprófs er að það er ekki marktækur munur á hvenær 

leikmenn 4. flokks eru fæddir og í hvaða getuflokk þeir eru miðað við árganginn 

sinn                   . Við getum því ekki hafnað núlltilgátunni að geta 

einstaklings í 4. flokki er óháð fæðingarmánuði hans. Þessi rannsókn sannar því 

ekki að geta einstaklings í 4. flokki sé háð fæðingarmánuði hans. 

H0: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 5. 

flokki er óháð fæðingarmánuði hans. 

H1: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 5. 

flokki er háð fæðingarmánuði hans. 

Niðurstöður kí-kvarðatsprófs er að það er ekki marktækur munur á hvenær 

leikmenn 5. flokks eru fæddir og í hvaða getuflokk þeir eru miðað við árganginn 

sinn                    . Við getum því ekki hafnað núlltilgátunni að geta 

einstaklinsg í 5. flokki er óháð fæðingarmánuði hans. Þessi rannsókn sannar því 

ekki að geta einstaklings í 5. flokki sé háð fæðingarmánuði hans. 

H0: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 6. 

flokki er óháð fæðingarmánuði hans. 

H1: Geta einstaklings miðað við styrkleikaröðun miðað við árganginn hans í 6. 

flokki er háð fæðingarmánuði hans. 

Niðurstöður kí-kvarðatsprófs er að það er ekki marktækur munur á hvenær 

leikmenn 6. flokks eru fæddir og í hvaða getuflokki þeir eru miðað við árganginn 

sinn                    . Við getum því ekki hafnað núlltilgátunni að geta 

einstaklings í 6. flokki er óháð fæðingarmánuði hans. Þessi rannsókn sannar því 

ekki að geta einstaklings í 6. flokki sé háð fæðingarmánuði hans. 
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5. Umræður 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að það eru fæðingardagsáhrif í yngri flokkum 

Breiðabliks. En eins og kom fram í niðurstöðunum eru um þrisvar sinnum fleiri 

A-leikmenn fæddir á fyrsta fjórðungi ársins en þeim síðasta. Einnig eru mun fleiri 

D-leikmenn fæddir á síðasta hluta ársins en þeim fyrsta. Þetta er í samræmi við 

aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar.  Það er talsverður munur á því hvernig 

hlutfall A-leikmanna skiptist þegar kynin eru borin saman. Tæplega helmingur A-

stelpnanna eru fæddar á fyrsta ársfjórðungnum en aðrir ársfjórðungar eru talsvert 

jafnir. Hjá strákunum eru svipað margir A-leikmenn fæddir á fyrstu þremur 

ársfjórðungunum en einungis um 10% í þeim fjórða. Miðað við þetta þá virðist 

skipta máli fyrir stúlkur að vera fæddar janúar til mars og fyrir drengi virðist vera 

óhagstæðast að vera fæddur í október til desember ef hugsað er um möguleikann á 

því að vera í sem hæstu getuflokki. 

 Þrátt fyrir að það eru fæðingardagsáhrif hjá Breiðabliki þá eru þau minni 

en í þeim rannsóknum sem var vitnað í í fræðilega kaflanum. Ástæðan gæti 

mögulega verið sú að í þeim rannsóknarhópum þá er samkeppnin meiri um að 

komast í unglingaakademíur atvinnumannaliða eða landslið heldur en að komast í 

A-lið hjá Breiðablik en því meiri samkeppni því meiri líkur á 

fæðingardagsáhrifum samkvæmt Musch og Grondin (2001). Það má þó ekki gera 

lítið úr samkeppninni hjá Breiðabliki en félagið er oft með um helmingi fleiri lið 

en næst fjölmennustu félögin á mótum. Seinustu ár hefur Breiðablik reynt að vera 

með tvö og jafnvel þrjú A-lið þannig að samkeppnin um að komast í A-lið er 

mögulega svipuð og í öðrum liðum en í hverjum flokki fyrir sig. Með 

undantekningum er mesta samkeppnin um stöður í A1-liði Breiðabliks af öllum 

liðum á landinu. 

 Þegar hver flokkur var skoðaður fyrir sig kom ekkert óvænt í ljós í 5. og 6. 

flokki miðað við fyrri rannsóknir á dreifingu fæðingarmánuða leikmanna miðað 

við í hvaða styrkleika þeir eru í hverjum árgangi. Fyrsti ársfjórðungurinn kom best 

út og fjórði og síðasti verst út. Dreifing A-leikmanna í 4. fl var á skjön við 

niðurstöður fyrri rannsókna. Í bæði 4. fl kvenna og karla voru fleiri A-leikmenn 

fæddir á seinni hluta ársins. Hjá strákunum voru fæstir A-leikmenn fæddir á fyrsta 

fjórðungnum. Þetta er mjög athyglisvert í ljósi þess að almennt er talið að 

mismunur á líkamsburði sé hvað mestur í 4. flokki. Það væri því eðlilegt að taka 
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þessar niðurstöður með fyrirvara um að það eru líklega meiri fæðingardagsáhrif 

venjulega í 4. fl hjá Breiðablik og öðrum liðum.  

Hans Sævarsson er þjálfari 5. flokks karla hjá Breiðabliki og var með báða 

árgangana sem eru núna í 4. flokki karla í tvö ár í 5. flokki á sínum tíma og þekkir 

því árgangana vel. Hann telur að skýringin á því afhverju það eru ekki 

fæðingardagsáhrif í 4. flokki sé sú að það voru tvö til þrjú A-lið í hverri keppni og 

reynt að láta þá minni og/eða yngri njóta sín í bland við stærri og/eða eldri 

leikmenn sem hefur gefið góða raun hingað til. Meginástæðuna fyrir því að það 

séu ekki fæðingardagsáhrif í viðkomandi flokki telur hann líklega vera þá að 

leikmenn fengu verkefni við hæfi þó þá hafi vantað stærðina og styrkinn. Hann 

tekur það einnig fram að góður drengur í fótbolta á ekki að líða fyrir það að vera 

lítill en það eru margir þjálfarar sem klikka á því. 

Daði Rafnsson yfirþjálfari Breiðabliks og þjálfari 5. fl kvenna þjálfaði 

2000 árganginn hjá stelpunum í þrjú ár og 1999 árganginn í eitt ár. Hann telur að 

það sé að einhverju leyti tilviljun afhverju það eru fleiri A stelpur fæddar á seinni 

hluta ársins en þeim fyrri. Hann segir að það eru nokkrar stúlkur á yngra ári sem 

eru fæddar á seinni hluta ársins sem hafa líkamlega yfirburði í formi gríðarlegs 

hraða, mikinn og jákvæðan stuðning frá foreldrum og byrjuðu snemma að æfa 

knattspyrnu eða aðrar íþróttir. Daði telur einnig að áherslur þjálfara skipti miklu 

máli en þjálfarar hafa valið í lið eftir knattspyrnulegri getu en ekki eftir líkamlegri 

getu. Leikmenn hafa fengið krefjandi æfingar og verkefni frá unga aldri og það er 

mikil stemmning í hópnum. Hann nefnir einnig að það gæti hafa verið gott fyrir 

A-stelpurnar að það voru ekki margar stelpur að æfa þegar þær byrjuðu, einungis 

um 15 stelpur í 7. fl en í dag eru um 40 stelpur að æfa í 7. fl Breiðabliks. 

 Það eru tvöfalt fleiri A-leikmenn í  5. og 6. flokki fæddir á fyrsta 

árfjórðungi á yngra ári en á síðasta ársfjórðung eldra árs. Þetta er athyglisvert þar 

sem yngraárs leikmennirnir eru yngri. Ástæðan getur verið sú að oft fá A-

leikmenn meiri athygli en aðrir leikmenn og þar af leiðandi meiri hvatningu. Þeir 

sem eru fæddir snemma á árinu hafa líffræðilegt forskot á þá sem eru fæddir eru 

seint á árinu. Umhverfisþættir líkt og hvatning og fleiri verkefni getur aukið bilið 

sem þýðir að þeir sem eru fæddir snemma á árinu eru komnir lengra í knattspyrnu 

en þeir sem eru fæddir seint á árinu á undan. 
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 Það virðist skipta miklu máli hvenær leikmenn byrja að æfa knattspyrnu 

miðað við í hvaða getuflokki þeir eru líklegastir til að lenda í. Þetta kemur ekki á 

óvart þar sem það þarf mikla æfingu til að ná færni í ýmsum tækniatriðum í 

knattspyrnu. Einnig er knattspyrna opin hreyfing (breytilegt umhverfi) og er því 

leiksskilningur mikilvægur í knattspyrnu þar sem leikmenn þurfa að meta hvað 

þeir eiga að gera í mismunandi aðstæðum. Með æfingu þá ætti leikskilningur að 

aukast. B og C leikmennirnir byrja þó á svipuðum aldri að æfa. Hjá strákunum 

munar um hálfu ári á A og B og síðan C og D. Hjá stelpunum munar um tveimur 

árum á A og B og um ári á C og D. Ástæðan fyrir að það er minni munur hjá 

strákunum er sú að langflestir af þeim byrja í 8. fl eða 7.fl. Hjá stelpunum þá byrja 

þær aftur á móti margar seinna en strákarnir gera og mjög algengt að það byrja 

margar stelpur í bæði 6. fl og 5. fl. Þær stelpur sem byrjuðu í 8. fl geta því 

mögulega haft 4-6 ár í forskot á æfingum á jafnaldra sína. Þær sem byrja fyrst geta 

verið búnar að mæta á um 1000 æfingar þegar nýjar stelpur byrja, auk fjölda leikja 

og móta. 

 Það var mjög mismunandi hvernig 10 m, KSÍ knattrakið og halda bolta á 

lofti kom út. Með undantekningum þá var meðaltal leikmanna fæddra á fyrsta 

ársfjórðungi betra en hjá leikmönnum fæddum á sama ári en á seinasta 

ársfjórðungnum. Það er ekki óvænt þar sem að líkamlegir eiginleikar skipta miklu 

máli í hlaupahraða. Í bæði knattrakinu og halda bolta á lofti í 6. og 5. flokk þá var 

oftast nokkuð reglulegt að þeir sem eru fæddir fyrr á árinu stóðu sig betur að 

meðaltali en þeir sem eru fæddir seinna. Í 4. flokki var mjög tilviljunarkennt 

hvaða ársfjórðungur kom best út. Skýringin er líklega sú að það eru mjög margir 

A-leikmenn miðað við árganginn fæddir seinna á árinu sem stóðu sig einnig vel í 

tækniprófunum.  

 Meðal helstu galla rannsóknarinnar er að þátttakendurnir eru einungis úr 

Breiðabliki. Breiðablik er með nánast tvöfalt fleiri iðkendur en næstfjölmennustu 

félög landsins. Það er því möguleiki á að niðurstaðan myndi vera önnur hjá öðrum 

félögum sem eru mun minni. Það hefði því verið betra að hafa a.m.k. tvö önnur 

félög með í rannsókninni. Sérstaklega i 6. fl kvenna sem voru einungis um 25 

stelpur í árgangi sem eru of fáir þátttakendur þar sem hver þátttakandi hefur mikið 

vægi. Dæmi að það eru einungis tvær stelpur fæddar október-desember í 2004 

árgangnum. Það þyrfti því miklu stærra úrtak í 6. fl kvenna.  
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Rúnar Páll Sigumundsson lét leikmenn taka átta tæknipróf og 

niðurstöðurnar voru að það væri lítil fylgni milli þeirra tækniprófa (Rúnar Páll 

Sigmundsson, 2008). Það hefði því þurft fleiri tæknipróf til að það væri hægt að 

meta tæknilega færni leikmanna. Sama má segja um líkamsprófin að þau hefðu átt 

að vera fleiri ef meta á hversu góðir leikmenn eru líkamslega. Ekkert var skoðaður 

andlegur þáttur leikmanna og leiksskilningur sem skipta báðir miklu máli í 

knattspyrnu.  

Í framhaldinu af þessari rannsókn væri athyglisvert að skoða fleiri lið bæði 

á höfuðborgasvæðinu og á landsbyggðinni. Á landsbyggðinni fyrir utan Akureyri 

eru færri íþróttagreinar sem þýðir að fleiri hlutfallslega ættu að fara í knattspyrnu. 

Það væri því áhugavert að bera saman fæðingardagsáhrif á landsbyggðinni og 

höfuðborgasvæðinu. Einnig væri athyglisvert að skoða fæðingardagsáhrif miðað 

við getu á aldrinum 9-14 ára í öðrum íþróttum og bera saman við knattspyrnuna. Í 

ljósi þess að niðurstöðurnar í 4. fl voru ekki í samræmi við fyrri rannsóknir á 

jákvæðan hátt væri athyglisvert að skoða 4. fl Breiðablik eftir tvö ár þegar eru 

komnir aðrir árgangar í flokkinn og bera hann saman við þessar niðurstöður. 

Það er mjög mikilvægur þáttur í þjálfun að þjálfarar séu meðvitaðir um 

fæðingardagsáhrif þannig að sem fæstir seinþroska einstaklingar verði undir í 

baráttunni. Seinþroska einstaklingar þurfa oft meiri hvatningu og stuðning frá 

foreldurm og þjálfurum þar sem það er líklegra að þeir einstaklingar upplifi ekki 

jafn oft sigra á knattspyrnuvellinum eins og að skora mörk eða vera í A-liði og 

þarf því að hrósa þeim fyrir mögulega annað sem þeir gera vel. Lausnin er þó ekki 

að reyna að láta sem flesta sem eru fæddir seint á árinu vera í A-liði heldur að gefa 

þeim verkefni við hæfi hverju sinni. Það á ekki að skipta máli í yngri flokkum í 

hvaða liði leikmennirnir eru svo framarlega sem að þjálfarar sinni öllum vel. Fyrir 

seinþroska leikmann getur verið t.d. betra að vera í C-liði þar sem hann hefur 

hlutverk í liðinu frekar en að vera varamaður í A eða B. Margir þjálfarar á Íslandi 

eru að sinna öllum leikmönnum vel sama í hvaða styrkleika þeir eru en því miður 

er það ekki algilt sem getur þá gert það að verkum að seinþroska leikmenn ná ekki 

að verða þeir leikmenn sem þeir hefðu mögulega getað orðið eða þá enn verra að 

þeir hætta í íþróttinni þar sem þá vantaði meiri hvatningu. 
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