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Útdráttur 

Rannsókn sem unnin var á vormánuðum 2014 þar sem rannsakað var 

hvort að mögulega henti 4. flokki betur að leika á annarri vallarstærð 

og með öðrum leikmannafjölda en tíðkast nú til dags. Þjóðir í kringum 

okkur hafa verið að skipta út þessu leikfyrirkomulagi og því fróðlegt 

að athuga hvaða áhrif það hefur á leikinn að skipta um 

leikfyrirkomulag. Teknir voru upp tíu leikir, fimm leikir í því 

fyrirkomulagi sem er notað í dag eða 11:11 á fullum velli og síðan 

aðrir fimm þar sem leikið var með 9:9 milli teiga og einnig á hálfum 

velli. Leikirnir voru greindir og ákveðin atriði leiksins einangruð og 

talið hversu oft þau komu fyrir. Sendingar, marktilraunir, einvígi og 

fleiri atriði voru talin og svo tölurnar bornar saman milli 

leikfyrirkomulaga. Helstu niðurstöður eru þær að leikmenn fá oftar 

tækifæri til að framkvæma tæknileg atriði á borð við skot eða 

sendingu í leikfyrirkomulaginu 9:9, hvort sem það var á hálfum velli 

eða teig í teig, heldur en í því fyrirkomulagi sem er notast við nú og 

kallast 11:11. 
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Formáli 

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni þá var hugur okkar alltaf að gera eitthvað 

tengt knattspyrnu enda liggur ástríða okkar þar. Eftir að hafa farið á fund með 

Sigurði Ragnari Eyjólfssyni, þáverandi fræðslustjóra Knattspyrnusambands 

Íslands, og rætt um atriði í íslenskri knattspyrnu sem væri áhugavert og jafnframt 

nytsamlegt að skoða hölluðumst við strax að því að rannsaka leikjafyrirkomulag í 

4. aldursflokki í íslenskum fótbolta. Þórhallur Siggeirsson gerði rannsókn árið 

2011 á leikfyrirkomulagi í yngstu flokkunum, 7., 6., og 5. flokki og komu þær 

niðurstöður sér gríðarlega vel fyrir íslenska knattspyrnu og nú er búið að taka upp 

það fyrirkomulag sem hann lagði til í viðkomandi flokkum og hefur það gefist 

afar vel. 

Hins vegar átti eftir að rannsaka 4. flokkinn sem má segja að sé 

nokkurskonar millibilsaldur. Fljótlega eftir fundinn með Sigurði Ragnari stóð 

Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands fyrir opnum umræðufundi um leikfyrirkomulag í 

4. flokki. Eftir að hafa setið þann fund var augljóst að ekki er einhugur í 

þjálfarahreyfingunni um hvaða fyrirkomulag henti best og því ljóst að rannsókn á 

málefninu var nauðsynleg og jafnframt jafnvel nauðsynleg til að gera enn betur í 

grasrótinni við þróun ungra leikmanna. 

Það er því von okkar að með þessari rannsókn sé hægt að koma með nýtt 

innlegg í umræðuna um vallarstærð og keppnisfyrirkomulag í 4. flokki því alltaf 

má gott bæta og höfum við trú á því að rannsóknin varpi skýrara ljósi á málefnið. 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Sc. gráðu í íþróttafræði frá Háskólanum í 

Reykjavík og viljum við þakka öllum þeim sem aðstoðuðu okkur og tóku þátt í 

þessari rannsókn. Leiðbeinandinn Willum Þór Þórsson fær sérstakar þakkir fyrir 

virkilega góða handleiðslu meðan á framkvæmd stóð. 

 

 

Reykjavík, 14. maí 2014. 

Andri Fannar Stefánsson 

Óskar Rúnarsson 
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Inngangur 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið okkar þá langaði okkur 

báðum að vinna verkefni sem viðkemur knattspyrnu þar sem við höfum báðir 

verið að þjálfa knattspyrnu í nokkur ár. Þegar við fórum að ræða þetta saman og 

heyra í öðrum þjálfurum hvað þeir telja að þyrfti að skoða þá kom fljótlega upp 

það að skoða breytingu á leikjafyrirkomulagi 4. flokks en báðir erum við búnir að 

vera þjálfarar í mörg ár og mikið með 4. flokk og þekkjum því stöðuna í þessum 

flokki vel. 

Á haustmánuðum 2013 hélt Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands, KÞÍ, opinn 

fund  í höfuðstöðvum KSÍ um vallarstærð í fjórða flokki en þar komu saman allir 

þeir þjálfarar sem höfðu starfað í kringum þennan aldursflokk og höfðu miklar en 

misjafnar skoðanir á málinu. Við fórum á fundinn og þar var strax ljóst að ekki er 

einhugur um það hvort og þá hvernig breytingar menn vildu sjá. Einnig kom fram 

að það vantaði að skoða þetta mál betur hér á Íslandi og það má segja að það hafi 

verið þær umræður sem urðu til þess að við sannfærðumst um að framkvæma 

þessa rannsókn til að fá betri hugmynd um hvaða leikjafyrirkomulag sé hentugast 

fyrir uppbyggingu og þróun leikmanna í 4. aldursflokki. Hvort það sé að halda 

11:11 leikforminu áfram á fullum velli eða minnka völlinn og fækka leikmönnum. 

Í dag spila leikmenn 11:11 þegar þeir eru á þrettánda aldursári. Áhersla 

hefur verið lögð á að þjálfun barna og unglinga í knattspyrnu sé ekki smækkuð 

mynd af þjálfun meistaraflokks og er unglingur ekki smækkuð mynd af 

fullorðnum einstakling (Dick, 2007). Því er spurning af hverju við látum leikmenn 

byrja að spila leikinn á jafn stórum völlum og meistaraflokkur strax þegar þeir 

verða 13 ára gamlir.  

Eitt af því sem strax kemur upp í umræðuna þegar við erum að ræða níu 

manna bolta er vallarstærð og hvort að við getum leikið á velli hér á Íslandi sem 

hentar fyrir 9 manna bolta. Hafa til dæmis þau lið sem eru með gervigrasvelli 

einhver ráð til þess að merkja inn þessa stærð af völlum hjá sér? Ættum við að 

leyfa að spila leiki á Íslandsmóti þar sem keilur afmarka völlinn? Þetta er 

vandamál sem þyrfti að finna lausn á ef ráðast ætti í breytingar. 

Markmið okkar með þessari rannsókn er að skoða það hvort að 

leikjafyrirkomulagið 9:9 henti betur leikmönnum á þessum aldri heldur en 11:11 í 

núverandi mynd. Ætlum við að setja upp leiki í báðum útgáfum með mismunandi 
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vallarstærðum, taka þá upp og vinna með þá og bera saman hvort fyrirkomulagið 

henti betur fyrir leikmenn í 4. flokki. Leikirnir verða greindir og tölfræðilegar 

upplýsingar skráðar niður sem gefur okkur góða sýn á það hvernig hvert 

leikjafyrirkomulag hefur áhrif á leikmanninn, hvað er hann í rauninni að gera í 

leiknum sem hann spilar?   

Knattspyrna 

Knattspyrna er íþrótt sem er leikin á milli tveggja liða með það meginmarkmið að 

skora mark hjá andstæðingnum og komast hjá því að fá á sig mark. Uppruna 

knattspyrnu má rekja til Englands, en þar í landi árið 1863 er talið að knattspyrna 

sem slík hafi byrjað (FIFA, e.d.-a). Þá skildu leiðir enska ruðningsins og það sem 

við köllum knattspyrnu og var enska knattspyrnusambandið stofnað, fyrsta sinnar 

tegundar í heiminum (FIFA, e.d.-a). Þó svo að við rekjum upphaf knattspyrnu til 

þessa tíma að þá hafa menn leikið sér að því að sparka bolta sín á milli og leikið 

ýmsar útgáfur af leiknum fyrir þann tíma.  

 Fyrstu reglur fyrir knattspyrnu voru teiknaðar upp árið 1863 í London á 

Englandi (FIFA, e.d.-a). Til að byrja með voru settar 14 reglur en í dag eru þær 

orðnar 17 í dag. Reglurnar voru þá ekki eins og þær eru í dag, t.d. var 

rangstöðureglan þannig að hver sá sóknarmaður sem var fyrir framan boltann var 

rangstæður (FIFA, e.d.-b). Reglurnar eru stöðugt í þróun og taka breytingum eftir 

því sem leikurinn þróast. Markspyrnu var meðal annars bætt inn í reglurnar árið 

1869 (FIFA, e.d.-b). FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið var stofnað þann 21. 

maí árið 1904 í París, Frakklandi (FIFA, e.d.-c). Voru þá þar samankomnir aðilar 

frá 7 löndum sem stofnuðu sambandið, Frakkland, Belgía, Danmörk, Holland, 

Spánn, Svíþjóð og Sviss (FIFA, e.d.-c). Var markmiðið með stofnun alþjóðlegs 

knattspyrnusambands að viðurkenna ensku reglurnar og þeirra þátt í stofnun 

knattspyrnu. 

 Knattspyrna er meðal vinsælustu íþróttagreina sem eru stunduð í heiminum í 

dag. Samkvæmt könnun sem FIFA lét gera fyrir sig kom í ljós að 265 milljónir 

karla og kvenna í heiminum eru virkir iðkendur í knattspyrnu, en einnig eru 5 

milljónir dómara starfandi, og saman gerir þetta 270 milljón manns, eða um 4% af 

öllum í heiminum (Kunz, 2007). Það sem kemur einnig fram í þessari sömu 

skýrslu er að fjöldið félaga er mjög svipaður við árið 2000, en fjöldi liða hjá 
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hverju félagi hefur stóraukist, eða um 12% (Kunz, 2007). 

 Hér á Íslandi er Knattspyrnusamband Íslands æðsti aðili knattspyrnumála, 

hér eftir nefnt KSÍ. Öll félög sem eru innan ÍSÍ og iðka eða keppa í knattspyrnu 

geta verið aðilar að KSÍ en KSÍ er aðili að ÍSÍ (íþrótta- og Ólympíusambandi 

Íslands), UEFA (Knattspyrnusambandi Evrópu) og FIFA 

(Alþjóðaknattspyrnusambandið) (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a). KSÍ sér 

um skipulagningu Íslandsmóts fyrir alla aldursflokka, frá meistaraflokki og niður í 

6. flokk. Þurfa þeir leikir sem eru spilaðir á Íslandsmóti að fara eftir lögum og 

reglugerðum KSÍ um knattspyrnumót til þess að teljast löglegir 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  

Ástæða íþróttaiðkunar 

Ástæður þess að börn taka þátt í íþróttastarfi eru margar og mismunandi. 

Samkvæmt tölfræði ÍSÍ þá er knattspyrna langvinsælasta íþróttagreinin hér á 

Íslandi. Það eru 19.749 sem stunda knattspyrnu á öllum aldri en næst á eftir 

knattspyrnu kemur golf með 16.777. Það sem aðskilur knattspyrnu og golf er það 

að knattspyrna er með fleiri iðkendur undir 15 ára aldri á meðan golfíþróttin er 

með flest alla sína iðkendur yfir 15 ára. Knattspyrna er með 13.232 iðkendur 15 

ára og yngri af báðum kynjum en 5.924 iðkendur 16 ára og eldri. Kynjahlutfallið 

er þannig að það eru fleiri strákar að æfa knattspyrnu. 9.374 strákar stunda 

knattspyrnu á aldrinum 15 ára og yngri á meðan eingöngu 4.449 kvenmenn stunda 

knattspyrnu á aldrinum 15 ára og yngri („Tölfræði íþróttahreyfingarinnar - 

Tölfræði ÍSÍ 2011“, e.d.). 

 Þegar kemur að því að skoða hvers vegna börn stunda íþróttir þá hefur það 

verið rannsakað ítarlega og eru niðurstöður allar á þann veg að stærsta ástæða þess 

að börn stunda íþróttir er til þess að hafa gaman (McCarthy, Jones og Clark-

Carter, 2008; Sirard, Pfeiffer og Pate, 2006). Drengir virðast leita meira eftir 

keppnisumhverfi þar sem þeir fá að vera að keppa og bera sig saman við aðra 

jafningja, á meðan stelpur leitast meira eftir félagslegu umhverfi þar sem þær fá 

að hitta liðsfélagana og eyða tíma með hópnum (Sirard o.fl., 2006).  Yngri 

leikmenn fá meiri ánægju af því að læra og sýna nýja færni (McCarthy o.fl., 2008) 

ásamt því að þeir leitast meira eftir því að fá að reyna nýja hluti í öruggu umhverfi 
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(Allender, Cowburn og Foster, 2006). Þá fá eldri leikmenn meiri ánægju af því að 

keppa við þá sem eru á svipaðri getu og ná að sýna færni sína þannig (McCarthy 

o.fl., 2008), þeir vilja líka frekar vera í góðu formi og líta á íþróttaiðkun á gott 

tæki til þess (Allender o.fl., 2006). Það sem er síðan sameinginlegt bæði hjá 

ungum og eldri íþróttamönnum er stuðningur fjölskyldunnar við íþróttaiðkunina 

(Allender o.fl., 2006; McCarthy o.fl., 2008) en þegar íþróttamenn eru orðnir eldri 

þá kemur stuðningur vina inn sem hvetjandi þáttur við íþróttaiðkun (Allender 

o.fl., 2006).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa þætti sem tengjast brottfalli úr íþróttum 

t.d. að iðkandinn hefur ekki tíma til þess að stunda íþróttina enda vitað mál að 

íþróttaástundun tekur mikinn tíma og sérstaklega þegar einstaklingar eru farnir að 

ná langt í sinni grein (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez og Márquez, 2006). 

Fyrir unga íþróttamenn er talið að of keppnismiðað umhverfi og of einhæfar 

æfingar séu ástæður fyrir brottfalli (Allender o.fl., 2006). Það að mislíka við 

þjálfarann sinn er einnig oft nefnt sem ástæða þess að íþróttamenn hætti að stunda 

íþróttir (Molinero o.fl., 2006). Þetta sýnir að íþróttaiðkun barna er tilkomin af 

mörgum mismunandi þáttum og oftast tengjast þeir saman og ýta undir áhugahvöt 

iðkandans. Það er misjafnt hvað drífur hvern áfram og því er oft vandasamt fyrir 

þjálfara að koma til móts við þarfir allra sinna iðkenda í þjálfun liðsíþrótta sem 

knattspyrna svo sannarlega er. 

Skipulag keppni 

Hér á Íslandi skiptum við niður í flokka eftir reglugerð KSÍ þar sem tveir árgangar 

spila í sama flokk. Er flokkaskiptingunni gerð skil í töflu 1. Allar þær upplýsingar 

sem koma þar fram eru fengnar úr reglugerð KSÍ um knattspyrnumót. Þar sjáum 

við að allir iðkendur eru tvö ár í hverjum flokk nema 2. flokki þar sem þeir eru í 

þrjú ár. Síðan fara leikmenn í meistaraflokk og spila þar eftir að hafa náð 20 ára 

aldri. Miðum við flokkaskiptinguna út frá almanaksárum og eru leikmenn því 

gengnir upp um flokk um áramót samkvæmt flokkaskiptingu KSÍ, en flest félög 

færa sína iðkendur upp í næsta flokk á tímabilinu september/október, strax eftir að 

Íslandsmóti líkur hjá hverjum flokki fyrir sig. Á Íslandi er nýbyrjað að taka upp á 

því að spila 5:5 í keppni þegar 7. og 6. aldursflokkur spilar en áður fyrr var alltaf 
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spilað 7:7. Er þá viðmiðunarstærð á leikvelli fyrir 6. flokk 42x25 metrar 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2014 -a). Var ákvörðun tekin um að breyta 

fyrirkomulagi í kjölfar rannsóknar sem Þórhallur Siggeirsson framkvæmdi árið 

2011 og sýndi fram á að iðkandi fái meira úr hverjum spiluðum leik með 

leikfyrirkomulaginu 5:5 heldur en 7:7, m.a. þar sem leikmennirnir upplifa oftar í 

hverjum leik stöðuna 1:1, reyna fleiri markskot og sendingar o. fl. (Þórhallur 

Siggeirsson, 2011). Þegar leikmenn ganga upp í 5. flokk er leikið 7:7 á velli sem 

er helmingur af fullri stærð knattspyrnuvallar. Í 4 flokk og eldri aldursflokkum er 

svo strax farið í 11:11 á fullri stærð af velli sem er minnst 45x90 metrar og mest 

90x120 samkvæmt alþjóðareglum FIFA en KSÍ hefur sett viðmiðunarstærð á  

Íslandi 68x105 metrar. Að hámarki mega þeir þó vera 75x110 metrar og að 

lágmarki 68x105 metrar (Knattspyrnusamband Íslands, 2014 -b).  

Tafla 1. Aldursskipting í yngri flokkum á Íslandi 

 

Eitt af hlutverkum KSÍ er að sjá um og skipuleggja íslandsmót í öllum 

aldursflokkum frá 6. flokk og upp úr hjá báðum kynjum og fara þau mót fram á 

sumrin þegar skólar eru í fríi. Í lok Íslandsmótsins er síðan spiluð úrslitakeppni í 

6. flokki og upp í 3. flokk þar sem efstu lið allra riðla koma saman og keppast um 

titilinn. Sigurvegari í úrslitakeppni er krýndur Íslandsmeistari 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2014 -b).  

Skipulag keppni erlendis 

Þar sem við teljum að keppnisfyrirkomulagið í 4. flokki núna henti ekki nægilega 

vel þá ætlum við að rannsaka það frekar. Ef við berum keppnisfyrirkomulagið á 

Íslandi eins og það er í dag saman við önnur lönd þá sjáum við að uppbyggingin 

Flokkur Aldur frá og með Aldur til og með 

7. flokkur 7 ára 8 ára 

6. flokkur 9 ára 10 ára 

5. flokkur 11 ára 12 ára 

4. flokkur 13 ára 14 ára 

3. flokkur 15 ára 16 ára 

2. flokkur 17 ára 19 ára 

Meistaraflokkur 20 ára --- 
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er svipuð í yngstu flokkunum en við tökum mjög stórt stökk úr 7 manna bolta 

beint í 11 manna bolta á fullum velli meðan aðrar þjóðir gera það í minni skrefum.  

Í Danmörku er spilað 3:3 í 7. flokki, 5:5 í 6. flokki, 7:7 í 5. flokki og síðan 

9:9 í 4. flokki. Þegar leikmenn koma upp í 3. flokk þá spila þeir fyrst 11:11 

(Dansk Boldspil Union, e.d.).  Allt er þetta gert í ákveðnum tröppugangi þannig 

að leikmenn geti þróað tæknilega færni og byggt síðan ofan á hana í litlum en 

markvissum skrefum. Þannig auka leikmenn færni í  tækniatriðum og leikfræði en 

eru samt að færast  nær því að spila 11 manna bolta. Þegar að því kemur þá eru 

þeir betur undirbúnir fyrir leiki á heilum velli og með betri skilning. 

 

Tafla 2. Samanburður á leikgerð í 4. aldursflokki 

Land Leikform í 4. flokki 

Ísland 11 á móti 11 

Danmörk 9 á móti 9 

Belgía 11 á móti 11 

Holland 11 á móti 11 

Noregur 9 á móti 9/11 á móti 11 

England 11 á móti 11 

Þýskaland 9 á móti 9/11 á móti 11 

 

Í Belgíu er spilað 2:2 í 7. flokk, 5:5 í 6. flokk, 8:8 í 5. flokk og síðan spila 

þeir 11:11 í 4. flokk og upp úr (Browaeyes, 2012). Taka þeir svipaða stefnu og 

Danirnir nema hvað að þeir byrja fyrr í 11 manna bolta og þeir setja skrefin með 7 

manna og 9 manna bolta saman í það að leika 8 á móti 8 í 5. aldursflokki. Breyttu 

þeir í þetta fyrirkomulag eftir tímabilið 2003-2004 hjá sér en þeir voru áður með 

það þannig að þeir spiluðu 5:5, 7:7, 9:9 og síðan 11:11. 

Í Hollandi er leikið 4:4 í 6 ára og yngri (s.s. yngri en 7. flokk), 7:7 í 9 ára 

og yngri (s.s. yngra ár 6. flokks og 7 flokkur á Íslandi), um leið og leikmenn eru 

eldri en 9 ára er spilað 11:11 (Stuivenberg, 2013). Hollendingarnir eru því mjög 

fljótt farnir að spila á stóran völl 11:11 og eru þeir töluvert fyrr á ferðinni heldur 

en t.d. Danir og Belgar.  
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Norðmenn eru að taka skrefið í að spila 9:9 þegar 4. flokkur spilar hjá sér. 

Hafa Norðmenn það þannig hjá sér að 13 ára spila þeir 9:9 en sýslurnar hafa val 

um það hvort að þeir spili 9:9 eða 11:11 þegar 14 ára leikmennirnir spila (Norges 

Fotballforbund, e.d.). Þar má spila 9:9 á hálfum velli eða á milli vítateiga en þeir 

nefna það að á sumum völlum geti það verið of þröngt þegar spilað er á hálfum 

velli (Norges 

Fotballforbund, 

e.d.). Félögin 

hafa því heimild 

til þess að spila á 

þeim völlum sem 

að henta hverju 

og einu félagi fyrir sig. Viðmiðunarstærð á velli fyrir 9 manna bolta er 60-72x50 

metrar (Norges Fotballforbund, e.d.). Þegar Norðmenn leika 9:9 þá eru það 

sýslurnar sjálfar sem mega velja og ákveða það hvort að spilað sé með 11 manna 

mörk (7,32x2,44 metrar) eða 7 manna mörk (5x2 metrar) (Norges Fotballforbund, 

e.d.). 

Þjóðverjar leika 9:9 þegar yngra ár 4. flokks spilar (U13) en á eldra ári  

spila þeir 11:11 (U14). Þegar þeir spila 9:9 þá spila þeir yfirleitt vítateig í vítateig, 

með lágmarksstærð á velli 50x68 metrar. Dæmi um slíkan völl má sjá á mynd 1. 

Spila þeir með rangstöðureglunni þegar þeir spila 9:9 til þess að kenna 

leikmönnum regluna og venja þá við það að spila með rangstöðu. Mörkin sem 

Þjóðverjar spila með eru 5 metrar á breidd og 2 metrar á hæð. Eru það sömu mörk 

og við spilum með á Íslandi þegar við leikum 7:7. (Deutscher Fussball-Bund, 

e.d.).  

Englendingar eru að breyta sínu skipulagi og eru þeir að taka upp 9:9 í því 

sem þeir kalla U11 og U12 sem má heimfæra á 5. flokk á Íslandi (The English 

Football Association, e.d.). Spila þeir á velli sem er 73x45 metrar. Þegar leikmenn 

eru komnir upp fyrir þennan aldursflokk spila þeir eingöngu 11:11. Eru þeir með 

tröppuganginn sinn þannig að leikmenn byrja 5:5 í U7 og U8 (7. flokkur), 7:7 í 

U9 og U10 (6. flokkur), 9:9 í U11 og U12 (5. flokkur) og síðan 11:11 eftir það. 

Voru Englendingar áður með það þannig að þeir spiluðu 11:11 þegar þeir komu 

upp í 5. aldursflokk (The English Football Association, e.d.). 

Mynd 1. Dæmi um vallarstærð þegar leikið er 9:9. Mynd fengin frá Þýska 

Knattspyrnusambandinu 



 13 

Tafla 2 sýnir leikskipulagið í þessum löndum í 4. aldursflokki en það er 

fróðlegt að sjá að meirihluti þessara landa eru í dag að spila 11:11 þegar komið er 

í 4. flokk. Hins vegar er misjafnt á milli þeirra hvernig þau spila í yngri flokkum 

en alltaf eru þau með þennan tröppugang að byrja með fáa leikmenn, 3:3 eða 5:5 

og fjölga svo leikmönnum stig af stigi. 

Áhrif vallarstærðar á keppni 

Stærðin á vellinum þar sem leikurinn fer fram og fjöldi leikmanna sem spila getur 

haft áhrif á ýmsa þætti leiksins. Sýnt hefur verið fram á það að með því að spila 

færri á minni velli, þá 4:4 á velli sem er 30x25 eykur knattrak og fjölda 

gabbhreyfinga miðað við að spila t.d. 7:7 á hálfum velli, auk þess fjölgar 

sendingum og mótttökum á bolta (Owen, Wong, Paul og Dellal, 2013). Stærð 

leikvallar og fjöldi leikmanna inni á vellinum hefur mikil áhrif á leikskilning 

leikmanna. Leikur sem er á minni velli með færri leikmönnum hentar betur fyrir 

unga leikmenn sem eru að þroskast (Castagna, D’Ottavio og Abt, 2003). 

  Það þarf því að huga vel að því hvaða stærð af leikvelli hentar best fyrir 

hvern og einn aldurshóp og hversu marga leikmenn við höfum inni á vellinum 

eftir því hvað við viljum ná fram hverju sinni.  

Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á því hvort það skipti máli hversu 

stór völlurinn er upp á fjölmarga þætti á borð við hjartsláttartíðni, snertingar á 

bolta, tæknilegar kröfur á leikmenn og ýmislegt fleira.  Sýnt hefur verið fram á 

það að breyta eingöngu stærð á velli hefur ekki marktæk áhrif á hjartsláttartíðni 

eða áhrif á þá tæknilega færni sem leikurinn krefst þegar verið er að spila 5:5 

(Kelly og Drust, 2009).  Einnig hefur verið sýnt fram á það að með því að spila 

færri á minni velli er ekki pláss á vellinum til þess að taka há-ákefðar hlaup sem 

eru orðin svo mikilvæg þegar komið er í 11 manna bolta á fullri stærð af velli 

(Owen o.fl., 2013).  

Þegar við fjölgum leikmönnum í leik og förum yfir það að spila með þrjá 

leikmenn þá minnkar virkni leikmanna í liðinu (Kern og Calleja, 2008). Þegar 

leikmenn eru orðnir fleiri á vellinum og munur er á getu þeirra taka þeir öflugri 

yfir leikinn og eru í raun að spila gegn hvor öðrum. Það sem að Kern og Calleja 

(2008) fundu út var að það skipti í raun ekki máli hversu margir voru á vellinum, 

hvort sem það var 3:3 eða 9:9 þá endaði leikurinn í rauninni á því að vera spilaður 
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3:3 þar sem að einungis 3 leikmenn voru taldir virkir í hvoru liði í leiknum. Var 

það flokkað þannig að ef leikmaður snerti boltann einu sinni á hverjum tveimur 

mínútum þá var hann virkur (Kern og Calleja, 2008). 

Þegar Kern og Calleja (2008) skoðuð leikformið 8:8 í íþróttum í 

grunnskóla kom það í ljós að eingöngu 10 leikmenn af 16 tóku þátt í leiknum. Þeir 

sem snertu boltann oftast snertu hann 27 sinnum á meðan þeir sem snertu hann 

sjaldnast snertu boltann aldrei. Þegar þeir skoðuðu 11:11 þá voru 18 leikmenn 

sem tóku einhvern þátt í leiknum. Þeir sem voru með flestar snertingar voru með 

24 og þeir sem voru með fæstar voru með enga snertingu á bolta (Kern og Calleja, 

2008). Einnig hefur verið sýnt fram á það að lengja/stytta völl eða breikka/mjókka 

völl hefur mismunandi áhrif á það hversu langt er á milli leikmanna (Frencken, 

Van Der Plaats, Visscher og Lemmink, 2013). Það að stytta völlinn gerir það að 

verkum að styttra er á milli línanna hjá leikmönnum langsum á vellinum. Annað 

sem fylgdi í kjölfarið á því að styttra var á milli línanna var það að leikmenn voru 

einnig nær hvor öðrum (Frencken o.fl., 2013). Þannig að bara með því að stytta 

leikvöll og halda sama fjölda leikmanna inni á vellinum hefur það í för með sér að 

leikmenn spila nær hvor öðrum og þá er minni tími á boltann fyrir hvern 

leikmann. Það að breyta breidd leikvallarins breytir því hversu langt er á milli 

leikmanna þversum, það er styttra til beggja hliða í næsta samherja. Leikmenn 

spila nær hvor öðrum. Það sem fylgdi með í því var einnig að þegar leikmenn 

spiluðu nær hvor öðrum að þá styttist einnig bilið á milli línanna (Frencken o.fl., 

2013). Þetta segir okkur að með því að spila á styttri velli en með sömu breidd 

gefur okkur það sama og að spila á mjórri velli en lengri þegar tekið er tillit til 

fjarlægðar á milli leikmanna. Aftur á móti þá er það augljóst að með því að hafa 

völlinn lengri erum við með lengri og meiri hlaup sem leikmenn þurfa að 

framkvæma í leiknum. 

Þegar leikmenn 11 ára gamlir eru að spila 11:11 á heilum velli þá hefur 

verið sýnt fram á það að hjartsláttur leikmanna er meiri heldur en 170 slög á 

mínútu yfir 80% af þeim tíma sem að leikurinn er í gangi, en það er yfir 80% af 

hámarkspúls 13 ára drengja (Capranica, Tessitore, Guidetti og Figura, 2001). 

Þegar leikmenn sem eru 12 ára gamlir spila á stórum velli þá minnkar virkni 

þeirra í seinni hálfleik og þá er það helst lág-ákefðar vinna sem minnkar 

(Castagna o.fl., 2003). Það segir okkur að þegar leikmenn eru orðnir þreyttir og 

langt er liðið á leikinn þá hætta þeir að hlaupa skipulögð hlaup og leiðast út í það 
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að standa og horfa á leikinn í staðinn fyrir að koma sér í rétta stöðu. Magn há-

ákefðarhlaupa minnkaði líka ásamt því að það dróg úr  heildarvegalengd hvers 

einstaklings (Castagna o.fl., 2003). Samtals var 70% af heildarvegalengd hvers 

leikmanns á sama fjórðung vallarins (Castagna o.fl., 2003) sem segir okkur að 

leikmenn hafa ekki mikla yfirferð um völlinn og eru meirihluta leiksins að spila á 

litlu svæði af vellinum.  

Þjálfunaráherslur í 4. flokki 

Það að þjálfa leikmenn sem eru í 4. aldursflokki er ekki einfalt mál og á það sér að 

mestu leyti skýringu í miklu þroskabili leikmanna innan hópsins bæði andlega og 

líkamlega en á þessu aldursbili, 13-14 ára, er mesta bilið á milli einstaklinga hvað 

þroska varðar (Malina, Eisenmann, Cumming, Ribeiro og Aroso, 2004). Á 

þessum árum getur það haft gífurleg áhrif á getu inni á fótboltavellinum hversu 

þroskaðir líkamlega leikmenn eru.  Sýnt hefur verið fram á það að þeir leikmenn 

sem eru lengra komnir í þroska, en eru jafnvel á sama aldri, hafa mun meiri getu 

þegar kemur að krafti, úthaldi og hraða (Malina o.fl., 2004). 

Á aldursbilinu 13-16 ára segir í stefnu KSÍ m.a. að viðhalda og bæta eigi 

tæknilega færni, allir eigi að fá tækifæri til að stunda æfingar og keppni miðað við 

þroska og getu ásamt því að auka skilning á leikfræðilegum atriðum. Einnig er 

mun meiri áhersla á líkamlega þjálfun, þol- og kraftþjálfun ásamt hraðaæfingum 

og liðleikaþjálfun (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). Þjálfun í þessum 

aldursflokki einkennist einnig af mikilli breytingu fyrir leikmenn vegna 

stærðarinnar á vellinum, einhverjir þurfa að læra aðrar stöður en þeir eru vanir að 

leika og krafan á hlaupagetu er orðin mun meiri. Hjá leikmönnum í 4. flokki eru 

margar líkamlegar og andlegar breytingar að eiga sér stað hjá hverjum og einum 

einstaklingi. Kynþroskinn er að eiga sér stað og mikill munur er á leikmönnum 

innan flokksins eftir því hversu þroskaðir þeir eru orðnir líkamlega svo bilið milli 

stærðar, styrks og hraða getur orðið mikið.   

Í 4. flokki hefst sérhæfing í leikstöðum ásamt því að lögð er áhersla á 

undirstöðuatriði í liðssamvinnu bæði sóknarlega og varnarlega, t.d. færslur 

leikmanna inni á vellinum  til að loka svæðum og síðan færslur leikmanna innan 

vallar til að opna svæði til þess að geta gert árás á markið. Þetta  er þó gert án þess 

að missa sjónar á tæknilega þættinum  þannig að æfingarnar eru fjölbreyttar og 
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mikið af atriðum sem þarf að kenna á þessum árum (Barna & unglingaráð 

Knattspyrnudeildar FH, e.d.). 

Geta líkamans til þess að jafna sig á milli æfinga eykst eftir því sem að við 

verðum eldri. Líkami ungra barna, allt þar til þau eru 14 ára gömul, er ekki 

tilbúinn til þess að stunda mikla erfiðisvinnu þar sem reynt er á þau þar til þau 

geta ekki meira eða vinna mikið í loftfirrtri vinnu (Dick, 2007). 

Því er spurning hvort við getum gert eitthvað til þess að minnka áhrif 

úthalds og líkamlegra þátta á úrslit leikja í 4. flokki og aukið vægi tæknilegrar 

getu og útsjónarsemi, án þess þó að takmarka úthalds þáttinn svo mikið að 

leikmenn á þessum aldri fái ekki þá úthaldsþjálfun sem þeir þurfa. Það er 

mikilvægt fyrir leikmenn á þessum aldri að hefja úthaldsþjálfun og að hún sé 

þjálfuð markvisst þar sem grunnurinn að framtíðarúthaldi leikmanna er byggður á 

þessum árum (Malina o.fl., 2004).  

Munurinn á leikmönnum þegar borið er saman aldursbil 6. og 5. flokks 

sýnir fram á það að það er ekki marktækur munur á tæknilegri getu milli áranna, 

heldur er munurinn að mestu líkamlegur og úthaldslegur (Fernandez-Gonzalo 

o.fl., 2010). Því verða leikmenn að fá leiki sem reyna á úthald og hlaupagetu án 

þess að ofgera þeim þáttum. Gæta þarf þess einnig að stökkið sé ekki of mikið 

þannig að líkamlegir þættir fari að skipta meira máli og tæknileg færni lendi undir  

þar sem hún má ekki dragast aftur úr öðrum þáttum. 

Aðferð og gögn 

Hér í þessum kafla förum við yfir þær aðferðir sem við notuðum og fyrirkomulag 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um þau markmið sem við settum fyrir 

rannsóknina, hvernig við völdum þátttakendur og hvernig úrvinnsla gagna fór 

fram. 

Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með þessari rannsókn er að athuga hvort það henti betur fyrir 

leikmenn í 4. aldursflokki að spila 9:9 þá annaðhvort á ½ velli eða vítateig í 

vítateig. Við vildum skoða það hvort að munur væri á virkni þáttakenda og 

tæknilegri kröfu sem að leikurinn gerir til leikmanna eftir því hvort við spilum 9:9 

eða 11:11. 
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Rannsóknarspurningin sem við leitumst við að svara er eftirfarandi: 

 

Er leikformið 9:9 áhrifaríkara við þróun leikmanna 4. flokks 

heldur en leikformið 11:11? 

Þátttakendur 

Þátttakendur sem tóku þátt í þessari rannsókn voru leikmenn liða í 4. aldursflokki. 

Alls tóku 248 iðkendur þátt, bæði strákar (spiluðu 7 leiki) og stelpur (spiluðu 3 

leiki), frá 8 mismunandi félögum á landinu. Þau félög sem tóku þátt voru: 

Breiðablik, FH, Grindavík, ÍA, Keflavík, Stjarnan, Valur og Þróttur R.  

Mælitæki 

Allir leikirnir voru teknir upp á Sony Zeiss myndbandsupptökuvél sem var á 

þrífót. Leikirnir voru síðan settir inn í Sideline Video Analyser, horft á þá og 

greindir í forritinu og tölfræðilegar upplýsingar um þau atriði leiksins sem við 

einblíndum á fengnar úr hverjum leik fyrir sig.  

Framkæmd 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar leituðum við til þjálfara og báðum þá um að 

taka þátt í verkefninu og voru þeir allir tilbúnir til þess. Leitað var til Arngríms 

Ingimundarsonar, Ágústs Valssonar, Elínborgar Ingvarsdóttur, Hans Sævarssonar, 

Jóhanns Birnis Guðmundssonar, Unnars Sigurðssonar, Vöndu Sigurgeirsdóttur, 

Þórhalls Siggeirssonar og Ægis Viktorssonar ásamt því að við sjálfir settum upp 

leiki, bæði 9:9 og 11:11 sem teknir voru upp. Fengum við leyfi hjá þjálfurum til 

þess að mæta og mynda valda leiki sem fyrir voru skipulagðir hjá liðunum í 

Faxaflóamótinu til þess að  taka upp leiki 11:11 en síðan settum við upp 

æfingaleiki til þess að prófa keppnisformið 9:9. Voru leikirnir spilaðir á 

tímabilinu 26.01.2014 til 28.04.2014 á mismunandi völlum eftir því hvaða vellir 

voru tiltækir og hvaða lið voru að leika. Var spilað á eftirfarandi völlum: 

Fagralundi í Kópavogi, Hlíðarenda í Reykjavík, Hópinu í Grindavík, 

Reykjaneshöllin í Reykjanesbæ og Samsung vellinum í Garðabæ. Áður en við 

tókum upp leikina fengum við þjálfara liðanna sem voru að spila til þess að senda 

skilaboð til iðkenda og forráðamanna með því að senda tölvupóst, setja á 

Facebook síður eða bloggsíður, allt eftir þeim boðleiðum sem þjálfararnir nýta sér, 

og fá þannig ætlað samþykki hjá viðkomandi og iðkendunum sjálfum til þess að 
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taka þátt í þessari rannsókn. Ef einhver vildi ekki taka þátt var tekið tillit til þess 

og sá leikur ekki tekinn upp. Dæmi um bréf sem var sent út fylgir með í viðauka 

hér aftast. Tókum við samtals upp 350 mínútur af leikgerðinni 11:11, 150 mínútur 

af 9:9 á ½ velli og 130 mínútur af leikgerðinni 9:9 á vallarstærðinni vítateig í 

vítateig. Meðfylgjandi í viðauka er öll tölfræðiatriði úr hverjum leik fyrir sig.  

 Leikgreiningin fór fram á þann hátt að upptökurnar voru settar inn í 

leikgreiningarforritið Sideline Video Analyzer og eftirfarandi atriði voru tekin úr 

leikjunum: sendingar milli leikmanna, marktilraunir, innköst, hornspyrnur, hvaða 

aðferð markvörður notaði til að koma boltanum í leik, návígi þar sem barist var 

um boltann og síðan leikstaðan 1:1 þar sem sóknarmaður gerði tilraun til þess að 

komast fram hjá varnarmanni með fullt vald á knettinum. Muninn á milli návígja 

og 1:1 skilgreindum við sem hreina tilraun til að leika á varnarmann á meðan 

návígin voru nær því að vera leikmenn að berjast um lausan bolta. Sendingar voru 

flokkaðar sem heppnaðar þegar þær komust á milli manna í sama liði en 

misheppnaðar sendingar voru þær sem andstæðingur komsti inn í eða rötuðu ekki 

á samherja.  Voru þessi leikfræðilegu atriði valin þar sem mikil áhersla er lögð á 

þau í þjálfun þessa aldursflokks og mikilvægt er að leikmenn tileinki sér færni í 

þessum atriðum eins vel og hægt er. Um er að ræða lykilatriði sem leikmenn 

glíma við síendurtekið og gerist það sjálfkrafa í hverjum leik sem og æfingu að 

þeir lendi í þessum aðstæðum.  

Tafla 3. Atriði sem voru leikgreind á upptökum af leikjunum 

Atriði Skilgreining 

Sendingar Sending milli manna – flokkað eftir því 

hvort hún komst á samherja eða ekki 

Marktilraun Flokkað eftir því hvar tilraunin endaði 

Innköst Hvað fékk liðið mörg innköst? 

Hornspyrnur Hvað fékk liðið margar hornspyrnur? 

Návígi Barist um lausan bolta 

1 gegn 1 Leikmaður með fullt vald á knettinum 

reynir að leika á andstæðing 

Markmaður í leik Hvernig kom markmaður knettinum í 

leik? 
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Unnið var út frá skilgreiningunum í töflu þrjú við greiningu leikjanna en í 

töflu fjögur sést síðan hvaða leikir voru teknir upp og í hvaða 

keppnisfyrirkomulagi þeir voru spilaðir.  

Þar sem leikirnir eru mislangir þá fórum við þá leið að taka saman hversu 

oft þau atriði sem við tökum út gerðust á hverri mínútu að meðaltali í hverjum 

leik. Þannig getum við séð hvort að einhver atriði gerast oftar eða sjaldnar á hverri 

mínútu sem er leikin. Einnig tókum við niður hversu oft þessi leikgreiningaratriði 

komu fram á hvern einstakling á hverri mínútu. Þar sjáum við hvort að 

einstaklingar eru virkari í leiknum, með því að athuga hvort þeir framkvæmi 

viðkomandi atriði leiksins oftar eða sjaldnar eftir leikfyrirkomulagi og stærð 

vallar. 

 

Tafla 4. Leikir sem teknir voru upp í rannsóknarskyni 

Leikur Leiktími Stærð vallar Leikmanna-

fjöldi 

Styrkleiki Kyn 

Breiðablik – FH 70 mín Heill völlur 11 manna B - lið kk 

Keflavík – FH  70 mín Heill völlur 11 manna A - lið kk 

Keflavík – FH 70 mín Heill völlur 11 manna C - lið kk 

Keflavík – ÍA 70 mín Heill völlur 11 manna A - lið kvk 

Valur – Þróttur R. 70 mín Heill völlur 11 manna B – lið kvk 

Grindavík – Keflavík 60 mín ½ völlur 9 manna A – lið kvk 

Grindavík – Keflavík 60 mín ½ völlur 9 manna B – lið kk 

Valur – Þróttur R. 65 mín Vítateig í 

vítateig 

9 manna A – lið kk 

Valur – Þróttur R. 36 mín Vítateig í 

vítateig 

9 manna B – lið kk 

Stjarnan – Breiðablik 30 mín Vítateig í 

vítateig 

9 manna A – lið kk 

Stjarnan – Breiðablik 30 mín ½ völlur 9 manna A – lið kk 
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Niðurstöður 

Eftirfarandi kafli inniheldur niðurstöður sem eru fengnar eftir að hafa greint 

meginþætti allra leikjanna sem fylgst var með og eru atriðin borin saman eftir því 

hvaða leikjafyrirkomulag var notað. 

Við byrjum á að skoða leikþætti sem snerta sóknarleik. Þar skoðum við 

markilraunir og hvort þær rati á markið, framhjá eða með skoruðu marki. Á mynd 

tvö eru þessar marktilraunir teknar saman. Það sem er athyglivert við þessar tölur 

er að báðar útgáfurnar af 9:9 reyndust innihalda  fleiri marktilraunir á hverri 

mínútu sem leiddi til þess að fleiri mörk voru skoruð, eða 0,37 og 0,25 

marktilraunir gegn aðeins 0,14 marktilraunum þegar leikið var 11:11. Á ½ velli 

með 9:9 reyndust vera 240% fleiri mörk skoruð heldur en á fullum velli með 

11:11 og aukningin var síðan 80% þegar leikið var með 9:9 en með vallarstærðina 

68x72m sem er frá vítateig að vítateig á fullum velli.  

 

 

Mynd 2. Samanburður á meðaltali marktilrauna á hverri mínútu 

Athygli vekur einnig að tilraunir sem hitta á markið eru flestar þegar leikið 

er á ½ völl 9:9 eða 148% fleiri heldur en á vallarstærðinni teig í teig og 264% 

fleiri heldur en á fullri vallarstærð með 11:11. 

Því næst skoðum við sendingar og eru þær flokkaðar niður eftir því hvort 

að þær komist á samherja eða misheppnist og komist ekki á samherja hvort sem 

þær fara út af vellinum eða einfaldlega til andstæðinganna. 
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Mynd 3. Samanburður á meðaltali sendinga á hverri mínútu 

Mynd þrjú sýnir allar þær tilraunir liðs til að framkvæma sendingu á hverri 

mínútu og má sjá strax að munurinn á milli sendinga sem komast ekki á samherja 

er verulega lítill milli leikfyrirkomulaga. Það er 1,15 misheppnuð sending að 

meðaltali á mínútu á heilum velli 11:11, 1,25 þegar við spilum 9:9 á ½ velli og 

1,17 þegar við spilum 9:9 vítateig í vítateig. Flestar misheppnaðar sendingar eru á 

½ velli en munurinn er þó ekki mikill. Munurinn er 8% á fyrirkomulaginu 11:11 á 

fullum velli og 6% ef við miðum við 9:9 á teig í teig. Það eru síðan 1,74% fleiri 

misheppnaðar sendingar þegar leikið er með 9:9 teig í teig miðað við fullan völl 

og 11:11. Spönnin á misheppnuðum sendingum milli leikforms og vallarstærða er 

einungis 0,02 og því ekki áberandi mikill munur þar á.  

 Sendingar sem heppnast í leikfyrirkomulaginu 9:9 í vallarstærðinni teig í 

teig eru 5,01 á hverri mínútu sem er 44% meira heldur en þegar leikið er 9:9 á ½ 

velli en þar eru 3,47 sendingar á hverri mínútu heppnaðar. Þær eru svo nánast 

tvöfalt fleiri  eða 92% heldur en í núverandi leikfyrirkomulagi, 11:11 á fullum 

velli en þar erum við með 2,6 sendingu að meðaltali á hverri mínútu. Það eru því 

flestar sendingar sem komast alla leið á samherja og heppnast þegar leikið er 9:9 

með vallarstærðina teig í teig. 

Á mynd fjögur eru borin saman öll þau návígi sem áttu sér stað í 

leikjunum og síðan hversu oft leikstaðan 1 gegn 1 kom upp í leiknum. Tölurnar 

eru hversu oft atvikin gerðust að meðaltali á mínútu í leikjunum. 
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Mynd 4. Samanburður á meðaltali einvígja á hverri mínútu 

 Greinilegt er að  flest návígi eiga sér stað þegar leikið er á ½ velli en þau 

eru 90% fleiri heldur en í ellefu manna bolta á heilum velli en munurinn milli  

leikja á hálfum velli og teig í teig þegar leikið er 9:9, er ekki nema 24%.  Það eru 

53% fleiri návígi þegar leikið er teig í teig með 9 leikmenn í liði heldur en með 11 

í liði og á heilum velli.  

Mynd 5. Hlutfall heppnaðra sendinga eftir leikmannafjölda 

Á mynd fimm sést að við það að fækka inni á vellinum og minnka hann þá 

fáum við hærra hlutfall sendinga sem heppnast á milli manna. Það að spila 9:9 á 

hálfum velli gefur okkur hærra hlutfall heldur en að spila 11:11 á heilum velli. 
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Það að spila 9:9 á leikvelli sem er 68x72m, teigur í teig, gefur okkur hæsta hlutfall 

heppnaðra sendinga.  

Mynd sex sýnir svo mismuninn á milli fjölda atvika sem leikmenn upplifa 

á hverri mínútu í leiknum að meðaltali. Hver leikmaður er að framkvæma að 

meðaltali 123% fleiri heppnaðar sendingar í hverjum leik 9:9 þegar leikið er teig í 

teig en hann er með 0,28 heppnaða sendingu á hverri mínútu meðan hann 

framkvæmir 0,12 heppnaðar sendingar á fullum velli og 11:11.  

Leikstaðan 1:1 kemur 66% oftar upp fyrir hvern leikmann á hverri mínútu 

ef miðað er við 9:9 gagnvart 11:11 og athygli vekur að vallarstærð í 9 manna bolta 

hefur ekki áhrif, það sem hefur áhrif er leikmannafjöldi og er eins og áður segir 

66% fleiri atvik sem koma upp í 9:9 miðað við 11:11. 

Umræða 

Þegar við skoðum þessar niðurstöður hjá okkur kemur ýmislegt fróðlegt í ljós. Við 

sjáum það að fjöldi marktilrauna eykst um leið og við minnkum völlinn og fjölda 

leikmanna. Leikgerðin 9:9 hefur fleiri skot sem hitta á markið og fleiri skot sem 

fara framhjá að meðaltali á hverri mínútu. Það leiðir af sér síðan það að það eru 

skoruð fleiri mörk að meðaltali á hverri mínútu með leikgerðinni 9:9. Það að spila 

9:9 á ½ velli hefur fleiri tilraunir sem hitta markið og fleiri marktilraunir sem enda 

með marki og kemur það kannski ekkert sérstaklega mikið á óvart þar sem 
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völlurinn er það stuttur að leikmenn eru mjög fljótt og oft komnir í skotfæri.  Það 

að við fáum fleiri skot og mörk einnig með leikaðferðinni 9:9 þegar við leikum 

vítateig í vítateig er forvitnilegt þar sem við erum með styttri völl en jafn breiðan, 

með færri leikmönnum inni á vellinum. Gæti það stafað af því að lengra getur 

verið á milli leikmanna þegar leikmenn eru komnir nær marki andstæðinganna og 

framkvæma marktilraun. 

 Þegar næsta atriði í rannsókninni er skoðað, sem eru sendingar, þá sjáum 

við það að við erum með svipað magn af misheppnuðum sendingum á hverri 

mínútu óháð leikfyrirkomulagi og vallarstærð. Þegar aftur á móti er litið á  

heppnaðar sendingar í leikfyrirkomulaginu 9:9 kemur í ljós að við erum með 

töluvert fleiri sendingar sem heppnast að meðaltali á hverri mínútu. Þegar leikið 

var 11:11 þá voru 2,6 heppnaðar sendingar að meðaltali í leik en þegar spilað var 

9:9 aukast heppnaðar sendingar í 3,47 og 5,01 sendingu að meðaltali á mínútu. 

Það er mjög jákvætt fyrir okkur að leikmenn fái að upplifa það oftar að sendingar 

hjá þeim heppnast og þeir fái þannig að upplifa að þau séu að taka framförum og 

eigi fleiri heppnaðar sendingar í hverjum leik heldur en misheppnaðar. Það eykur 

einnig flæðið í leiknum og sóknaruppbyggingin verður markvissari þar sem liðin 

geta haldið boltanum betur innan liðsins og fleiri leikmenn eru virkir í hverri 

sókn. 

 Sendingarhlutfallið kemur best út þegar við leikum 9:9 vítateig í vítateig. 

Það þýðir að flestar tilraunir leikmanna til þess að senda boltann á milli sín 

heppnast, eða 80,03% af þeim sendingum sem þeir reyna. Skýrist það af því að 

fleiri sendingar heppnast en þær sendingar sem misheppnast standa nokkurn 

veginn í stað alveg sama hvaða leikaðferð við notum. 

 Þegar við skoðum einvígi á milli leikmanna, bæði leikstöðuna 1 gegn 1 og 

návígi þá aukast þau þegar við spilum 9:9. Það að við séum með flest návígi að 

meðaltali á hverri mínútu með leikgerðinni 9:9 og spilað á ½ velli kemur ekki 

mikið á óvart þar sem sá völlur er frekar stuttur og mjór og því eru leikmenn 

oftast nálægt hvor öðrum og lítið pláss inni á vellinum. Það að við séum einnig 

með fleiri návígi þegar við spilum 9:9 vítateig í vítateig kemur okkur aðeins á 

óvart þar sem leikmenn eru þá færri inni á vellinum en samt ætti að vera meira 

pláss. Leikstaðan 1 gegn 1 kemur oftast upp þegar við spilum 9:9 vítateig í 

vítateig en þó munar ekki mjög miklu á því hvort að við spilum vítateig í vítateig 

eða á ½ velli 9:9. Í báðum þessum fyrirkomulögum höfum við fleiri aðstæður á 
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hverri mínútu þar sem leikstaðan 1 gegn 1 kemur upp heldur en þegar við berum 

saman við það að spila 11:11 á heilum velli.  

 Ef tölfræðin er skoðuð út frá því hvað hver einstaklingur fær að upplifa í 

hverjum leik þá kemur það skýrt fram að með því að leika 9:9, alveg sama hvort 

að það sé vítateig í vítateig eða ½ völlur, þá fá leikmenn að upplifa fleiri 

heppnaðar sendingar, oftar leikstöðuna 1:1 en misheppnaðar sendingar standa 

nokkurn veginn í stað.   

 Þær niðurstöður sem við fáum út úr þessari rannsókn benda til þess að 

leikgerðin 9:9 gefi leikmönnum fleiri tækifæri á því að fá að upplifa oftar þær 

leikstöður sem við tókum út. Alveg sama hvort að völlurinn væri ½ völlur miðað 

við fulla stærð eða spila vítateig í vítateig. Leikmenn fá ekki bara að upplifa 

atriðin oftar heldur þá heppnast sendingar hjá þeim oftar með leikgerðinni 9:9. 

 Margar þjóðir eru nú að breyta leikjafyrirkomulagi hjá sér eftir að 

rannsóknir svipaðar og þessi hafa komið fram þar. Má þar nefna Englendinga og 

Norðmenn sem eru að innleiða leikformið 9:9 og hafa þjóðir á borð við Þýskaland 

nú þegar verið að spila 9:9. Þó ber að hafa í huga að eru þessar þjóðir að spila 9:9 

á yngra ári í 4. flokk eða með 5. flokk. Því eru leikmenn sem eru komnir á eldra ár 

í 4. flokk að spila 11:11 í þessum löndum.  

 Þegar við leikum 9:9 á hálfum velli er ekkert vandamál tengt merkingum á 

vellinum. Þær eru tilbúnar á flestum leikvöllum og eru yfirleitt merktar inn á þá 

velli þar sem leikið er 7:7 og því hægt að notast við sömu línurnar, sérstaklega 

hentar þetta vel fyrir lið sem leika á gervigrasi þar sem völlurinn er alltaf merktur. 

Ef leikið er 9:9 vítateig í vítateig kemur upp sú spurning á hvaða hátt völlurinn 

skuli vera merktur. Englendingar benda á það að ekki þarf að vera merktur völlur 

með máluðum línum heldur sé það alveg ásættanlegt að spila leiki í yngri flokkum 

þar sem keilur afmarka völlinn. Ekki þurfa allir vellir að vera eins og Wembley í 

útliti þar sem eingöngu er verið að leika í yngri flokkum. Hægt er að notast við 

flatar keilur, sem sjást vel en standa ekki upp úr grasinu og hafa því ekki áhrif á 

ferð boltans þó að boltinn rúlli yfir keilurnar. Þannig mætti til dæmis merkja 

hornin á vítateigum og jafnvel endalínur líka.  

 Þegar við veltum fyrir okkur hvaða stærð af mörkum sé notuð þá þarf að 

skoða það betur. Sumar þjóðir nota fulla stærð af mörkum (7,32x2,44 m) og ætti 

að gera eins og þær eða nota svokölluð 7 manna mörk (5x2 m). Bæði þessi mörk 

eru staðalbúnaður á öllum knattspyrnuvöllum landsins og ætti því að vera lítið 
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vandamál að útvega þau. Mark í fullri stærð er mjög stór fyrir börn sem eru að 

spila sem markmenn og nýgengnir upp í 4. flokk. Það leiðir til þess að þeir ná 

ekki  upp í slá á markinu og eiga erfitt með að verja háa bolta og staðsetja sig rétt . 

Spurning er hvort að það sé eðlilegt að láta 13-14 ára leikmenn sem hafa ekki 

tekið út fullan líkamlegan vöxt spila á sömu markstærð og fullvaxnir 

meistaraflokksleikmenn. Norðmenn fara þá leið að leyfa hverri sýslu fyrir sig að 

velja markstærð og taka ákvörðun en á Íslandi þyrfti að að koma sér saman um 

þetta atriði og þyrfti KSÍ að setja reglur um hvora stærðina af mörkum ætti að 

notast við. Til eru fleiri stærðir af mörkum en það yrði líklega vandasamt og 

kostnaðarsamt fyrir knattspyrnuhreyfinguna að búa alla velli með slíkum mörkum 

enda alls ekki algengt að vellir séu útbúnir öðrum stærðum en þessum hefðbundnu 

sem hafa verið í notkun síðustu áratugi. Englendingar hafa komið á laggirnar 

sérstökum sjóði sem styrkir félög í kaupum á millistærð af mörkum sem brúar 

bilið milli hinna venjulegu 7 manna marka og 11 manna marka. 

 Dómaramál brenna á flest öllum félögum. Það að manna dómara og tvo  

aðstoðardómara á alla leiki í 3. og 4. flokki getur verið erfitt fyrir félög þar sem 

oftast er um að ræða fjölmarga leiki yfir allt árið og mikið álag á þeim 

einstaklingum sem þurfa að dæma alla þessa leiki. Þegar við leikum 9:9 er vel 

hægt að hafa svokallaða tveggja dómara reglu. Þá eru tveir dómarar á vellinum og 

sjá þeir því bæði um að dæma rangstöðu og brot, hvor á sínum vallarhelmingi. 

Var þessi leið farin þegar við spiluðum 9:9 í þessari rannsókn og kom það vel út. 

Með þessari aðferð er því hægt að fækka þeim dómarastöðum sem hvert og eitt 

félag þarf að manna á ári hverju. 

 Það er því greinilegt að ávinningurinn af 9:9, sérstaklega teig í teig, er 

óumdeilanlegur að okkar mati. Leikmennirnir fá betri og jákvæðari upplifun af 

leiknum, fleiri sendingar sem heppnast og fleiri mörk, það eru fleiri atvik í gangi í 

leiknum fyrir hvern og einn leikmann svo hann verður virkari þátttakandi í 

leiknum en áður sem hjálpar til við knattspyrnulega þróun leikmannsins. 
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Viðaukar 

Bréf til þátttakenda 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Við undirritaðir erum að vinna að lokaverkefni okkar í íþróttafræði frá 

Háskólanum í Reykjavík. Hluti af því er að gera rannsókn og erum við að 

rannsaka leikjafyrirkomulag í 4. flokk í knattspyrnu. 

 

Til þess að fá gögn í rannsóknina okkar þurfum við að taka leiki upp og síðan eru 

þeir leikir leikgreindir og tekið úr þeim tölfræði sem við vinnum áfram með. 

 

Við höfum hug á því að taka upp leik x gegn x þann x. 

 

Ef einhver vill ekki taka þátt í þessari rannsókn vinsamlegast látið vita af því með 

tölvupósti á oskarr11@ru.is eða andrifs11@ru.is. 

 

Óski einhver eftir því að taka ekki þátt í rannsókninni tökum við tillit til þeirra 

óska og verður þá leikurinn ekki tekinn upp og notaður í rannsókninni.. 

 

Ef þið viljið fá einhverjar fleiri upplýsingar ekki hika við að hafa samband við 

annan hvorn af undirrituðum í ofangreind netföng 

 

Með fyrirfram þökkum. 

 

Andri Fannar Stefánsson 

Óskar Rúnarsson 
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Töflur eftir leikgreiningu 

 

Tafla 5. Tölfræði úr Stjarnan - Breiðablik 

Leikgreining Breiðablik – Stjarnan kk A-lið Atburður/min 

Leiktími: 30 min 
 

 
Leikfyrirkomulag: 9:9 ½ völlur Breiðblik Stjarnan Breiðablik Stjarnan 

Sendingar Heppnaðar 95 125 3,17 4,17 

Sendingar misheppnaðar 23 24 0,77 0,80 

Markskot á markið 6 7 0,20 0,23 

Markskot Framhjá marki 6 5 0,20 0,17 

innkast 10 9 0,33 0,30 

Horn 4 2 0,13 0,07 

1 gegn 1 19 10 0,63 0,33 

Návígi 62 2,07 

Markmaður spyrnir frá marki 3 3 0,10 0,10 

Markmaður kastar frá marki 7 4 0,23 0,13 

Mörk 5 1 0,17 0,03 

Sendingarhlutfall 80,51% 83,89% 
 

  

Sendingarhlutfall samtals 82,40%     
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Tafla 6. Tölfræði úr Valur - Þróttur R 

Leikgreining Valur - Þróttur R. kk B-lið 
Atburður/min Leiktími: 36 min   

Leikfyrirkomulag: 9:9 Teig í Teig Valur Þróttur R. Valur Þróttur R. 

Sendingar Heppnaðar 73 98 2,03 2,72 

Sendingar misheppnaðar 34 25 0,94 0,69 

Markskot á markið 8 6 0,22 0,17 

Markskot Framhjá marki 6 3 0,17 0,08 

innkast 8 7 0,22 0,19 

Horn 4 5 0,11 0,14 

1 gegn 1 18 20 0,50 0,56 

Návígi 55 1,53 

Markmaður spyrnir frá marki 4 12 0,11 0,33 

Markmaður kastar frá marki 2 3 0,06 0,08 

Mörk 3 3 0,08 0,08 

Sendingarhlutfall 68,22% 79,67%   
  
  

Sendingarhlutfall Samtals 
74,35% 
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Tafla 7. Tölfræði úr Grindavík - Keflavík 

Leikgreining Grindavík - Keflavík kvk A-lið 
Atburður/min Leiktími: 60 min   

Leikjafyrirkomulag:  9:9 ½ völlur Grindavík Keflavík Grindavík Keflavík 

Sendingar Heppnaðar 86 116 1,43 1,93 

Sendingar misheppnaðar 52 47 0,87 0,78 

Markskot á markið 14 6 0,23 0,10 

Markskot Framhjá marki 8 9 0,13 0,15 

innkast 35 38 0,58 0,63 

Horn 1 1 0,02 0,02 

1 gegn 1 24 46 0,40 0,77 

Návígi 99 1,65 

Markmaður spyrnir frá marki 24 13 0,40 0,22 

Markmaður kastar frá marki 0 11 0,00 0,18 

Mörk 8 0 0,13 0,00 

Sendingarhlutfall 62,32% 71,17% 

  Sendingarhlutfall Samtals 67,11% 
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Tafla 8. Tölfræði úr Breiðablik - FH 

Leikgreining Breiðablik - FH KK B-lið 
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 11:11 Breiðablik FH Breiðablik FH 

Sendingar Heppnaðar 175 151 2,50 2,16 

Sendingar misheppnaðar 31 40 0,44 0,57 

Markskot á markið 6 7 0,09 0,10 

Markskot Framhjá marki 4 6 0,06 0,09 

innkast 27 39 0,39 0,56 

Horn 5 7 0,07 0,10 

1 gegn 1 21 19 0,30 0,27 

Návígi 76 1,09 

Markmaður spyrnir frá marki 19 13 0,27 0,19 

Markmaður kastar frá marki 9 4 0,13 0,06 

Mörk 3 1 0,04 0,01 

Sendingarhlutfall 84,95% 79,06% 

  Sendingarhlutfall Samtals 82,12% 
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Tafla 9. Tölfræði úr Valur Þróttur R. 

Leikgreining 
Valur - Þróttur R. Kvk B - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 11:11 Valur Þróttur R. Valur Þróttur R. 

Heppnaðar sendingar 82 55 1,17 0,79 

Misheppnaðar sendingar 39 25 0,56 0,36 

Skot á mark 10 2 0,14 0,03 

Skot off target 7 1 0,10 0,01 

Innköst 22 19 0,31 0,27 

Horn 5 0 0,07 0,00 

1v1 20 26 0,29 0,37 

Návígi 46 0,66 

Markmaður spyrnir 5 29 0,07 0,41 

Markmaður kastar 0 1 0,00 0,01 

Mörk 3 1 0,04 0,01 

Sendingarhlutfall 68,16% 
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Tafla 10. Tölfræði úr Valur - Þróttur R. 

Leikgreining 
Valur - Þróttur R. KK A - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 65 min   

Leikjafyrirkomulag: 9:9 Teig í Teig Valur Þróttur R. Valur Þróttur R. 

Heppnaðar sendingar 157 216 2,42 3,60 

Misheppnaðar sendingar 44 62 0,68 1,03 

Skot á mark 12 13 0,18 0,22 

Skot off target 10 10 0,15 0,17 

Innköst 13 17 0,20 0,28 

Horn 1 3 0,02 0,05 

1v1 37 25 0,57 0,42 

Návígi 95 1,46 

Markmaður spyrnir 21 21 0,32 0,35 

Markmaður kastar 2 4 0,03 0,07 

Mörk 6 5 0,09 0,08 

Sendingarhlutfall 77,87%   
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Tafla 11. Tölfræði úr Keflavík - FH 

Leikgreining 
Keflavík - FH KK A - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 11:11 Keflavík FH Keflavík FH 

Heppnaðar sendingar 163,00 100,00 2,33 1,43 

Misheppnaðar sendingar 49,00 36,00 0,70 0,51 

Skot á mark 9,00 3,00 0,13 0,04 

Skot off target 8,00 8,00 0,11 0,11 

Innköst 33,00 20,00 0,47 0,29 

Horn 8,00 1,00 0,11 0,01 

1v1 34,00 23,00 0,49 0,33 

Návígi 59,00 0,84 

Markmaður spyrnir 4,00 8,00 0,06 0,11 

Markmaður kastar 4,00 11,00 0,06 0,16 

Mörk 2,00 2,00 0,03 0,03 

Sendingarhlutfall 75,57% 
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Tafla 12. Tölfræði úr Keflavík - FH 

Leikgreining 
Keflavík - FH KK C - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 11:11 Keflavík FH Keflavík FH 

Heppnaðar sendingar 132,00 143,00 1,89 2,04 

Misheppnaðar sendingar 76,00 76,00 1,09 1,09 

Skot á mark 8,00 5,00 0,11 0,07 

Skot off target 12,00 9,00 0,17 0,13 

Innköst 22,00 17,00 0,31 0,24 

Horn 8,00 2,00 0,11 0,03 

1v1 42,00 27,00 0,60 0,39 

Návígi 72,00 1,03 

Markmaður spyrnir 9,00 10,00 0,13 0,14 

Markmaður kastar 3,00 7,00 0,04 0,10 

Mörk 2,00 2,00 0,03 0,03 

Sendingarhlutfall 64,40% 
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Tafla 13. Tölfræði úr Keflavík - ÍA 

Leikgreining 
Keflavík - ÍA KvK A - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 11:11 Keflavík ÍA Keflavík ÍA 

Heppnaðar sendingar 89,00 89,00 1,27 1,27 

Misheppnaðar sendingar 76,00 88,00 1,09 1,26 

Skot á mark 4,00 14,00 0,06 0,20 

Skot off target 1,00 8,00 0,01 0,11 

Innköst 30,00 47,00 0,43 0,67 

Horn 2,00 6,00 0,03 0,09 

1v1 33,00 24,00 0,47 0,34 

Návígi 88,00 1,26 

Markmaður spyrnir 27,00 3,00 0,39 0,04 

Markmaður kastar 5,00 2,00 0,07 0,03 

Mörk 2,00 5,00 0,03 0,07 

Sendingarhlutfall 52,05% 
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Tafla 14. Tölfræði úr Keflavík - Grindavík 

Leikgreining 
Keflavík - Grindavík KK A - lið 

  
Atburður/min Leiktími: 70 min   

Leikjafyrirkomulag: 9:9 ½ Völlur Grindavík Keflavík Grindavík Keflavík 

Heppnaðar sendingar 100 157 1,54 2,42 

Misheppnaðar sendingar 55 62 0,85 0,95 

Skot á mark 18 31 0,28 0,48 

Skot off target 4 11 0,06 0,17 

Innköst 23 29 0,35 0,45 

Horn 4 12 0,06 0,18 

1v1 34 55 0,52 0,85 

Návígi 120 1,85 

Markmaður spyrnir 23 17 0,35 0,26 

Markmaður kastar 12 6 0,18 0,09 

Mörk 6 13 0,09 0,20 

Sendingarhlutfall 68,72% 
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Tafla 15. Tölfræði úr Stjarnan - Breiðablik 

Leikgreining Stjarnan - Breiðablik 
Atburður/min Leiktími: 30 min   

Leikjafyrirkomulag: 9:9 Teig í Teig Breiðablik Stjarnan Breiðablik Stjarnan 

Sendingar Heppnaðar 155 135 5,17 4,50 

Sendingar misheppnaðar 21 19 0,70 0,63 

Markskot á markið 3 3 0,10 0,10 

Markskot Framhjá marki 6 2 0,20 0,07 

innkast 2 5 0,07 0,17 

Horn 5 0 0,17 0,00 

1 gegn 1 22 18 0,73 0,60 

Návígi 44 1,47 

Markmaður spyrnir frá marki 3 3 0,10 0,10 

Markmaður kastar frá marki 5 5 0,17 0,17 

Mörk 0 1 0,00 0,03 

Hlutfall Heppnaðra Sendinga 88,07% 87,66% 
  Snertingar 534 433 17,80 14,43 

Sendingarhlutfall Samtals 87,88% 
  


