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Ágrip 

Nútímahandknattleikur er hröð íþrótt þar sem vafaatriði eru mörg. 

Leikgreining er sífellt að verða mikilvægari þáttur í leiknum. Tæki til 

leikgreininga hafa hins vegar ekki fylgt eftir hraðri tækniþróun síðustu ára. Nú 

fer nær öll leikgreining fram eftir leiki. Þó er einhver tölfræði skráð niður í 

leikjum, yfirleitt á blað. Slík tölfræðiskráning nýtist hins vegar illa meðan á 

leik stendur. Í dag hafa flestir aðgang að spjaldtölvu og/eða snjallsíma og 

gætu slík tæki nýst vel bæði til skráningar og til að sjá myndræna greiningu 

og lýsandi tölfræði.  

Markmið þessarar ritgerðar er að bera kennsl á þá tölfræðilegu þætti sem 

nýtast þjálfurum meðan á leik stendur til að taka betri ákvarðanir og auka þar 

með líkur á betri úrslitum og hvernig sú tölfræði þarf að birtast til að nýtast 

sem best. Þessi ritgerð er enn fremur hugsuð sem undirbúningsvinna fyrir 

gerð tölfræðiforrits sem hægt væri að nota til skráningar á tölfræði.  

Ritgerðin byggir á eigindlegri aðferðafræði þar sem opin einstaklingsviðtöl 

með fyrirfram ákveðnum viðtalsramma voru tekin við átta þjálfara í efstu 

deild karla og kvenna. Valdir voru þjálfarar liða á toppi, við miðbik og botn 

deildanna á ákveðnum tímapunkti tímabilið 2013-2014.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 35 þætti, 13 sóknar-, 8 varnar-, 5 

markmanns- og 9 aðra þætti sem viðmælendum og rannsakanda töldu vera 

mikilvæga. Nokkrir tölfræðiþættir komu rannsakanda nokkuð á óvart, en það 

voru þættir eins og sóknarnýting, fjöldi sókna, árangur miðað við liðsskipan 

og markvarsla miðað við varnarskipan. Rannsakandi telur að vöntun sé á 

forriti sem þjálfarar geti nýtt meðan á leik stendur og að þessi ritgerð sé góð 

undirbúningsvinna fyrir slíkt forrit.  
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Abstract 

Statistics in team handball 

Idea for an application 

Modern handball is a fast-paced sport where there are many uncertainties 

regarding interpretation. Game analysis has become ever more important 

factor of the game. Yet, tools for such analysis have not followed the fast-

moving technical development of the past years. Now, almost all game 

analysis takes place after each game. But some statistics is recorded during a 

game, usually with a pen and paper. Such recording does not come in handy 

for that particular game. Today, most people have access to a tablet and/or 

a smart phone and such gadgets could be useful for gathering information as 

well as display graphical results and descriptive statistics.  

The aim of this thesis is to identify the statistical indicators that would 

benefit coaches during playtime, so that they will be able to take better 

decisions and thus, increase the likelihood of better results, and how those 

indicators need to be displayed to be of most value. This thesis is also thought 

as a groundwork for making a statistical application that can be utilised to 

record statistics during playtime.  

The thesis is based on qualitative approach where open individual 

interviews with a fixed frame were used. Eight coaches were interviewed 

(from top, middle and bottom at a certain point during 2013-2014 season in 

both male and female top handball division). 

The results showed 35 indicators, i.e. 13 offensive, 8 defensive, 5 

goalkeepers´ and 9 other indicators that the coaches and the researcher 

found important. Some of the indicators came as a surprise to the researcher. 

These were indicators such as offensive efficiency, number of attacks, lineup 

analysis and goalkeeper´s performance based on defence selection. The 

researcher believes there´s a need for an application that would be useful for 

coaches during playtime, and this thesis would lay a good groundwork for 

such an application. 
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1 Inngangur 

Leikgreining er notuð í mörgum íþróttum þar sem tölfræði er safnað saman í 

þeim tilgangi að hjálpa þjálfurum að meta árangur liðs síns. Með leikgreiningu 

getur þjálfari séð veikleika og styrkleika leikmanna og liðs. Slíkt auðveldar 

honum að skipuleggja, leiðbeina og setja upp æfingar til að bæta leik liðsins. 

Á sama hátt getur þjálfari nýtt sér veikleika andstæðingsins og sett upp 

leikskipulag sem hentar sínu liði (Castellano, Casamichana og Lago, 2012; 

Carling, Williams og Reilly, 2005; Meletakos, Vagenas og Bayios, 2011). 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði á haustdögum 2013 þegar 

rannsakandi var að velta fyrir sér meistaraverkefni í íþrótta og- heilsufræði. 

Þar sem rannsakandi hefur mikla reynslu af handknattleik og spilar ennþá, 

þótti honum áhugavert að skrifa um handknattleik. Í upphafi var hugmyndin 

að vinna í samstarfi við HSÍ að gerð forrits til að skrá niður betri tölfræði á 

handknattleiksleikjum í efstu deild hér á landi. Eins og staðan er í dag hér á 

landi fer ekki fram næg skráning á tölfræðiþáttum að mati rannsakanda og 

taldi hann að það væri bæði hamlandi fyrir félögin að gera greiningar og fyrir 

meistaranema í íþrótta- og heilsufræði sem hefðu áhuga á að rannsaka 

handknattleik hér á landi. Hugmyndin varð þá sú að þessi ritgerð skyldi vera 

fyrsta skrefið í þá átt að auka skráningu á tölfræðiþáttum með því að ákveða 

hvaða þætti þyrfti að skrá niður svo hægt væri að safna upplýsingum í 

gagnagrunn sem svo væri hægt að nálgast í framtíðinni til að gera frekari 

rannsóknir eða greiningar. 

Fljótlega eftir að hugmyndavinna hófst kom hins vegar í ljós mikil þörf á 

tölfræðilegu forriti í handknattleik fyrir þjálfara meðan á leik stendur. Eins og 

er eru flest félög að skrá alla sína tölfræði á blað og greina hana síðan aðallega 

eftir leiki. Sú aðferð gagnast þjálfurum lítið eða illa meðan á leik stendur, 

þegar þeir þurfa mest á upplýsingunum að halda.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að finna þá tölfræðilegu þætti í 

handknattleik sem gagnast geta þjálfurum meðan á leik stendur til að taka 

betri ákvarðanir sem stuðlað geta að betri árangri. Er þessi ritgerð enn fremur 

hugsuð sem undirbúningsvinna fyrir gerð tölfræðilegs forrits sem hægt væri 

að nota til skráningar á tölfræði meðan á leik stendur og myndrænni birtingu 

þeirra sem þjálfarar hefðu aðgang að. Markmiðið er að finna annars vegar þá 

tölfræðilegu þætti sem nauðsynlegt er að skrá niður og hins vegar hvernig 

hægt er að skrá þá og skoða á myndrænan hátt í því forriti sem stefnt er að 
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gera. Til þess að ná þessu markmiði verða tekin viðtöl við átta þjálfara í Olís-

deild karla og kvenna í handknattleik á Íslandi, tímabilið 2013-2014. Einnig 

verða skoðaðar rannsóknir á mikilvægi ýmissa tölfræðilegra þátta í 

handknattleik, sem og skoðuð tölfræði í öðrum hópíþróttagreinum.  

Rannsóknarspurningin er:  

 

Hvaða tölfræðilegu þætti í handknattleik er mikilvægt að skrá niður til 

að þjálfarar geti tekið betri ákvarðanir meðan á leik stendur og hvernig þarf 

sú tölfræði að birtast til að nýtast sem best? 
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2 Uppruni og saga handknattleiks 

Uppruna handknattleiks má rekja langt aftur í tímann. Til forna var leikinn 

einskonar handknattleikur þar sem menn köstuðu á milli sín knetti með það 

fyrir augum að komast að einhverskonar endamarki. Í Grikklandi kallaðist 

leikurinn urania en Rómverjar kölluðu sinn leik harpaston. Ekki er vitað hvaða 

reglur voru á þessum tíma né hvernig leikurinn fór nákvæmlega fram. Á 

nítjándu öld var leikinn handknattleikur í Tékkóslóvakíu sem að einhverju 

leyti var svipaður þeim handknattleik sem leikinn er í dag. Leikið var þó 

utanhúss á velli sem var jafnstór og knattspyrnuvöllur þar sem ellefu 

leikmenn voru í hvoru liði. Á síðasta áratug nítjándu aldar varð til 

handknattleikur í Danmörku. Íþróttakennarinn Holger Nielsen sem kenndi 

nemendum sínum fimleika, hafði það fyrir venju að leyfa þeim að spila 

knattspyrnu í upphafi og lok hverrar kennslustundar en einungis ef hann var 

viðstaddur. Hins vegar tók hann eftir því að nemendur hans gerðu sér það að 

leik, meðan hans var beðið, að kasta boltanum á milli sín, leika einskonar 

handknattleik. Holger sá fyrir sér að þessi leikur gæti orðið vinsæll. Hann 

aflaði sér allra upplýsinga sem mögulegt var á þeim tíma um handknattleik 

og bjó til leikkerfi og skrifaði niður reglur sem komust á prent árið 1906. Telja 

verður að með þessu framtaki hafi bæði átt sér stað mikil framför í þróun 

íþróttarinnar og leikreglum sem giltu um hana. Á þessum tíma var 

handknattleikur einnig stundaður í Þýskalandi, Noregi og Svíþjóð (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012).  

Mikil þróun átti sér stað í handknattleik á fyrstu áratugum tuttugustu 

aldar. Leikurinn varð vinsælli og fleiri þjóðir byrjuðu að stunda hann af kappi. 

Veturinn 1911-1912 lét Daninn Henrik Knudsen nemendur sína við 

Íþróttaskólann í Kaupmannahöfn leika handknattleik innandyra. Það voru 

einungis 5 til 6 manns í hvoru liði vegna lítils pláss og árið 1918 gaf Henrik út 

reglur um innanhúss handknattleik. Fyrsti landsleikur karla í handknattleik fór 

fram árið 1925 á milli Þjóðverja og Belga en fyrsti kvennalandsleikurinn fór 

fram árið 1930 þar sem Þýskaland og Austurríki áttust við. Það var svo árið 

1936 sem handknattleikur varð að Ólympíuíþrótt á Ólympíuleikunum í Berlín. 

Alls kepptu 6 þjóðir á leikunum sem haldnir voru utandyra með 11 manns í 

hvoru liði. Þjóðverjar fóru með sigur á hólmi en Austurríkismenn fengu silfrið. 

Á eftirstríðsárunum var ekki leikinn handknattleikur á Ólympíuleikum og náði 

hann ekki að festa sig í sessi fyrr en á Ólympíuleikunum í Vestur-Þýskalandi 

árið 1972, en síðan þá hefur hann verið fastur liður á Ólympíuleikum. 
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Handknattleikur var fyrst aðallega stundaður í Evrópu en síðar breiddist hann 

út, aðallega til Asíu og Afríku, en einnig Mið- og Suður-Ameríku (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012).  

Handknattleikur var fyrst kynntur hér á landi þegar maður að nafni 

Valdimar Sveinbjörnsson fluttist aftur heim til Íslands frá Danmörku. Þar hafði 

hann stundað nám og kynnst handknattleik meðan á dvölinni stóð. Hand-

knattleikur var fyrst stundaður í Barnaskólanum í Reykjavík haustið 1921 

undir handleiðslu Valdimars. Fyrsti karlalandsleikur Íslands var svo leikinn 

árið 1950 gegn Svíþjóð ytra og sama ár var fyrsti landsleikur Íslands leikinn 

heima, á Melavellinum gegn Finnum (Sigmundur Ó. Steinarsson, 1993).  

Íslenskum handknattleik óx fiskur um hrygg við lok síðustu aldar og vann 

karlalandsliðið B-keppni heimsmeistaramótsins árið 1989 í Frakklandi. 

Stærsta afrek landsliðsins var hins vegar þegar það fékk silfurverðlaun á 

Ólympíuleikunum í Peking árið 2008. Þeir fylgdu þeim árangri svo eftir með 

bronsverðlaunum á Evrópumeistaramótinu í Austurríki árið 2010 (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Kvennalandsliðið hefur svo vaxið jafnt og þétt undanfarin 

ár og komst í úrslitakeppni Evrópukeppninnar árið 2010, og síðan hefur 

landsliðið haldið áfram að vaxa og fór á heimsmeistaramótið í Brasilíu árið 

2011 og á Evrópumeistaramótið í Serbíu árið 2012 (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012; Handknattleikssamband Íslands, e.d.).  

Íslendingar hafa átt marga framúrskarandi handknattleiksmenn en þar má 

fyrst nefna Ólaf Stefánsson sem hefur verið kosinn fjórum sinnum 

íþróttamaður ársins á Íslandi og átt frábæru gengi að fagna sem 

atvinnumaður í handknattleik. Aðrir handknattleiksmenn eins og Geir 

Hallsteinsson, Geir Sveinsson, Alfreð Gíslason, Guðjón Valur Sigurðsson og 

Alexander Petersson hafa allir verið útnefndir íþróttamenn ársins. Ekki má 

gleyma handknattleikskonum og var Sigríður Sigurðardóttir til dæmis fyrsti 

íslenski handknattleiksmaðurinn sem hlaut titilinn íþróttamaður ársins árið 

1964, sama ár og íslenska kvennalandsliðið varð Norðurlandameistari 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012).  
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3 Leikreglur og leikskipulag 

Handknattleikur er leikinn á ferhyrndum velli sem er 20 metrar á breidd og 

40 metrar á lengd. Langhliðarnar kallast hliðarlínur og skammhliðarnar 

marklínur. Á báðum endum vallarins er mark sem er 2 metrar á hæð og 3 

metrar á breidd. Fyrir framan markið er markteigur sem er afmarkaður með 

markteigslínu sem er 6 metrum frá marki. Markmaður er eini leikmaðurinn 

sem má vera inni í markteig þannig að ef útileikmenn stíga niður fæti inni í 

markteig þá er boltinn dæmdur af þeim. Vítakastslínan er 7 metrum frá marki 

og aukakastslínan er 9 metrum frá marki, oftast nefnd punktalína.  

Handknattleikur er tvisvar sinnum 30 mínútur að lengd með 10 

(Handknattleikssamband Íslands, 2010) eða 15 mínútna leikhléi í hálfleik 

(Goldblatt og Acton, 2011).  

Í hvoru liði eru 7 leikmenn, það er 6 útileikmenn og 1 markmaður. Heimilt 

er að hafa 7 varamenn í hvoru liði. Markmenn hafa mikil áhrif á úrslit leikja í 

handknattleik. Hlutverk markmanna er ekki einungis að koma í veg fyrir að 

andstæðingurinn skori heldur eru þeir oftast upphafsmenn hraðaupphlaupa, 

vinna með vörninni og geta komið í veg fyrir hraðaupphlaup andstæðingsins 

(Czerwinski og Taborsky, 1997). 

Mynd 1 – Leikvöllur í handknattleik.  

Heimild: (Handknattleikssamband Íslands, 2010) 
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Leyfðar eru frjálsar skiptingar meðan á leik stendur. Tveir dómarar dæma 

leikinn, meðal annars með ýmsum handamerkingum (Goldblatt og Acton, 

2011). Þeim til aðstoðar eru svo eftirlitsmaður, ritari og tímavörður 

(Handknattleikssamband Íslands, 2010). 

Leikskipulag er fyrirkomulag sem þjálfari undirbýr miðað við þær 

aðstæður og andstæðing sem keppt er við hverju sinni til að ná því markmiði 

að vinna leikinn. Kjarni leikskipulags er að nýta hæfileika síns liðs á sem 

óhagstæðastan hátt fyrir andstæðinginn (Rogulj, V. Srhoj og L. Srhoj, 2004). 

Handknattleik er skipt í fjóra fasa: uppstilltan sóknarleik, uppstilltan 

varnarleik, hraðaupphlaup og varnarhlaup (Gruic, Vuleta og Milanovic, 2006; 

Burger, Rogulj, Foretic og Cavala, 2013). 

3.1 Sóknarleikur 

Hraðaupphlaup hefst þegar leikmaður úr varnarliði nær boltanum af 

andstæðingnum, það er til dæmis gert með því að verja skot í hávörn, vinna 

frákast, stela bolta eða markmaður verji skot (Burger o.fl., 2013; Calin, 2010). 

Hraðaupphlaupsmörk eru einföld og hagkvæm. Því ættu öll lið að reyna að 

skora sem flest mörk úr hraðaupphlaupum til að eiga sigurinn vísan (Calin, 

2010; Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992). Oft er 

hraðaupphlaupum skipt í tvær bylgjur, fyrstu og aðra bylgju. Markmið fyrstu 

bylgju er að komast í skotfæri áður en andstæðingurinn nær að hlaupa til 

baka. Hornamenn eru yfirleitt aðalmennirnir í hraðaupphlaupum því um leið 

og andstæðingurinn skýtur á markið eða missir boltann eru hornamenn fljótir 

upp völlinn í von um að fá stoðsendingu til dæmis frá markmanni. Ef fyrsta 

bylgjan virkar ekki kemur seinni bylgjan, þar 

sem þátttakendur eru yfirleitt skyttur og 

leikstjórnandi, 10 til 15 metrum fyrir aftan 

leikmenn fyrri bylgjunnar. Markmið þeirra er að 

finna skotfæri fyrir sig eða samherja sína því oft 

er vörn andstæðingana enn að hlaupa til baka 

og reyna að stilla upp í vörn. Ef sóknarliðið 

finnur ekkert færi er leikurinn róaður niður og 

farið í uppstillta sókn (Czerwinski og Taborsky, 

1997).  

Uppstilltur sóknarleikur er þegar sóknarliðið 

gefur sér tíma til að byggja upp sóknir sínar 

með leikkerfum eða frjálsu spili. Leikstjórnandi 

og skyttur báðum megin við hann gegna stóru 

Mynd 2 – Algengasta sóknar-
uppstillingin. 

Heimild: (Czerwinski og 
Taborsky, 1997) 
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hlutverki í uppbyggingu sókna þar sem boltinn 

fer mest á milli þeirra. Hlutverk leikstjórnanda 

er að stýra sóknarleik liðsins með leikkerfum 

eða frjálsu spili til að finna góð sóknarfæri 

(Czerwinski og Taborsky, 1997; Geir 

Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992). 

Sóknarleikur gengur út á að vinna auka 

varnarmann í sig með klippingum og 

stimplunum og skapa pláss fyrir aðra liðsmenn 

í ákjósanlegum stöðum. Eftir því sem skyttur og 

leikstjórnendur eru hreyfanlegri og meira 

ógnandi, þeim mun fleiri glufur myndast á vörn 

andstæðingsins og meira rými skapast fyrir 

línumenn og hornamenn þar sem skyttur og leikstjórnandi geta gefið 

stoðsendingar á þá, komist í gegnum vörnina (gegnumbrot) og skorað eða 

fiskað víti. Algengasta sóknaruppstillingin er að vera með einn hornamann í 

hvoru horni, línumann við markteigslínu og svo tvær skyttur og 

leikstjórnanda fyrir utan punktalínuna, sjá mynd 2. Einnig er hægt að spila 

sóknarleik þar sem tveir línumenn eru á línunni, sjá mynd 3 (Geir 

Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 1992; Czerwinski og Taborsky, 1997). 

Þegar liðið sem er í vörn hefur misst leikmann af velli til dæmis vegna 

tveggja mínútna brottvísunar, en sóknarliðið er fullskipað, er talað um 

sóknarleik í yfirtölu en um sóknarleik í undirtölu þegar sóknarliðið hefur misst 

leikmann af velli, en liðið í vörn er fullskipað. Í yfirtölu á sóknarlið að geta 

fengið nægan tíma til að finna gott skotfæri. Í yfirtölu er algengast að leika 

með einn eða tvo línumenn. Í undirtölu reynir sóknarliðið að leika sem lengst, 

það er þangað til brottrekinn leikmaður kemur aftur inn á völlinn. Mikilvægt 

er að vera ógnandi því annars getur dómarinn dæmt leiktöf á sóknarliðið. Að 

sama skapi er mikilvægt að taka skot úr góðum færum og treysta á að 

varnarmenn missi einbeitinguna og geri mistök (Czerwinski og Taborsky, 

1997). 

3.2 Varnarleikur 

Varnarleikur liðs hefst um leið og það tapar boltanum. Mikilvægt er að hlaupa 

hratt til baka og stilla upp í vörn til að sóknarlið skori ekki úr hraðaupphlaupi. 

Hlutverk skytta og leikstjórnanda varnarliðs er að koma í veg fyrir fyrstu 

bylgju sóknarliðs þar sem hornamenn þess eru yfirleitt fyrstir upp völlinn, og 

skyttur og leikstjórnandi varnarliðs eru aftastir á vellinum, það er næstir eigin 

marki, og því styttri leið fyrir þá að hlaupa til baka heldur en fyrir aðra 

samherja. Síðan fylgja hinir leikmenn varnarliðs á eftir og reyna að trufla eða 

Mynd 3 – Sóknar uppstilling með 
tveimur línumönnum.  

Heimild: (Czerwinski og 
Taborsky, 1997) 
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brjóta seinni bylgju andstæðingsins á bak aftur. Ef þetta tekst stilla 

varnarmenn sér upp í vörn til að verjast uppstilltri sókn andstæðingsins 

(Czerwinski og Taborsky, 1997). Góður varnarleikur einkennist af góðri 

fótavinnu varnarmanna, góðu skipulagi þannig að leikmenn þekki sín hlutverk 

og nái að tala saman og bregðast við leikkerfum andstæðingsins og leysa þau. 

Varnarvinna snýst um að vinna boltann af sóknarmönnum, sækja fríköst með 

því að brjóta á þeim og stoppa þannig flæði í sóknarleik og verja markskot 

þeirra í samvinnu við markmann (Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 

1992; Czerwinski og Taborsky, 1997). 

3.2.1 Helstu varnarskipanir 

Til eru ýmsar varnaruppstillingar í handknattleik, þær eru táknaðar með 

tölustöfum sem segja fyrir um fjölda og uppstillingu útileikmanna. Þær helstu 

eru: 6:0, 5:1, 3:2:1, 3:3 og 5:0 +1 (Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 

1992). 

Varnarskipan 6:0 

6:0 vörn er spiluð þegar allir leikmenn, fyrir 

utan markmann, raða sér á 6 metra línuna, sjá 

mynd 4. Vörnin er notuð ef lið er skipað 

sterkum hávöxnum leikmönnum eða ef spilað 

er gegn sóknarmönnum sem eru sterkir maður 

gegn manni. Til eru ýmsar útfærslur á 6:0 vörn. 

Skyttur geta farið langt út á völlinn til að riðla 

sóknarleik andstæðingsins en einnig geta 

skyttur verið aftarlega, það er nálægt mark-

teignum, meðan varnarmennirnir á miðjunni 

vinna framarlega, það er fjær markteignum 

(Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 

1992; Czerwinski og Taborsky, 1997).  

Varnarskipan 5:1 og 5:0 + 1 

5:1 vörn er spiluð þegar fimm leikmenn, það er 

tveir hornamenn, tvær skyttur og einn 

miðvörður raða sér á 6 metra línuna, og einn 

framherji er staðsettur fyrir utan miðja 

punktalínuna, sjá D5 á mynd 5. Hlutverk 

framherjans er að stöðva klippingar og aðrar 

aðgerðir andstæðingsins á miðjusvæðinu. 

Þessi vörn á að koma í veg fyrir að skyttur 

andstæðingsins komi inn á miðjusvæðið og 

Mynd 5 – Varnarskipan 6:0 

Heimild: (Wikimedia 

Commons, 2006) 

Mynd 4 – Varnarskipan 5:1  

Heimild: (Wikimedia 

Commons, 2006) 

) 
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skjóti þaðan. Í 5:0 + 1 vörn fer framherjinn gegn annarri hvorri skyttunni. Þessi 

varnarskipan er yfirleitt notuð þegar önnur hvor skytta andstæðingsins er 

mjög góð eða hefur átt góðan leik (Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson, 

1992; Czerwinski og Taborsky, 1997).  

Varnarskipan 3:2:1 og 3:3 

3:2:1 vörn er spiluð þannig að þrír leikmenn, 

það er tveir hornamenn og einn miðvörður, 

eru staðsettir á 6 metra línunni, en tvær 

skyttur rétt fyrir framan þessa þrjá og einn 

framherji fyrir utan miðja punktalínuna, sjá 

HD og FD á mynd 6. Gott er að nota þessa 

vörn þegar andstæðingurinn hefur á að 

skipa góðum skyttum, til að mæta þeim 

framarlega og koma í veg fyrir skot frá þeim 

úr uppstökkum. 3:3 vörn er mjög svipuð 

3:2:1 vörninni nema að skytturnar koma nú fram yfir punktalínuna. Þessi vörn 

er einnig notuð gegn góðum skyttum (Geir Hallsteinsson og Janus 

Guðlaugsson, 1992; Czerwinski og Taborsky, 1997).  

Varnarskipan í yfirtölu og undirtölu 

Í yfirtölu í vörn eru 6 varnarmenn á móti 5 sóknarmönnum. Tveir varnarmenn 

geta unnið saman gegn einum sóknarmanni. Oft breytir varnarlið um varnar-

uppstillingu og leikur 5:1 vörn eða tekur besta leikmann andstæðingsins úr 

umferð. Í undirtölu í vörn eru 5 varnarmenn á móti 6 sóknarmönnum. Lang 

algengast er að vörnin vinni á 6 metrum með mikilli hliðarfærslu og leyfi öðru 

hvoru horninu að fara í gegn ef þess þarf (Geir Hallsteinsson og Janus 

Guðlaugsson, 1992; Czerwinski og Taborsky, 1997). 

Mynd 6 – Varnarskipan 3:2:1 

Heimild: (Team HB, e.d.) 
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4 Niðurstöður fyrri rannsókna á mikilvægi ólíkra 
tölfræðilegra þátta í handknattleik 

Rannsóknir hafa verið gerðar til að komast að því hvaða þættir í handknattleik 

hafa mest áhrif á úrslit leikja. Þörfin fyrir hlutlausar, nákvæmar og viðeigandi 

greiningar á einstaka leikmanni og liðum í heild sinni hefur leitt til almennrar 

þróunnar tölfræðiforrita í íþróttum. Hins vegar hefur tölfræðiskráning í 

handknattleik ekki náð að fylgja öðrum íþróttagreinum eins og til dæmis í 

körfuknattleik, ísknattleik og knattspyrnu (McGarry, O´Donoghue og 

Sampaio, 2013). Hér verður greint frá niðurstöðum nokkurra rannsókna sem 

gerðar hafa verið undanfarin ár.  

Vuleta og félagar rannsökuðu áhrif 12 þátta í skotnýtingu á sigur í leikjum 

á Evrópumeistaramóti karla í handknattleik árið 2000. Sigurliðin voru með 

betri skotnýtingu í næstum öllum tegundum af skotum, utan af velli, skotum 

af 6 metrum og vítaköstum (Vuleta, Milanovic og Sertic, 2003). 

Rogulj og félagar rannsökuðu mismuninn á sóknarmynstri sigur- og tapliða 

í 90 leikjum í króatísku fyrstu deildinni í handknattleik. Þeir notuðu 19 þætti 

sem stóðu fyrir lengd, samfelldni, leikkerfi, uppbyggingu og stefnu 

sóknarinnar. Í ljós kom að sigur varð líklegri með fleiri hraðaupphlaupum og 

hröðum sóknum sem vöruðu í minna en 25 sekúndur (Rogulj o.fl., 2004). 

Til að finna þætti sem skildu að sigur- og taplið á heimsmeistaramóti karla 

í handknattleik árið 2003 notuðu Volossovitch og Goncalves tvíhliða 

aðhvarfsgreiningu. Líkanið innihélt fjóra þætti sem höfðu marktæk áhrif á 

úrslit leikja og voru þau: markmannsprósenta (p = 0,001), skotnýting utan af 

velli (p = 0,024), nýting hraðaupphlaupa (p = 0,045) og stoðsendingar (p = 

0,073) (Volossovitch og Goncalves, 2003). 

Einnig hefur verið rannsakað hvort tímasetning marka skipti máli varðandi 

úrslit leikja. Vuleta og félagar rannsökuðu skoruð mörk í 60 leikjum á 

heimsmeistaramóti karla í handknattleik árið 2003 til að meta vægi marka 

sem skoruð voru á mismunandi tímum í leikjum, á lokaúrslit leikjanna. 

Niðurstöðurnar voru þær að mörk skoruð á fyrstu 15 mínútum í hvorum 

hálfleik höfðu mest vægi á lokaúrslit leikja (Vuleta, Milanovic, Gruic og 

Ohnjec, 2005). 

Volossovitch og félagar skoðuðu leiki á heimsmeistaramótum karla í 

handknattleik árin 2001, 2003 og 2005 og bjuggu til líkan til að meta hvort 
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líkurnar á því að skora yltu á því sem áður hefði gerst í sóknarleiknum. Þeir 

komust að þeirri niðurstöðu að líkurnar á því að skora tengdust frekar 

sóknarframmistöðu hins liðsins og stöðunni í leiknum. Þessar líkur breyttust 

í leiknum eftir tíma leiksins og eftir gæðum og hraða leiksins (Volossovitch, 

Dumangane og Rosati, 2010).  

Óscar og José rannsökuðu mun á sigur- og tapliðum í spænsku 

úrvalsdeildinni tímabilið 2008-2009. Niðurstöður þeirra sýndu að sigurlið 

voru betri á flestum sviðum, en hraðaupphlaup skáru sig þó úr og drógu þeir 

þá ályktun að góður varnarleikur, þar sem stolnir, varðir boltar þar á meðal í 

hávörn skiptu miklu máli til að geta komist í sem flest hraðaupphlaup (Óscar 

og José, 2011). 

Í sömu deild og á sama tímabili gerðu Oscar og Pascual lýsandi tölfræði á 

staðsetningu skota sóknarmanna og af hvaða svæðum þeir skutu á markið. 

Til dæmis sýndu niðurstöður að skyttur og leikstjórnandi áttu flest skot af 9 

metrum, flestar stoðsendingar og flesta tapaða bolta. Hins vegar skoruðu 

hornamenn mest úr hraðaupphlaupum og línumenn af 6 metrum. Flest mörk 

hornamanna voru skoruð í fjærhornið uppi en flest mörk leikstjórnanda og 

hægri skyttu voru skoruð í vinstri hluta marksins (Oscar og Pascual, 2011).  

Burger og félagar rannsökuðu fráköst í 15 handknattleiksleikjum hjá 

króatíska landsliðinu og andstæðingum þeirra í heimsmeistaramóti karla í 

handknattleik árið 2005 og Evrópumeistaramóti karla í handknattleik árið 

2010. Þeir skoðuðu hverjir náðu fráköstum og einnig á hvaða svæðum 

fráköstin komu. Í ljós kom að 17,6 fráköst áttu sér stað að meðaltali í leik. 

Varnarliðið náði fráköstum í 71% tilfella eða rúmlega 12 fráköstum á meðan 

sóknarliðið náði boltanum í 29% tilvika eða rúmlega 5 fráköstum. Flest 

frákastanna enduðu fyrir miðju eða 41% frákastanna og skot af ákveðnum 

svæðum enduðu oftast í sömu svæðum og skotið var úr (Burger o.fl., 2013). 

Siguróli Teitsson gerði tilraun til þess í meistararitgerð sinni árið 2012 að 

gera líkan og skilvirknimælingar og þróa þannig framleiðnimælikvarða sem 

hægt væri að nota til að bera saman handknattleiksmenn á sanngjarnari hátt 

en gert hefur verið í gegnum tíðina. Oftast er verðleiki leikmanna í 

handknattleik metinn út frá afurðum á borð við mörk, skotnýtingu og 

brottvísunum. Markmið líkansins var að bera saman leikmenn út frá fleiri 

þáttum og vekja athygli á því að fleiri þætti ætti að taka með í reikninginn við 

mat á handknattleiksmönnum. Eitt af markmiðunum var að leikmenn sem til 

dæmis fiska mörg víti og stela mörgum boltum fengju meira lof fyrir 

frammistöðu sína en áður þar sem þeir þættir hafa verið vanmetnir fram til 

þessa. Notast var við gögn á Evrópumeistaramóti karla í handknattleik árin 

2010 og 2012. Vegna takmarkaðra gagna var ekki hægt að finna vogun á 
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hvern þátt fyrir sig, en honum tókst að búa til líkan sem mældi skilvirkni 

handknattleiksmanna og reiknaði skilvirkni þeirra á skalanum 0-1 (Siguróli 

Teitsson, 2012). 

Jón Gunnlaugur Viggósson leikgreindi sóknarleik íslenska kvennalands-

liðsins í handknattleik á Evrópumeistaramóti kvenna í handknattleik árið 

2012. Hann notaði 9 þætti til að mæla sóknarframlag liðsins. Þeir voru: 

staðsetning skota og marka fyrir hvern leikmann og liðið í heild, skot, mörk, 

skotnýting, tapaður bolti, stimplun-gegnumbrot, stimplun-unninn maður, 

fiskað víti og stoðsending leikmanns. Nýting leikkerfa íslenska liðsins í 

uppstilltum sóknum var einnig skoðuð og notaðir voru fimm þættir til að 

meta árangur þeirra en þeir voru: aukakast, ekki mark, tapaður bolti, víti og 

mark. Niðurstöður sýndu að leikmenn skutu á markið á mismunandi stöðum. 

Leikkerfi landsliðsins skiluðu árangri í 22% tilvika og leikkerfin í yfirtölu 

skiluðu aðeins árangri í 29% tilvika. Einnig sýndu niðurstöður að leikmenn 

komust í 9 sinnum í gegnum vörnina (gegnumbrot) á 180 mínútum og einnig 

að þegar leikmaður dró til sín viðbótar varnarmann var skorað í 25% tilvikum 

(Jón Gunnlaugur Viggósson, 2013). 

Yamada og félagar gerðu rannsókn á tölfræðiþáttum sem áttu að sýna 

mismuninn á evrópskum sigur- og tapliðum með sérstakri áherslu á 

samanburði á skotum. Skoðaðir voru 10 leikir frá heimsmeistaramóti kvenna 

í handknattleik árið 2007. Helstu niðurstöður sýndu að sigurlið höfðu 

marktækt betri sóknarnýtingu og skotnýtingu heldur en tapliðin. Tíðni 

hraðaupphlaupa og skotnýting í uppstilltum sóknum voru marktækt betri hjá 

sigurliðum en hjá tapliðum. Sigurlið höfðu marktækt betri tíðni og 

skotnýtingu heldur en tapliðin og sigurliðin höfðu marktækt betri skotnýtingu 

í snertingu (e. contact) heldur en tapliðin (Yamada, Aida, Fujimoto og 

Nakagawa, 2014).  

Skarbalius og félagar skoðuðu tölfræðiþætti sem skildu að sigur- og taplið 

á 5 Evrópumeistaramótum karla í handknattleik á tímabilinu frá 2002 til 2010. 

Skoðaðir voru 28 þættir en 15 þeirra sýndu marktækan mun á milli sigur- og 

tapliða alla vega á einu af mótunum. Niðurstöður sýndu að sigurlið skoruðu 

marktækt fleiri mörk, vörðu marktækt fleiri skot, höfðu marktækt betri 

heildarsóknarnýtingu, marktækt betri sóknarnýtingu úr uppstilltum sóknum, 

höfðu marktækt betri heildarskotnýtingu og skotnýtingu af 9 metrum heldur 

en tapliðin á öllum mótunum. Einnig sýndu niðurstöður að sóknarnýting í 

yfirtölu og varin skot í hávörn voru marktækt betri hjá sigurliðum á mótunum 

2002, 2004, 2006 og 2008 en hjá tapliðum. Á mótinu 2010 höfðu sigurliðin 

marktækt betri sóknarnýtingu í undirtölu heldur en tapliðin og markmenn 

höfðu betri markmannsprósentu þegar skotið var af 9 metra færi heldur en 



 

21 
 

tapliðin á öllum mótunum fyrir utan mótið 2004 (Skarbalius, Pukénas og 

Vidunaité, 2013). 

Meletakos og félagar greindu sóknaraðgerðir liða á heimsmeistaramótum 

karla í handknattleik árin 2005, 2007 og 2009. Niðurstöður sýndu neikvæða 

fylgni milli skota og marka af 6 og 9 metra færi. Skotnýting af 9 metra færi 

var tiltölulega jöfn út öll mótin en skotnýtingin af 6 metra færi hækkaði á 

mótunum 2007 og 2009 miðað við mótið 2005 sem þeir túlkuðu sem svo að 

stafaði af hágæða línumönnum sem léku á seinni mótunum (Meletakos o.fl., 

2011).  

Gruic og félagar rannsökuðu frammistöðuþætti á heimsmeistaramóti 

karla í handknattleik árið 2003. Helstu niðurstöður sýndu að meðaltal 

tapaðra bolta (15,68) var hærra heldur en meðaltal stoðsendinga (12,04). 

Bæði sigur- og tapliðin tóku að meðaltali jafnmörg skot eða 51 skot á mark 

andstæðingsins en sigurliðin höfðu 62,25% skotnýtingu en tapliðin 44,3%. 

Sigurliðin fengu fleiri hraðaupphlaup að meðaltali (7,74) miðað við tapliðin 

(4,31) og skotnýtingin var einnig betri hjá sigurliðunum eða 76,87% á móti 

59,4%. Sigurliðin áttu jafnmargar stoðsendingar og tapaða bolta, 14,40 á 

móti 14,42, en tapliðin áttu fleiri tapaða bolta heldur en stoðsendingar eða 

9,81 á móti 16,74 að meðaltali (Gruic o.fl., 2006). 

Taiysir bar saman evrópska og arabíska markmenn á heimsmeistaramóti 

karla árið 2007. Arabísku markmennirnir höfðu 34% markvörslu úr 

langskotum en þeir evrópsku 44,8%. Hann hélt því fram að ástæðan fyrir 

þessu hafi verið sú að arabísku liðin léku lélegri vörn sem leyfði skyttum 

andstæðingsins að komast í sóknarfæri óáreittir og skjóta á markið á meðan 

evrópsku liðin spiluðu betri vörn sem leiddi þá af sér betri markvörslu (hér 

vitnað til Skarbalius o.fl., 2013). 
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5 Tölfræði í íþróttum  

Lengi hefur verið reynt að halda utan um ýmsar upplýsingar í íþróttum, en 

fyrsta útgefna verkið um skráningu í íþróttum er frá 1912. Þar bar Fullerton 

saman möguleika á sigri við hæfileika leikmanna í að slá, kasta og grípa bolta 

í hafnarbolta. Fyrsta tilraunin við að koma upp kerfi til skráningar í íþróttum 

til greiningar var gerð árið 1939, þegar Messersmith og Bucher reyndu að 

skrá þá vegalengd sem körfuknattleiksmaður hljóp í hverjum leik. Um 1970 

voru gerðar margar rannsóknir sem tengdust skráningarkerfum á 

upplýsingum í íþróttum. Þær voru flestar þess eðlis að safna saman 

upplýsingum úr mörgum leikjum til að fá betri skilning á íþróttinni, frekar en 

til að nýta meðan á leik stóð. Upp úr aldamótunum 2000 voru tölvur meira 

notaðar við úrvinnslu á upplýsingum. Þá voru upplýsingar skráðar fyrst á blöð 

og unnið síðan úr þeim í tölvum eftirá (Hughes og Franks, 2004). 

Nú á dögum eru bæði hand- og tölvuskráningarkefi notuð í næstum öllum 

íþróttum. Munurinn á milli hand- og tölvukráningarkerfa verður óljósari með 

tímanum. Oft er gögnum safnað saman með handskráningu en síðar færð inn 

í tölvugagnagrunn til frekari úrvinnslu. Í raun bæta aðferðirnar hvor aðra upp. 

Handskráningarkerfi eru mjög tímafrek, en geta verið mjög nákvæm. Það 

getur tekið langan tíma að læra á þau svo að gögnin verði marktæk og 

úrvinnslan getur verið flókin og tímafrek. Tölvuskráningarkerfin hafa leyst 

ýmis vandamál handskráningarkerfa, það er að segja, þau flýta fyrir úrvinnslu 

og unnt er að nota þau á rauntíma. Þannig geta þau til dæmis gagnast 

þjálfurum til að breyta leikskipulagi meðan á leik stendur en einnig til að meta 

hvaða breytingar þarf að gera á milli leikja. Með tölvuskráningarkerfum er 

líka auðveldara að setja niðurstöðurnar upp á myndrænni hátt heldur en með 

handskráningu og það getur einnig auðveldað bæði þjálfurum og 

rannsakendum að skilja niðurstöðurnar. Helsti galli tölvuskráningarkerfa er 

sá sami og hjá öðrum tölvukerfum, annars vegar innsláttarvillur þeirra sem 

eru að safna gögnum og hins vegar kerfisvillur (Hughes og Franks, 2004).  

Þegar tölvur voru fyrst notaðar til að skrá niður tölfræði í íþróttum voru 

þær notaðar eftir leiki. Síðar meir var farið að reyna að skrá upplýsingar 

jafnóðum en það gat reynst erfitt. Menn notuðu hefðbundin lyklaborð og 

erfitt gat reynst að samræma slíka skráningu leiknum. Um miðjan níunda 

áratug síðustu aldar var farið að hanna sér lyklaborð sem hæfðu hverri íþrótt 

fyrir sig til að auðvelda mönnum að safna gögnum. Mesta framför í skráningu 

gagna hefur hins vegar komið með spjaldtölvum. Um 1986 komu fyrstu 
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útgáfurnar af spjaldtölvum sem voru mun frumstæðari en þær sem við 

þekkjum nú. Þetta voru forritanlegir snertiskjáir þar sem hægt var að setja 

upp mynd af viðkomandi velli og merkja leiðir leikmanna auk annarra 

upplýsinga. Þetta gerði alla skráningu miklu auðveldari. Talið er að næsta 

stóra skrefið í tölvuskráningarkerfum verði hagnýting raddskráningar 

(Hughes og Franks, 2004). 

Yfirleitt er reynt að skrá niður fjóra þætti: hver, hvað, hvenær og hvar. Í 

flóknum íþróttagreinum eins og knattspyrnu, körfuknattleik og handknattleik 

getur reynst erfitt að greina leikkerfi; dæma á milli velheppnaðra og 

misheppnaðra aðgerða leikmanns/liðs; sjá fyrir aðgerð leikmanns/liðs; og 

ákveða hvaða líkamlegar kröfur eru gerðar til leikmanns/liðs meðan á leik 

stendur. Enn telst mjög mikið af þeim tölfræðilegu þáttum sem skráðir eru í 

íþróttum vera einföld grunnatriði. Þar má nefna einfalda þætti eins og hver 

skýtur og hvort hann skorar eða ekki, það er að segja hver og hvað. Við öflun 

þessara gagna er notast bæði við handskráð og tölvuskráð gögn og nú er 

gagna jafnvel aflað með myndvinnslu. Þessi einfalda grunntölfræði gefur ekki 

endilega rétta mynd af flóknum íþróttum þar sem samvinna liðs ræður 

úrslitum leikja. Flóknara getur reynst að mæla þætti eins og hvenær og hvar 

og áhrif þess á leikinn. Tímagreind tölfræðigögn geta hjálpað til við að finna 

ákveðin munstur í leikjum liða, til dæmis við að greina mun á sigur- og tapliði. 

Undanfarin ár hefur hálf-sjálfvirk eltitækni (e. semi-automatic tracking 

methods) annað hvort með vídeó- eða GPS tækni rutt sér til rúms. Þannig er 

gerlegt að safna upplýsingum um staðsetningu leikmanna á vellinum á 

ákveðnum tíma. Þannig er til dæmis hægt að mæla hversu langt leikmenn 

hlaupa í hverjum leik, ákefð og margt fleira. Enn sem komið er eru rannsóknir 

með gögn af þessu tagi ekki margar, en að öllum líkindum það sem koma skal 

í greiningu á íþróttum (McGarry o.fl., 2013). 

 

5.1 Tölfræði í íslenskum handknattleik  

Á leiktímabilinu 2013-2014 safnaði HSÍ eftirtöldum tölfræðilegu þáttum í 

hverjum leik, sundurliðað á leikmann: skorað mark, gult spjald, tveggja 

mínútna brottvísun og rautt spjald (Handknattleikssamband Íslands, e.d.).  

Engar alþjóðlegar reglur gilda um hvaða tölfræðilegu þætti á að skrá á 

hverjum leik, umfram það sem þarf að koma fram í leikskýrslu. Það hvílir á 
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herðum sérsambanda að ákveða hvað þau skrá. Hjá evrópska handknatt-

leikssambandinu er hins vegar til skráningarhandbók sem hægt er að fara 

eftir og samræma þannig skráningu (European Handball Federation, 2008).  

Reynt var fyrir nokkrum árum að bæta fleiri tölfræðilegum þáttum við það 

sem skráð er hér á landi og áttu félögin að sjá um þá skráningu. Þá var 

hugsunin sú að skrá til dæmis niður tapaða bolta, varin skot, stoðsendingar 

og fleira. Félögin treystu sér hins vegar ekki til að sjá um þessa skráningu, 

fannst þetta of mikil vinna, og þegar gloppur komust í tölfræðina þótti hún 

ekki lengur marktæk. Í dag er tölfræðin sem skráð er niður á 

Tafla 1 – Tölfræðilegir þættir skráðir á Íslandi, Þýskalandi, Danmörku og Svíþjóð.  

Heimild: (Handknattleikssamband Íslands, e.d.; DKB Handball 

Bundesliga, e.d.; Svensk handboll, e.d.; Divisionsforeningen 

Håndbold, e.d.) 
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handknattleiksleikjum á Íslandi einungis skráð niður á blað og síðan færð inn 

í gagnagrunn HSÍ eftir leik. Félögin bera ábyrgð á að útvega aðila á 

ritaraborðið sem sér um að skrá niður tölfræðina. Hins vegar er stefnan hjá 

HSÍ að bæta úr þessu og að á næstu árum muni þessum tölfræðilegu þáttum 

fjölga og jafnvel að það verði hægt að sjá betri tölfræði á rauntíma, meðan á 

leik stendur (Róbert G. Gíslason, munnleg heimild, 23. apríl 2014). 

Þeir fjölmiðlar sem eru að sinna tölfræði í handknattleik að einhverju leyti 

á Íslandi eru fréttamiðlarnir Vísir og Morgunblaðið. Á visir.is er skráð saman 

bæði fyrir leikmenn og lið: skorað mark og víti, skotnýting og vítanýting og 

skorað mark úr hraðaupphlaupi, fiskað víti, brottvísun, markvarsla og 

markmannsprósenta, en það er hlutfall varðra bolta af skotum fengnum á sig. 

Einnig er þar að finna beina textalýsingu (Vísir, 2014). Á mbl.is er skráð niður 

á leikmann, en ekki lið: skorað mark og víti, varið skot og víti, brottvísun og 

eru með beina textalýsingu (Morgunblaðið, 2014).  

5.2 Tölfræði í þýskum, sænskum og dönskum handknattleik 

Í Þýskalandi er safnað töluvert meira af tölfræði en á Íslandi. Þar bætist við 

skorað víti, varinn bolti, markmannsprósenta, sundurliðun á vörðum boltum, 

stoðsending, gegnumbrot, stolinn bolti og tapaður bolti (DKB Handball 

Bundesliga, e.d.). Í Svíþjóð og Danmörku eru mjög nákvæmar tölfræðilegar 

upplýsingar aðgengilegar hverjum sem er á heimasíðum tengdum 

handknattleik. Þar er skráð niður á hvern leikmann: stoðsending, skotnýting, 

vítaskot og vítanýting, tapaður bolti, framlag, gult spjald, rautt spjald, tveggja 

mínútna brottvísun, markmannsprósenta og niðurbrot á henni, fiskað víti, 

dæmt víti á leikmann og fríkast (Svensk handboll, e.d.; Divisionsforeningen 

Håndbold, e.d.). HSÍ hefur prófað þetta forrit og fékk til sín sérfræðing frá 

Svíþjóð sem var hér á landi meðan bikarúrslitakeppnin árið 2013 stóð yfir. Þá 

var skráð niður ítarleg tölfræði sem var svo aðgengileg þjálfurum strax eftir 

leik (Róbert G. Gíslason, munnleg heimild, 23. apríl 2014). Samanburð á 

mismunandi skráningu tölfræðilegra þátta í handknattleik má sjá í töflu 1 hér 

að framan.  

5.3 Tölfræði í keppnum landsliða 

Á stórmótum landsliða í handknattleik er safnað saman ákveðinni 

grunntölfræði sem og ítarlegri tölfræði. Á síðasta Evrópumeistaramóti karla í 

Danmörku árið 2014, voru taldir fleiri þættir en áður hefur verið gert. Sú 

grunntölfræði sem var safnað saman fyrir hvern leikmann og hvert lið má sjá 

í töflu 2:  
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Á mynd 7 hér á eftir er búið að skipta markinu upp í 9 hluta og sýnd 

heildarskotdreifing og skotdreifing fyrir hvern leikmann og af hvaða svæðum 

hann skaut. Á handknattleiksvellinum er sýnd dreifing marka á skotsvæðum 

af vellinum og einnig er sýndur árangur í hraðaupphlaupum, uppstilltum 

fríköstum og gegnumbrotum hjá hverju liði og andstæðingnum. Á neðri 

vallarmyndinni eru svo sýnd hvaðan mörkin komu úr hraðaupphlaupum hjá 

hverju liði og andstæðingnum. Á Evrópumeistaramóti karla í handknattleik 

árið 2014 voru einnig talin mörk úr hraðri miðju (EHF Euro 2014 Men, 2014). 

 

Tafla 2 – Grunntölfræði sem var safnað saman fyrir hvern leikmann og hvert lið á 
Evrópumeistaramóti karla í handknattleik í Danmörku árið 2014. 

Heimild: (EHF Euro 2014 Men, 2014) 
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Á töflu 3 má sjá töflu sem sýnir árangur liðs miðað við hvaða leikmenn eru 

inná. Þar sést hvað hver uppstilling spilaði margar mínútur, hvað þeir skoruðu 

Mynd 7 – Upplýsingar úr tölfræðihandbók Evrópska handknattleikssambandsins.  

Heimild: (European Handball Federation, 2008) 

Tafla 3 - Árangur liðs miðað við hvaða leikmenn eru inná vellinum hverju sinni. 

Heimild: (EHF Euro 2014 Men, 2014) 
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mörg mörk og hvað þeir fengu á sig mörg mörk. Einnig er reiknaður út 

markamismunur (e. Goals difference) á hverja uppstillingu fyrir sig.  

5.4 Tölfræði í öðrum íþróttagreinum stunduðum á Íslandi 

Eins og áður hefur komið fram er langt síðan menn fóru að skrá niður tölfræði 

í hinum ýmsu íþróttagreinum. Til eru rannsóknir á tölfræði allt frá upphafi 

tuttugustu aldar. Í þessum kafla verður fjallað um tölfræði í öðrum taktískum 

hópíþróttum stunduðum á Íslandi þar sem leikskipulag líkist handknattleik, 

en það eru körfuknattleikur, knattspyrna, ísknattleikur og blak (McGarry o.fl., 

2013).  

5.4.1 Körfuknattleikur 

Körfuknattleikur er ein mest greinda íþrótt heims, þar sem við greininguna 

eru notuð skráningarkerfi. Tölfræði er mikið notuð af þjálfurum, leikmönnum 

og rannsakendum. Enn fremur hefur hún verið notuð til að dýpka skilning á 

íþróttinni á ýmsan hátt. Túlkun tölfræðilegra gagna hjálpar þjálfurum að 

meta tæknilega og taktíska skilvirkni leikmanna og liða, bæði í einstaka 

leikjum og yfir heil tímabil (Gómez, Lorenzo, Ortega, Sampaio og Ibánez, 

2009; Ibánez o.fl., 2008). 

Körfuknattleikssamband Evrópu hefur gefið út handbók um tölfræði (e. 

BASKETBALL STATISTICS MANUAL), en þar er að finna skilgreiningar á öllum 

tölfræðilegum þáttum sem skráðir eru í hverjum leik (Federal International 

Basketball Association, 2005). Á Íslandi er notað forrit sem litháenskt 

fyrirtæki, MBT hannaði. Þetta forrit er einnig notað í efstu deildum í Svíþjóð, 

Finnlandi, Danmörku, Litháen, Slóveníu auk annarra landa. Forritið er 

tvíþætt, annars vegar er það notað sem mótakerfi og hins vegar sýnir það 

rauntíma tölfræði (e. live score). Körfuknattleikssamband Íslands borgar 

notendagjald af forritinu og hefur þá aðgang að báðum þáttum þess. 

Rauntíma hlutinn nær í upplýsingar úr mótakerfinu, til dæmis yfir lið, 

leikmenn, dómara og fleira. Viðmótið í þeim hluta forritsins sem sér um 

rauntíma tölfræðina byggist á hálfum velli og svo eru takkar og flýtileiðir sem 

hjálpa þeim aðilum sem sjá um skráninguna. Síðan geta allir nálgast tölfræði 

á rauntíma á heimasíðu Körfuknattleikssambandsins. Félögin þurfa að útvega 

tvo starfsmenn sem skrá niður tölfræði í hverjum leik, annar skráir inn í kerfið 

og hinn er til aðstoðar þar sem körfuknattleikur er mjög hröð íþrótt og 

eitthvað gæti farið fram hjá þeim aðila sem er að einbeita sér að skráningu. 

Áður fyrr var notast við blað og penna en nú er notast við fartölvur, það 

auðveldar skráninguna töluvert. Körfuknattleikssambandið hefur haldið 

námskeið fyrir þá sem skrá niður tölfræði til að kenna þeim á forritið og til að 

samræma skráninguna svo að tölfræðin verði marktæk. Félögin hafa síðan 
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haft frumkvæði að því að hafa fleiri en þessa tvo starfsmenn til taks ef upp 

koma veikindi eða önnur forföll og hafa þá þjálfað nýja starfsmenn með því 

að láta þá skrá niður tölfræði á leikjum yngri flokka. Það er í rauninni gert til 

að menn átti sig betur á forritinu og fái reynslu í að skrá niður tölfræði meðan 

á leik stendur. Einnig er notast við fyrrgreinda handbók um tölfræði þar sem 

er að finna skilgreiningar á flestöllum tölfræðilegum þáttum í körfuknattleik 

(Kristinn Geir Pálsson, munnleg heimild, 23. apríl 2014).  

Á Íslandi er skráð eftirfarandi grunntölfræði í körfuknattleik: stig, 

skotnýting, frákast bæði varnar og sóknar, stoðsending, villa bæði leikmanns 

og liðs, leiktími, varið skot, stolinn bolti og skilvirkni. Einnig er hverjum 

leikmanni gefin +/- einkunn. Þessi þáttur sýnir frammistöðu hvers leikmanns 

með tilliti til hvernig liðinu gengur þegar leikmaðurinn er annað hvort inná 

eða útaf. Þessi tölfræðiþáttur er reyndar líka skráður í ísknattleik og er 

upprunninn þaðan. Þessi þáttur verður marktækari og gagnlegri eftir því sem 

skoruð eru fleiri mörk í íþróttinni og gagnast því vel í körfuknattleik, í raun 

betur en í ísknattleik. Hér er dæmi um það hvernig þessi þáttur er reiknaður 

út. Þegar ákveðinn leikmaður er inná skoraði liðið hans 7 mörkum meira en 

andstæðingurinn (+7). Hins vegar þegar leikmaðurinn var útaf skoraði liðið 3 

mörkum minna (-3). Síðan eru mörkin sem skoruð voru þegar hann var útaf 

Mynd 8 - Grunntölfræði úr rauntíma tölfræðiforriti KKÍ. 

Heimild: (Körfuknattleikssamband Íslands, 2014) 
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dregin frá þeim mörkum sem voru skoruð þegar hann var inná og er þá 

niðurstaðan (+10), það er að segja (+7)-(-3)=(+10) (Sporting Charts, 2014). 

Á mynd 8 og 9 má sjá skjáskot úr rauntíma tölfræðikerfi Körfuknattleiks-

sambandsins sem nálgast má á heimasíðu þess meðan á leik stendur 

(Körfuknattleikssamband Íslands, 2014). 

Í Bandaríkjunum þar sem körfuknattleikur er mjög vinsæll er tölfræðin 

enn betri en hér á Íslandi. Í NBA (e. National Basketbell Association) er nánast 

hver hreyfing leikmanns skráð niður og greind. Á heimasíðu þeirra er hægt 

að sjá skotkort sem er myndrænna en á heimasíðu KKÍ. Þar kemur fram 

hversu mörg skot voru tekin af hvaða svæði og hversu mörg fóru ofan í 

körfuna. Liturinn gefur svo til kynna hvort sú nýting er fyrir ofan eða neðan 

meðaltal í deildinni, sjá nánar á mynd 10 hér að aftan (National Basketball 

Association, e.d.). 

Mynd 9 - Skotkort úr rauntíma tölfræðiforriti KKÍ 

Heimild: (Körfuknattleikssamband Íslands, 2014) 



 

31 
 

5.4.2 Knattspyrna 

Á Íslandi fer skráning tölfræðilegra þátta í knattspyrnu þannig fram að fyrir 

leik þurfa liðin að setja inn ákveðnar upplýsingar í gagnagrunn 

Knattspyrnusambands Íslands. Það eru upplýsingar eins og hvaða leikmenn 

eru í liðinu, hverjir eru í byrjunarliði og hverjir eru varamenn. Skýrsla með 

þessum upplýsingum er svo aðgengileg á heimasíðu sambandsins 

klukkustund fyrir leik. Að leik loknum skráir svo dómari allar upplýsingar í 

leikskýrsluna og staðfestir hana í gagnagrunninum. Þetta þýðir að á Íslandi er 

í raun bara skráð niður hverjir skora og á hvaða mínútu, hverjir fá áminningu 

og svo skiptingar leikmanna. Forritið sem Knattspyrnusambandið notar er 

hannað hér á Íslandi sérstaklega fyrir og í samstarfi við sambandið sjálft. Hvað 

varðar frekari leikgreiningu þá eru það fjölmiðlar sem sjá um hana á sínum 

eigin forsendum og hafa notað tölfræði í körfuknattleik sér til hliðsjónar 

(Birkir Sveinsson, munnleg heimild, 23. apríl 2014). 

Í Evrópukeppni félagsliða í knattspyrnu er skráð niður mun meiri tölfræði. 

Þar er bæði skráð niður ákveðin grunntölfræði fyrir hvert lið og hvern 

leikmann sem er sett upp í ákveðna töflu (e. box score). Síðan er skráð enn 

ítarlegri tölfræði, til dæmis svæði þar sem leikmaður er að standa sig best og 

því um líkt. Þeir þættir sem eru skráðir í grunntölfræðitöfluna (e. box score) 

má sjá hér á eftir í töflu 4 (Union of European Football Associations, e.d.):  

Mynd 10 – Myndrænt skotkort frá www.nba.com 

Heimild: (National Basketball Association, e.d.) 
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5.4.3 Ísknattleikur 

Íshokkísamband Íslands notast við forrit sem Alþjóða íshokkísambandið 

útvegar þeim ókeypis. Forritið þykir ekkert sérstaklega gott á alþjóða 

mælikvarða í íshokkí, en þar sem íslenska sambandið er ekki mjög stórt láta 

þeir það duga. Alþjóða íshokkísambandið gerir þá kröfu til íshokkísambanda 

innan sinna raða að ákveðin tölfræði sé skráð niður, til að öðlast þátttökurétt 

á stórmótum á vegum sambandsins. Íshokkísamband Íslands er svo með 

rauntíma tölfræði (e. live score) á heimasíðu sinni fyrir hvern leik í 

meistaraflokki karla og kvenna (Hallmundur Hallgrímsson, munnleg heimild, 

8. ágúst 2014).  

Í hverjum leik útvega liðin sem keppa sjö til átta aðila sem skrá niður 

tölfræði. Þeir þurfa ekki að hafa neina sérstaka reynslu en fá upplýsingablað 

sem útskýrir ferlið. Á ritaraborðinu eru þrír aðilar, starfsmaður í tölfræði sem 

sér um skráningu í tölvukerfið, starfsmaður sem sér um leikskýrslu og 

tímavörður. Auk þeirra eru svo tveir markdómarar í sitt hvorum endanum, 

þeir telja skot sem koma á markið og mörk. Síðan eru tveir hliðarverðir sem 

fylgjast með hurðunum á refsiboxunum þegar leikmenn fara útaf og inná og 

skrá niður hverjir eru inná á hverjum tíma. Þegar skorað er mark, skrá 

markdómararnir sínar upplýsingar á blað sem þeir afhenda tölvumanninum 

Tafla 4 – Yfirlit yfir grunntölfræði (e. box score) í Evrópudeildum félagsliða í knattspyrnu.  

Heimild: (Union of European Football Associations, e.d.)  
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á ritaraborðinu eftir hvern leikhluta. Tölvumaðurinn skráir upplýsingarnar 

síðan inn í rauntíma tölfræðiforritið. Að sama skapi skrá hliðarverðirnir 

upplýsingar um það hverjir voru inná þegar markið var skorað og láta 

tölvumanninn fá þær jafnóðum. Þetta þýðir að í rauntíma tölfræðinni á 

heimasíðu sambandsins eru í raun bara upplýsingar um það hverjir fá 

refsingar, hverjir skora og hverjir eiga stoðsendingar. Dómarinn kemur með 

upplýsingar á ritaraborðið jafnóðum og hann dæmir, en þær eru um það hver 

skorar mark, hver fær refsingu og hvaða refsingu (Hallmundur Hallgrímsson, 

munnleg heimild, 8. ágúst 2014). 

Í ísknattleik er sérstaklega fylgst með hinum svokölluðu línum, það er að 

segja, hverjir eru inná vellinum hverju sinni og hvernig þeim gengur. Einnig er 

sérstaklega talið hvernig línum gengur þegar liðið er einum fleiri (e. 

powerplay). Á heimsmeistaramótum er svo enn betri tölfræði og þá sendir 

Alþjóða íshokkísambandið starfsmann sem sér sérstaklega um tölfræðina 

(Hallmundur Hallgrímsson, munnleg heimild, 8. ágúst 2014). 

Eftir hvern leik er hægt að nálgast leikskýrslu á heimasíðu 

Íshokkísambands Íslands þar sem eftirfarandi tölfræði kemur fram: 

Útkoma leiksins og staðan í hverjum leikhluta. Tölfræði liðsins er skráð 

niður á leikhluta og þá er skráð, staða, markvarsla, skot á mark, refsingar í 

mínútum, tími í yfirtölu, mörk í yfirtölu og mörk í undirtölu. Á leikskýrslunni 

er líka tafla yfir gang leiksins miðað við hvern leikhluta. Að lokum er 

grunntölfræði (e. box score) skráð niður á hvern leikmann: mark, 

stoðsending, stig, refsing í mínútum og svo reiknuð út ákveðin einkunn í +/- 

sem hefur verið útskýrð hér að framan (Íshokkísamband Íslands, 2013). 

5.4.4 Blak 

Á blakleikjum á Íslandi eru tölfræðilegir þættir handskráðir. Tveir aðilar sem 

heimaliðin útvega hverju sinni sjá um leikskýrslu og tölfræði, yfirleitt er reynt 

að fá vana blakmenn sem skilja leikinn til að skrá upplýsingarnar svo að 

skráningin verði sem best. Einungis grunnþættir eru skráðir hér á landi, en 

þeir eru stig leikmanns, það er að segja sóknarstig, hávarnarstig og 

uppgjafarstig og síðan mistök andstæðings (Sævar Már Guðmundsson, 

munnleg heimild, 11. ágúst 2014). 

Blaksamband Íslands ákvarðar hvaða tölfræðilegu þætti á að skrá hverju 

sinni en engar alþjóðlegar reglur gilda um hvaða tölfræði skuli skrá. Búið er 

að hanna tölfræðiforrit sem reynt var að koma á laggirnar fyrir tímabilið 

2014-2015 en sökum kostnaðar varð ekkert úr því en reynt verður að bæta 

úr því að ári liðnu. Forritið er ítalskt og hefur verið notað í keppnum landsliða 

meðal annars á Íslandi og reynst vel. Með tilkomu þessa forrits mun vera 
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hægt að sjá rauntíma tölfræði (e. livescore) með helstu upplýsingum á 

heimasíðu sambandsins (Sævar Már Guðmundsson, munnleg heimild, 11. 

ágúst 2014). 
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6 Aðferðir og gögn 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókn þeirri sem var unnin að mestu eftir 

eigindlegri aðferðafræði og byggist mest á viðtölum en einnig á heimildum af 

netinu og úr fræðibókum. Fyrst verður fjallað um rannsakandann og reynslu 

hans af handknattleik. Sagt verður frá markmiðum rannsóknarinnar og rann-

sóknarspurningu, farið yfir rannsóknaraðferðir, gagnaöflun, úrvinnslu og 

greiningu gagna og að lokum viðmælendur og val á þeim. 

6.1 Tengsl rannsakanda við viðfangsefnið 

Rannsakandinn hefur mikla reynslu af handknattleik. Frá unga aldri hefur 

hann stundað íþróttina af kappi og á að baki bæði landsleiki með 

unglingalandsliðum og A-landsliði. Fyrsta tímabil hans sem leikstjórnandi í 

meistaraflokki var árið 2004, þá einungis 18 ára gamall. Hann hefur orðið 

Íslandsmeistari með sínu liði tímabilin 2005-2006 og 2013-2014, 

bikarmeistari árin 2008 og 2009, auk þess sem hann var í unglingalandsliði U-

18 sem varð Evrópumeistari árið 2003. Sem leikstjórnandi þarf að hafa góða 

yfirsýn yfir leikinn og skilning á öllum stöðum. Til þess að dýpka skilning sinn 

á íþróttinni hefur hann alltaf lagt mikla áherslu á að horfa á marga leiki og 

greina þá. Fyrir utan að hafa almennt áhuga á íþróttum, ekki bara 

handknattleik, heldur einnig knattspyrnu, körfuknattleik, tennis og fleira, þá 

hefur hann einnig mikinn áhuga á tölfræði í íþróttum og hefur mikið velt 

henni fyrir sér síðustu ár.  

6.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var í upphafi að komast að því hvaða tölfræðilegu 

þættir í handknattleik væru mikilvægastir í sambandi við gerð tölfræðiforrits 

sem hugmyndin var síðan að þróa jafnvel í samstarfi við HSÍ. Sú hugmynd náði 

hins vegar aldrei langt og fljótlega eftir að viðtöl við viðmælendur hófust 

komst rannsakandi að því að það er mikil þörf fyrir tölfræðiforrit handa 

þjálfurum til að nota í leik. Markmið rannsóknarinnar er því að komast að því 

hvaða tölfræðilegu þætti í handknattleik myndu nýtast þjálfurum meðan á 

leik stendur, með það í huga að hanna forrit. Endanlegt markmið er svo að 

búa til tölfræðiforrit í handknattleik, sem byggt verður m.a. á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Því er mikilvægt að vita hvaða þætti er nauðsynlegt að 

byggja forritið á, bæði hvaða þætti þarf að skrá og hvernig á að vera hægt að 

kalla þá fram í forritinu til að þeir nýtist sem best.  



 

36 
 

Til að komast að þessu verða tekin viðtöl við átta þjálfara og þau skoðuð, 

einnig verður stuðst við fyrri rannsóknir á mikilvægi tölfræðilegra þátta í 

handknattleik, auk þess sem rannsakandi mun nýta sér eigin reynslu úr 

handknattleik til að meta hvað er nauðsynlegt og hvað ekki.  

Rannsóknarspurningin er:  

Hvaða tölfræðilegu þættir í handknattleik er mikilvægt að skrá niður til 

að þjálfarar geti tekið betri ákvarðanir meðan á leik stendur og hvernig þarf 

sú tölfræði að birtast til að nýtast sem best? 

6.3 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknir snúast um manneskjur. Megin markmið þeirra er að 

afla dýpri lýsinga og skilnings á mannlegri upplifun. Þó að upphaflega hafi 

eigindlegar rannsóknir einblínt á lýsingar þá er nú litið svo á að rannsakendur 

skuli bæta við þær skilningi sínum og túlkun. Eigindlegar rannsóknir er hægt 

að framkvæma á ýmsa vegu, svo sem, að taka viðtöl við viðmælendur með 

fyrirfram ákveðnum viðtalsramma, fylgjast með viðfangsefnum í ákveðinn 

tíma í ákveðnu umhverfi (vettvangsathugun), og/eða mynda rýnihópa, en þá 

eru oft notaðir umræðuvefir til að skapa umræðu á þægilegum vettvangi. Í 

raun eru þetta allt rannsóknir á upplifun og reynslu viðfangsefnanna 

(Lichtman, 2013).  

Rannsóknum á reynslu má í raun skipta í fernt, það er hugræna sálfræði, 

lífssögur, fyrirbæralýsingar og fyrirbærafræði. Fyrirbærafræðin snýst um að 

rannsakandi reyni að setja sig í spor viðfangefnis síns og sjái heiminn eins og 

hann kemur því sem hann rannsakar fyrir sjónir (M. D. Gall, Borg og J. P. Gall, 

2003). Fyrirbærafræðin skiptist svo aftur í fernt: að ákveða viðfangsefni sem 

rannsakanda finnst persónulega og félagslega mikilvæg, að velja 

viðmælendur sem falla vel í munstrið, að taka viðtöl við viðmælendur og að 

lokum að greina gögnin. Helstu kostir þessarar aðferðar eru að hún er skýr og 

því auðveld í framkvæmd. Unnt er einnig að nota hana á margvísleg 

viðfangsefni og getur því hentað við ólíkar aðstæður og á margs konar 

reynslur. Viðtalsferlið getur líka gefið rannsakandum ákveðið svigrúm, til 

dæmis til að fylgja eftir þráðum sem upp koma í ferlinu. Allt þetta hefur áhrif 

á hvaða niðurstöður fást. Hins vegar má nefna tvær takmarkanir á þessari 

aðferð sem eru þær að alhæfingargildi er háð því hve vel úrtakið hefur verið 

valið og því betur valið úrtak því meira alhæfingargildi, en alhæfingin nær þó 

alltaf bara til þýðisins. Einnig má segja að gildi rannsakandans og viðhorf geti 

haft áhrif á rannsóknina og hann verður því í raun hluti af henni og 

þátttakandi (M. D. Gall o.fl., 2003). 
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Ein af mikilvægustu gagnasöfunaraðferðum í rannsóknum eru viðtöl. Þau 

fela í sér bein orðaskipti rannsakanda og viðmælanda og endurspegla þannig 

flókið og margvíslegt samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. 

Viðtöl eru mjög góð aðferð til þess að rannsaka reynslu fólks og sérstaklega 

ákveðna þætti í reynsluheimi fólks. Þau henta einnig vel þegar rannsökuð er 

skynjun, viðhorf, þekking, væntingar og gildismat. Viðtöl geta verið stöðluð 

eða opin og þau geta verið einstaklingsviðtöl, hópviðtöl eða símaviðtöl. „Opin 

viðtöl hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks” 

(Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003: 73). Opin viðtöl teljast 

til eigindlegrar aðferðarfræði og snúast um að kalla fram lýsingar á 

reynsluheimi. Viðtölin eru í raun samræður þar sem rannsakandinn og 

viðmælandinn ræða á jafnréttisgrundvelli um fyrirfram ákveðið umfræðuefni 

sem rannsakandinn velur. Viðtölin eru oftast mismunandi og umræðan er 

ekki nákvæmlega sú saman í hverju viðtali þó svo að umræðuefnið sé það 

sama. Mikilvægt er að sýna viðmælandanum virðingu, byggja samræðurnar 

á jafnréttisgrundvelli og mynda traust tengsl við viðmælandann. Allt stuðlar 

þetta að því að viðmælandinn geti treyst rannsakandanum og að hann fari 

vel með þær upplýsingar sem hann veitir honum. Nauðsynlegt er að 

rannsakandinn beiti virkri hugsun, en hana má skýra sem færni til að skilja 

bæði tilfinningar viðmælanda og það sem hann segir og endurvarpa svo 

skilningi rannsakanda á því sem viðmælandinn segir til hans aftur. Þannig 

getur rannsakandi bæði túlkað tjáningu með og án orða og aðstoðar 

viðmælandann við að tjá sig skýrar (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2003).  

Viðtalsrammi er ekki í föstum skorðum í opnum viðtölum, en það þarf 

samt ákveðinn ramma um umræðuefnið. Hversu nákvæmur sá rammi er og 

hversu vel honum er fylgt er undir rannsakanda komið. Of stífur viðtalsrammi 

getur hindrað viðmælanda í að tjá sig frjálst og lamað samræður. Aftur á móti 

getur skýr viðtalsrammi auðveldað úrvinnslu gagna og því er það undir 

rannsakanda komið hversu nákvæmlega hann setur og fylgir viðtalsramma. Í 

opnum viðtölum er mikilvægt að spurningar séu opnar og að rannsakandi 

stýri viðtalinu eins lítið og mögulegt er til að halda samræðum gangandi, en 

þarf þó að gæta að viðfangsefni rannsóknarinnar sé umræðuefnið (Sigríður 

Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003).  

Í þessari rannsókn var notast við opin einstaklingsviðtöl með fyrirfram 

ákveðnum viðtalsramma.  

6.4 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining gagna 

Vinna við rannsóknina hófst í nóvember 2013 og stóð til ágúst 2014. 

Gagnaöflun hófst í janúar og fór fram bæði á netinu og með lestri bóka um 
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efni tengt rannsókninni. Viðmælendur voru átta talsins, allir karlkyns en það 

var tilviljun ein. Tekið var eitt viðtal við hvern viðmælanda og voru þau tekin 

upp á stafrænt upptökutæki á tímabilinu 11. - 25. febrúar 2014. Haft var 

samband við viðmælendur símleiðis og mælti rannsakandi sér mót við þá á 

stað sem hentaði viðmælendum. Vert er að taka fram að þar sem 

rannsakandi er sjálfur handknattleiksmaður og viðmælendurnir allir þjálfarar 

í handknattleik þekktu þeir allir til hvors annars. Viðtölin fóru fram í 

íþróttahúsum á höfuðborgarsvæðinu, veitingastaðnum Gló á Laugavegi, 

kaffihúsinu Te og kaffi í Borgartúni, í gegnum Skype og í kaffiteríu Landspítala 

háskólasjúkrahúss við Hringbraut. Til að auðvelda viðmælendum þátttöku í 

rannsókninni leyfði rannsakandi þeim að velja staðsetningu sem hentaði 

þeim best og þar sem þeim liði vel. Hvert viðtal var á bilinu 20 til 40 mínútur.  

6.5 Viðmælendur 

Ekki var notast við sérstaka tegund úrtaks þegar viðmælendur voru valdir í 

þessa rannsókn. Rannsakandinn ákvað að mikilvægt væri að fá viðhorf bæði 

þjálfara karla- og kvennaliða. Taldi hann mikilvægt að viðmælendur væru 

þjálfarar í efstu deild þar sem leiða má líkur að því að þar séu bestu þálfarar 

landsins að þjálfa. Að lokum ákvað rannsakandinn því að velja viðmælendur 

sem væru þjálfarar í efstu deild karla og kvenna í handknattleik á Íslandi. Voru 

þeir valdir út frá stöðu í Olís-deild karla og kvenna á ákveðnum tímapunkti í 

deildinni, sem verður ekki greint frá frekar hér til að gæta nafnleyndar 

viðmælenda. Valdir voru þjálfarar þeirra liða sem voru í 1., 3., 5. og 8. sæti í 

Olís-deild karla en 1., 4., 8. og 12. sæti í Olís-deild kvenna. Var það gert til að 

fá sjónarmið þjálfara á öllum getustigum, en þó fleiri í efri hluta deildarinnar. 

Viðmælendur verða ekki nafngreindir hér heldur eru gefnar upp eftirfarandi 

upplýsingar um þá, sem rannsakandi taldi skipta máli í tengslum við úrvinnslu 

rannsóknarinnar.  

 

Viðmælandi A: karlkyns þjálfari kvennaliðs.  

Viðmælandi B: karlkyns þjálfari kvennaliðs.  

Viðmælandi C: karlkyns þjálfari kvennaliðs.  

Viðmælandi D: karlkyns þjálfari kvennaliðs.  

Viðmælandi E: karlkyns þjálfari karlaliðs.  

Viðmælandi F: karlkyns þjálfari karlaliðs.  

Viðmælandi G: karlkyns þjálfari karlaliðs.  

Viðmælandi H: karlkyns þjálfari karlaliðs.  
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7 Niðurstöður 

Eftir viðtöl við viðmælendur skipti rannsakandi niðurstöðunum í þætti í 

sóknarleik, þætti í varnarleik og þætti markmanna, auk nokkurra smærri 

þátta. Allir viðmælendur voru sammála um að tölfræði væri mikilvægur 

þáttur í starfi þjálfara í handknattleik og að þeir notuðu hana, þó mismikið.  

Viðmælandi B sagði: 

Ég tel tölfræðina vera mjög mikilvæga fyrir leikmennina sjálfa, 

að þeir geta fylgst með hversu vel þeir standa sig inn á vellinum 

og þetta er oft tvískipt, það er hversu góður ertu í vörn og hversu 

góður ertu í sókn og leikmennirnir hengja sig svoldið á því að 

vera lélegir í sókn en vera mikilvægir í vörn að það fari að hafa 

áhrif á vörnina. Maður er að reyna að sýna fram á að þetta eru 

tveir ólíkir leikir sem eru inná í einum leik en mér finnst 

gríðarlega mikilvægt að halda tölfræði bara upp á að sjá hvernig 

leikmenn eru að standa sig inn á vellinum í leiknum og ég nota 

hana svo oft, maður kíkir á þegar maður er að skipta einhverjum 

leikmanni útaf. Maður sér ekki alltaf hversu mörg skot leikmaður 

er búinn að skjóta og hversu mörg varnarklikk og svona þannig 

að mjög mikilvægt. 

Viðmælandi D lýsti því hvernig hann lítur á tölfræðiupplýsingar sem 

stjórntæki þjálfara: 

Ég lít á tölfræði sem gríðarlega mikilvægt stjórntæki og ég nota 

það mjög mikið til þess að meta frammistöðu liðsins og í 

rauninni frammistöðu einstakra þátta hjá liðinu bæði í vörn og 

sókn og hraðaupphlaup, gæðum, þannig að ekki spurning. 

Viðmælandi E nefndi þegar hann var spurður út í hvort það væri eitthvað 

sem hann myndi vilja breyta í skráningu tölfræðiupplýsinga í handknattleik í 

dag: 

Ég myndi vilja […] geta verið með hlutlausa aðila sem að myndu 

taka fyrir til dæmis ef við mundum ætla að einbeita okkur að 

markvörslunni af því nú veit ég að HSÍ er að setja í gang þennan 

markmannsskóla og annað þá gæti það verið hugmynd að þeir 
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myndu senda mann á hvern einasta leik þar sem þeir fara yfir og 

gera þá einhverja af þessari tölfræði þannig að skot frá þessu 

svæði og þennan stað, mark og var markmaður að hreyfa sig rétt 

eða ekki […] og værir aðeins að spekúlera meira í því, þú getur 

skikkað heimaliðið til að vera með einhverskonar tölfræði 

statistik eins og gert með kröfur um að menn eiga að taka upp 

leikina og deila þeim með öðrum en ég veit það ekki, ég myndi 

ekki treysta því eitthvað sérstaklega ef ég fengi […] væri nýbúinn 

að tapa fyrir ykkur með fjórum eða vinna ykkur með fjórum og 

fengi svo einhverja statistik frá ykkur. 

Viðmælendur B, C, D og F nefndu að þeir teldu mikilvægt að geta tekið við 

tölfræðilegum upplýsingum meðan á leik stendur og nýtt sér þær jafnóðum. 

Allir þjálfarar karlaliða nefndu að þeir teldu að forrit sem byði upp á slíkt þyrfti 

að vera auðvelt í notkun til að hver sem er gæti skráð tölfræðina og þannig 

hægt sé að treysta á hana.  

7.1 Sóknarleikur 

Allir viðmælendurnir voru sammála um ákveðna þætti sem nauðsynlegt væri 

að halda utan um. Þessir þættir voru: fjöldi marka og tilrauna, skotnýting, 

tapaðir boltar og stoðsendingar. Viðmælandi A nefndi líka nýtingu úr 

vítaskotum.  

Viðmælendum A, B og D fannst öllum mikilvægt að telja fráköst, bæði í 

vörn og sókn. Viðmælandi A lýsti þessu svona: 

[…] ég meina fráköst í vörn og sókn eru alveg eins mikilvæg í 

handbolta eins og í körfubolta, þar er verið að telja þetta 

endalaust, þannig að við höfum aldrei einhvern veginn, það er 

voða sjaldan sem menn spá í því, því oftast fer boltinn aftur fyrir 

markið og endar hjá markmanni en það er samt alveg, […] hvað 

ætli það séu 10 – 15 fráköst í hvorum hálfleik allavega, eða ég 

veit ekki, kannski 10 í hvorum hálfleik þannig að það er 

mikilvægt einmitt að hirða þau. 

Hvað varðar tapaða bolta, sem eru einn af þeim þáttum sem allir 

viðmælendur nefndu, þá vildu þrír viðmælendur, A, C og D, greina hann 

frekar til dæmis niður í tvígrip, skref, sendingu útaf eða beint til andstæðings. 

Viðmælanda A fannst þetta sérstaklega mikilvægt til að geta „sýnt mínum 

leikmönnum þetta svart á hvítu”. Viðmælendur C, D og E nefndu sérstaklega 

það að skoða sóknarnýtingu.  
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Viðmælandi E vildi sérstaklega horfa á sóknarnýtingu, og sagði meðal 

annars: 

[…] þá er ágætt að vita hvar þú stendur, hversu mikil nýting er 

og ég yfirleitt hef tapaða bolta með inn í tölfræðinni þannig að 

eins og tapa eða að klikka á skoti þá færðu ákveðna 

sóknarnýtingu frekar en að einblína bara á skotnýtingu, þú getur 

líka verið með leikmann sem er með 60% nýtingu en er svo með 

fimm tapaða bolta að meðaltali í leik. […] ég tek það með í 

útreikning hjá mér sóknarnýtingu […] ef þú ert með hornamann 

sem er 100% nýtingu úr skotum, en stígur 4 sinnum á línuna þá 

er hann ekkert með 100% nýtingu það segir sig bara sjálft. 

Þannig að mér finnst í rauninni skotnýting vera villandi, ég er 

hrifnari af hinu. 

Viðmælandi D lýsti því einnig vel hvers vegna mikilvægt er að fylgjast með 

sóknarnýtingu: 

[…] við skoðum sóknarnýtingu og við skoðum skotnýtingu, við 

vitum svona ákveðin viðmið að okkar viðmið samkvæmt þeim 

upplýsingum sem við höfum er […] í hröðum handbolta, þá 

þarftu svona 44% sóknarnýtingu til þess að vinna leiki og við 

horfum mjög stíft á það viðmið, stundum vinnum við leiki með 

lægri nýtingu, þá vitum við að við höfum ekki verið að 

performera vel og vitum að við förum yfir 44% þá erum við að 

ná ágætis performance en við erum með ákveðin viðmið sem við 

horfum mikið á, fjölda sókna, berum okkur mikið við fjölda 

sókna, fjölda hraðra sókna í hlutfalli við heildafjölda sókna og 

svo framvegis, það er allskonar sem við horfum til […] 

Meirihluti viðmælenda, A, B, C, F, G og H, nefndi að það væri mikilvægt að 

geta metið árangur út úr einstaka leikkerfum. Viðmælendur A og F tóku þetta 

lengra og nefndu mikilvægi þess að sjá hvernig leikmenn eru að nýta 

möguleika leikkerfa og hins vegar að fylgjast með því að menn tækju réttar 

ákvarðanir í leikkerfum. Viðmælandi F lýsti þessu svona:  

[…] ég myndi vilja sjá menn rétt staðsetta og rétt move, réttar 

ákvarðanatökur og síðan þegar þú kemur þér í góðan séns þá 

klárir færið, skorir vel, stoðsendingar auðvitað […] hvað er hann 

búinn að fara oft einn á einn, hvað er að virka, hvað ekki, eins og 
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ég segi, stoðsendingar aðallega, að hann sé að fylgja því kerfi og 

sjá alla möguleikana inn í því kerfi [innskot: sem er verið að 

spila]. 

Helmingur viðmælenda, B, C, D og G, vildi skrá fiskuð víti. 

Viðmælendur C, D og G töldu mikilvægt að vita fjölda sókna í leik. 

Viðmælandi D taldi meira að segja mikilvægt að sundurgreina það frekar og 

telja fjölda sókna eftir því hvort þær væru hraðaupphlaup, hröð sókn, fyrsta 

eða önnur bylgja. Viðmælendur F og H nefndu líka mikilvægi þess að telja 

fjölda hraðaupphlaupa og nýtingu þeirra.  

Meirihluti viðmælenda, A, C, D, E, F og H, nefndi að mikilvægt væri að vita 

hvar á markið leikmenn eru að skjóta. Bæði fyrir sína leikmenn til að geta 

bent þeim á að skjóta á fjölbreyttari staði, en eins að fylgjast með því hvar 

andstæðingurinn er að skjóta á markið til að geta leiðbeint markmönnum 

sínum og hjálpað þeim að lesa andstæðinginn. Viðmælandi A sagði: „…hvar 

er hann að klikka þú veist ef hann á sér uppáhalds stað þar sem hann er að 

skjóta 80% þá verður hann að gjöra svo vel að breyta því, því þá er búið að 

lesa hann.”  

Helmingur viðmælenda, C, D, F og H, vildi sjá hvaðan af vellinum skot 

koma. Viðmælendur A og H vildu svo líka fá greiningu á því hvort leikmenn 

færu alltaf í sömu átt, finnta sig alltaf til hægri eða alltaf til vinstri. 

Viðmælandi H lýsti þessu svona: 

[…] fyrst og fremst þegar maður er að greina andstæðingana þá 

eru ákveðnir leikmenn sem að gera sömu hlutina oftar og þá 

getur maður áætlað að sumir leikmenn skjóti í sín horn og sumir 

hreyfa sig frekar til vinstri eða hægri svo maður notar þetta. 

7.2 Varnarleikur 

Flestir viðmælendur, A, B, C, E, G og H, vildu sjá hvaðan skot andstæðingsins 

eru að koma, þetta vildu menn sjá til að geta bent varnarmönnum sínum á 

svart á hvítu hvar andstæðingurinn er að skora á vörnina. Viðmælandi A var 

mjög hrifinn af þessu:  

Ég væri til í að eins og í varnarleik ef maður er að spila 6-0 vörn, 

hvar koma mörkin á okkur, koma þau úr hornunum, á miðjunni 

og skrá það niður, þá getur maður breytt 6-0 vörninni eða reynt 

að eins og oft er að maður reynir að beina mönnum á vissa staði 

þar sem bestu varnarmennirnir eru og það væri gott að geta 
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skráð það til dæmis niður. Eins og ef þú spilar 5:0 + 1, hvar erum 

við að fá flest mörkin á okkur, er þetta að koma úr hornunum, 

eða er þetta að koma úr línusendingum, getum þá stillt upp 

þeirri vörn í hvaða og hvaða skipti […] ég nota það ekki, en það 

er náttúrulega mjög sniðugt. 

Eins vildu sex viðmælendur, A, B, C, E, F og H, sjá hvaða varnarskipan liðið 

er að spila þegar þeir fá mörk á sig. Viðmælendur F og G vildu einnig geta séð 

árangur í varnarskipan miðað við kerfi andstæðingsins. Viðmælandi F velti 

þessu töluvert fyrir sér og sagði meðal annars: 

[…] sjá mig í þessari vörn á móti þessu kerfi, kannski búnir að 

spila á móti einhverju liði sem að spilar fjögur kerfi og þú þekkir 

þau alveg, ef það er búið að segja við þig við ætlum að reagera 

svona, svona og svona en það er ágætt fyrir þig að sjá hvernig er 

ég búinn að vera að bregðast við þessum kerfum. 

Viðmælandi E taldi tölfræðiþætti í varnarleik mjög mikilvæga og þá 

sérstaklega að sjá hvaða varnarskipan liðið er að spila þegar það fær á sig 

mark.  

[…] fjöldi fríkasta og fjöldi marka 6 á 6, fjöldi marka 

hraðaupphlaup sem þú færð á þig, greina það niður í hvernig 

vörn þú spilar, fjöldi marka á móti 6-0, fjöldi marka á móti 5-1, 

fjöldi marka í undirtölu og yfirtölu og fjöldi marka í 

hraðaupphlaupum. 

Allir viðmælendur nema viðmælandi A nefndu að það væri mikilvægt að 

fylgjast með hvernig vörnin er að brjóta af sér og trufla sókn andstæðingsins 

með því að telja fríköst. Viðmælandi E sagði að það sé „bara ágætis hérna 

mælikvarði á hvort að vörnin þín sé að virka, hversu mörg fríköst er búið að 

ná í í hálfleik.” 

Viðmælendur B, E og F nefndu að þeir teldu mikilvægt að fylgjast með 

hvernig leikmenn væru að standa sig í hjálparvörn. Viðmælandi E sagði að 

það er „ekkert minna mikilvægur maðurinn sem kemur í hjálparvörnina 

heldur en sá sem nær síðan að brjóta á fríkastið skiluru í lokin.” 

Flestir viðmælendur töldu nauðsynlegt að telja varða bolta af vörninni og 

stolna bolta í vörninni. Viðmælendur A, B, C, D, E og F nefndu varða bolta og 

viðmælendur A, B, C, D og F nefndu stolna bolta.  
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Varðandi refsingar þá tilgreindu fimm af átta viðmælendum tveggja 

mínútna brottvísanir, það voru viðmælendur A, C, D, E og F.  

Þá voru nokkur atriði sem fáir viðmælendur nefndu en vert er að taka 

fram.  

Viðmælendur C og H nefndu að skrá niður hvaða leikmenn væru að tapa 

sóknarmanni fram hjá sér og hversu oft. Viðmælandi H lýsti þessu svona: 

[…] kannski eins og með varnarleikinn [...] hvaða varnarmenn 

eru að tapa oftast einn á einn, hvaða varnarmenn eru að vinna 

oftast einn á einn […] 

Viðmælendur C, E, og F nefndu að þeir myndu vilja láta skrá þegar 

varnarmaður fer úr stöðu og viðmælandi E nefndi líka að hann vildi sjá þegar 

menn eru að stíga rétt út í menn. Þá taldi viðmælandi F að gaman væri að 

telja hversu oft menn fiski ruðning. Að lokum vildi viðmælandi A sjá bæði 

sóknar- og varnarfráköst.  

7.3 Markmenn 

Sjö af átta viðmælendum nefndu varin skot sem tölfræðilegan þátt sem væri 

mikilvægt að fylgjast með. Það var í raun bara viðmælandi B sem nefndi það 

ekki, en í raun má leiða að því líkur að hann hafi bara ekki nefnt það þar sem 

það er nú þegar talið og þykir sjálfsagður hlutur. Eins nefndi aðeins 

viðmælandi B að hann vildi sjá markvörslu í vítum en reikna má með að hinir 

hafi ekki nefnt það þar sem það þykir sjálfsagður hlutur.  

Tveir þjálfarar kvennaliða, A og B, og allir þjálfarar karlaliða nefndu að þeir 

vildu sjá hvaðan af vellinum skot eru að koma sem markmenn þeirra verja, 

eða ná ekki að verja. Viðmælandi B sagði: 

[…] þú þarft að vita, er hún að verja mikið fyrir utan eða er hún 

að verja, taka hornin eða er hún að taka línuna eða er hún að 

taka einn á móti einum. 

Margir viðmælendur, allir þjálfarar kvenna og viðmælandi H, nefndu að 

þeir vildu sjá hvar á markið andstæðingurinn er að skjóta. Viðmælandi A 

nefndi að oft eigi leikmenn sína uppáhalds skotstaði og það er mikilvægt fyrir 

markmenn að sjá hvar þeir eru: 

[…] hvar menn skjóta eins og þetta, markmenn vita, þeir eru 

búnir að ráða í hvar uppáhalds staðurinn þinn og fleiri eru. Og 

oftast byrja þeir sennilega á að fara þar ef það er frítt skot og 
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eins og hornamennirnir hvað þeir eru að gera og þessir punktar 

eru mjög mikilvægir fyrir markmenn. 

Viðmælandi H nefndi þetta og þá í samhengi við hvaða varnarskipan virkar 

best fyrir tiltekinn markmann: 

[…] hvar þeir eru að fá mörkin, maður getur oft fundið út, við 

vinnum svoldið markvisst með það með [innskot: 

markmannsþjálfaranum] […] hvar erum við að fá, er það frá 6 

metrum, eða ég skipti markinu upp í 9 hluta, það er bara 

aðallega að sjá það, eru styrkleikar okkar skot frá 9 metrum eða 

er ég með markmann […] sem er mjög sterkur einn á einn, þá 

reynir maður stundum að miða út varnarleikinn út frá 

markmanninum. 

Fleiri viðmælendur, A, B og C, vildu geta séð hvaða varnarskipan virkar 

best með sínum markmanni.  

Viðmælendur B, C, D, E, G og H vildu fá að sjá markmannsprósentu sinna 

markmanna. Viðmælandi H benti á að: 

[…] markmenn eru kannski búnir að verja fjóra bolta eða eru 

kannski bara búnir að fá á sig 10 skot svo maður verður að meta 

þetta, maður má ekki taka þetta allt of alvarlega þannig séð. 

Viðmælanda D fannst mikilvægt að telja líka fráköst, hversu oft boltinn fer 

til andstæðingsins eftir markvörslu, til að sjá betur hlutfall markvörslu hjá 

markmönnum: 

Viðmælandi D: […] varðir boltar gríðarlega mikilvægt og haldið 

bæði utan um heildarfjölda varðra bolta og síðan hvað skilar sér 

til andstæðings aftur […]  

Rannsakandi: Þannig þú værir til í að sjá í rauninni bara fráköst? 

Viðmælandi D: Já eða í rauninni bara [innskot: markmaður] ver 

22 bolta þar af sjö til andstæðinga, það er samt mikilvægt að hún 

varði 22, það er ekki bara 15 […] 
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Viðmælendur A, B, C, D og E vildu fá að sjá stoðsendingar markmanna 

sinna og hvernig þær heppnast. Viðmælanda D fannst mjög áhugavert að 

skoða stoðsendingar: 

Stoðsendingar markmanna er líka til dæmis mjög áhugavert, það 

er bara í hraðri íþrótt eins og handknattleikur er orðinn að þá 

geturu jafnvel valið markmann sem ver aðeins minna en er 

eitraðri í sendingum fram af því það skilar sér bara í betri resulti. 

Viðmælandi A vildi líka geta séð hvernig hraðaupphlaupssendingar sinna 

markmanna eru og viðmælandi B vildi einnig sjá tapaða bolta markmanna, 

hann sagði: 

Já, bara varið víti og stoðsendingar fram og tæknifeilar ef að þær 

senda boltann útaf eða eitthvað, það er svona það helsta. 

Viðmælandi F vildi kvarða skotin sem markmenn sínir eru að verja: 

[…] hvaðan mörkin eru að koma og hvar þeir eru veikastir. Í 

leiknum sjálfum þá þarftu bara að vita hvað þeir eru búnir að 

verja en þá væri hægt að scale-a skotin í erfiðleikagráðu eða 

eitthvað þannig það væri gott að sjá myndrænt hvað er ég búinn 

að taka mikið af deddurum, hvað eru þeir búnir að taka af því 

sem þeir áttu að taka og alvöru keeperar eru að taka 80% af því 

sem þeir eiga að taka og 20% af því sem að þeir eiga ekki að taka, 

einn maður á móti manni […] svo eru gosarnir sem að eru taka 

20% af því sem þeir eiga að taka og svo 80% af því sem þeir eiga 

ekki að taka, þeir taka miklu færri skot þá eru þeir svona og allt 

tryllist í höllinni […] ég myndi vilja keeper sem væri á hinn 

veginn. 

Viðmælandi G vildi sjá samanburð á milli markmanna í deildinni yfir 

tímabilið: 

Já milli liða til dæmis, ég myndi vilja hafa til dæmis hver er með 

hæstu prósentuna af vörðum boltum í deildinni. 

Tveir viðmælendur, A og B, vildu sjá hvar markmaður andstæðings er að 

verja mest, það er að segja uppi eða niðri.  
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7.4 Aðrir þættir 

Eitt af því sem meirihluti viðmælanda nefndi var að nauðsynlegt væri að geta 

greint leikinn eftir tímalínum, það er að segja eftir því á hvaða tíma í leiknum 

hlutirnir gerast. Viðmælendur A og D nefndu að skipta leiknum niður í fjóra 

15 mín kafla en viðmælendur E og C nefndu sex 10 mínútna kafla. 

Viðmælandi F nefndi svo bara að almennt væri gott að geta tekið alla 

tölfræðina á 5-10 mínútna fresti. Viðmælandi C útskýrði hvernig hann vildi 

nota þetta: 

Þannig að þá sé ég síðustu 10 mínútur hvað er hún búin að verja, 

hvernig er varnarleikurinn. Ég horfi á það þannig að, hvernig sem 

að hægt væri að útfæra það, en mér finnst það mjög sniðugt að 

geta bútað leikinn niður og séð síðustu tíu mínútur, þú veist, 

varnarleikur, markvarsla. 

Margir viðmælendur nefndu ýmsa samanburði sem þeim þætti mikilvægt 

að geta greint. Helmingur viðmælenda nefndi að það væri gott að geta 

skoðað samanburð á leikmönnum í byrjunarliði og leikmönnum af bekknum. 

Viðmælandi C nefndi að hann myndi vilja geta skoðað samanburð á árangri í 

leikkerfum annars vegar og frjálsu spili hins vegar, hann sagði: 

[…] ég pæli í, er ég að fá eitthvað út úr kerfunum […] við erum 

að taka þetta kerfi 10 sinnum í leik, hvað gefur það mér? Gefur 

það mér færi, gefur það mér mörk eða vítaköst eða dauðafæri, 

bera þannig saman sóknarleik út frá leikkerfum eða frjálsu spili 

[…] 

Viðmælandi D nefndi samanburð á sínu liði og andstæðingnum, hann 

sagði:  

[…] ég held utan um sóknarfeila og hraðar sóknir hjá 

andstæðingnum þannig ég ber saman okkar árangur versus 

þeirra árangur, skoruðum mörkum, fjölda hraðra sókna, 

sóknarfeill okkar versus sóknarfeill andstæðings, ég er að skoða 

þetta. 

Viðmælandi F nefndi líka samanburð á sínu liði og andstæðingnum og 

nefndi að það væri til dæmis mikilvægt að fylgjast með hvort mörk beggja 

liða komi úr hraðaupphlaupum, hröðum sóknum eða uppstilltum sóknum, 

upp á að geta brugðist rétt við.  
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Enn fremur nefndi viðmælandi E að það gæti verið gagnlegt að geta borið 

saman ákveðnar samsetningar af leikmönnum, til dæmis hvernig gengur 

liðinu þegar þrír ákveðnir leikmenn, tvær skyttur og leikstjórnandi, leika 

saman á móti því, hvernig gengur liðinu þegar aðrir leikmenn leika saman.  

Tveir viðmælendur, B og D, töldu mikilvægt að setja sér markmið fyrir leiki 

og fylgjast með þeim. Viðmælandi D sagði til dæmis: 

Við setjum okkur markmið með fjölda sókna, á hvaða range-i við 

ætlum að vera, ef við viljum spila hraðan leik þá viljum við ná 

sóknunum í leiknum upp í ákveðið, við vitum að við erum bara 

annað liðið og við erum að kljást við eitthvað annað lið en við 

stýrum auðvitað ekki hraðanum alfarið en við getum haft áhrif 

á, á hvaða range-i hann er, þetta er leikur í kringum 55 til 60 

sóknir eða er hann í 65 til 70 sóknum og stundum legg ég upp 

leiki með það markmið að keyra mjög hraðan leik og þá er þetta 

eitt af markmiðunum, síðan er markmiðssetning við fengin mörk 

á okkur, markmiðssetning við fjölda marka úr hröðum sóknum, 

markmiðssetning með töpuðum sóknum þannig að við byrjum 

leikina þannig og síðan skoðum við þetta til dæmis í hálfleik. 

Að lokum voru nokkur atriði sem fáir viðmælendur nefndu. Til dæmis 

nefndu viðmælendur B og H að þeir vildu sjá heildarframlag leikmanna í leik. 

Viðmælandi C vildi sjá leiktíma leikmanna og viðmælandi D vildi mæla 

skotgæði leikmanna. Í raun má segja að viðmælandi F hafi einnig viljað mæla 

skotgæði, en hann vildi geta séð eins og í körfuknattleik hvort varnarmaður 

væri að trufla sóknarmanninn í skoti (e. in contact).  

7.5 Leikgreiningarforrit í handknattleik 

Í viðtölum við viðmælendur kom fram að flestir þeirra styðjast við einhver 

forrit til að halda utan um tölfræðilega þætti sinna liða. Sex af átta 

viðmælendum nefndu forritið Sideline, en það er forrit fyrir þjálfara til að 

halda utan um samskipti, leiðsögn og áætlanir (Sideline Sports, e.d.). 

Viðmælandi C lýsti notkun sinni á forritinu mjög vel: 

[…] ég geri það eftir leiki og ég get leikgreint alveg frá sem sagt 

hvaðan skotið kemur og hvar hún skýtur á markið en ég geri það 

ekki fyrir hvern leik […] það er svaka tími sem fer í það […] 



 

49 
 

Hann hélt áfram og lýsti því hvernig hann getur notað forritið til að horfa 

á leikinn eftir á og merkja hvert og eitt atriði í leiknum. Þannig getur hann 

merkt hverja sókn hvort hún endar með marki eða ekki og þá af hverju ekki: 

[…] var það mark, varið, framhjá, stöng, tapaðir boltar og þá er 

ég með allt þar, skref, ruðningur, sending og allt sem að því 

fylgir, ég get gert fríkast eða ekkert gerist eða fiskað víti, þannig 

er lok sóknar. […] svo er annar dálkurinn sem að, hvaðan er 

skotið, bara af 9 metrum, 6 metrum og þá er bara kerfi, þá er ég 

bara með kerfi [innskot: míns liðs] og svo kerfi aðrir, þá er bara 

með 1, 2 og 3 bara eins og ég hugsa það […] 

Viðmælandi E lýsti því hvernig hann skipuleggur æfingarnar inni í Sideline 

og heldur utan um og geymir hverja æfingu á tímaseðli. Þannig veit hann 

nokkurn veginn hvað hann er búinn að nota mikinn tíma í varnarvinnu, 

sóknarvinnu, hraðaupphlaup, skot, markmenn og svo framvegis.  

Viðmælandi H lýsti því svo hvernig hann notar þetta til að leiðbeina 

leikmönnum. Hann sendir til dæmis einstaka leikmönnum klippur sem hann 

er búinn að klippa í forritinu með einhverju ákveðnu atriði sem hann vill að 

þeir leggi áherslu á.  

Helmingur viðmælenda E, G, F og H nefndi að það væri mjög mikilvægt að 

tölfræðiforrit sem nota ætti í leik væri mjög einfalt í notkun svo nánast hver 

sem er geti skráð upplýsingar í það. Viðmælandi E velti þessu tölvert fyrir sér 

þegar hugmyndin um tölfræðiforrit til að nota í leik var rætt: 

Já ég hef einmitt leitað eftir því og myndi klárlega nýta mér það 

og svo kannski eitt bara, punktur, ef þetta á að vera í leikjum þá 

má ekki vera of flókið, allavegana þannig að maður getur valið 

hvað maður tekur, maður sér fyrir sér að það sem er vandamálið 

eins og hjá flestum er að þetta eru liðstjórar eða einhverjir sem 

eru að taka tölfræði, þetta eru yfirleitt ekki þjálfari í leik og þá er 

oft einfaldleikinn hentugri […] en ég sé fyrir mér, með 

tölfræðiforritið, þá í rauninni býður það upp á marga möguleika 

en þú getur líka bara valið, ég tek bara varðir boltar eða varinn 

bolti, skot og mörk og fiskað víti, þá ertu bara með það á 

skjánum, svo geturu tekið flóknari ef þú vilt, maður sér fyrir sér 

að ef þetta er of flókið, of margir möguleikar þá munu þeir sem 

að taka þetta ekki höndla það, það sé svona að menn geta valið 

sér. 
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Helmingur viðmælenda, B, C, D og F, nefndi einnig að það væri 

nauðsynlegt að geta fengið skjót svör út úr tölfræðiforriti sem nota á í leik. 

Viðmælandi F nefndi líka að það væri gott ef forritið væri mjög myndrænt svo 

það væri auðvelt og fljótlegt að líta á spjaldtölvuna, eða símann, og sjá þá 

tölfræði sem verið er að leita að: 

Ef við tölum um bara svona inn í leik þá finnst mér rosalega gott 

að hafa eins og skot varin og allt þetta inn í miðjum leik, af því 

gæti fókuserað á það, líklega, þá er það alveg svona crucial að fá 

bara svona quick svör við ákveðnum spurningum sem að maður 

myndi vera með, bara hvað er þessi búinn að skora, hver er 

statistikin á þessum af því að maður nær ekki að sensa það, þá 

er rosalega mikilvægt að hafa það allt […] þannig gera þetta sem 

myndrænast, þú þarft að vera svo hraður og fyrir mig myndi ég 

vilja fá þetta sem myndrænast […] ég sé þetta fyrir mér að ég 

væri með tæki, Ipad eða eitthvað, síma bara á leiknum, svo væru 

kannski tveir gaurar sem væru að fylla inn í alltaf, þá gæti ég bara 

séð ef ég þyrfti á því að halda bara svona á 5 mínútna fresti. 

Viðmælendur E og F nefndu líka að það þyrfti að vera hægt að búa til sínar 

eigin breytur inni í forritinu, til dæmis takka fyrir leikkerfi svo hægt væri að 

fylgjast með útkomum úr leikkerfum. Viðmælandi F sagði: 

Já ég væri til í að sjá ákvarðantökur, þá þyrfti ég að hafa einhvern 

sem væri mjög djúpt inn í því að sjá kerfið og það sem við viljum 

sjá og ég gæti búið það kannski til og af því ég gæti búið til mínar 

criteriur auðveldlega sjálfur hvað ég vil sjá í leiknum og hvað ég 

vil vita þannig að kerfið þarf að vera svoldið free floating og 

ætlast til að hverjum og einum þjálfara auðvitað þannig að 

taggarnir eða criteriurnar þarf í rauninni hver að geta búið sér 

sjálfur. 
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8 Umræður 

Markmið þessarar ritgerðar er að finna þá tölfræðilegu þætti sem skipta 

þjálfara í efstu deild karla og kvenna í handknattleik máli til að taka betri 

ákvarðanir meðan á leik stendur. Einnig að komast að því hvernig sú tölfræði 

þarf að birtast til að nýtast sem best. Hugmyndin er að búa til forrit þar sem 

þessir þættir væru annars vegar skráðir, með skráningarviðmóti og hins vegar 

gætu þjálfarar skoðað stöðuna í þjálfaraviðmóti. Hugsunin er að á 

varamannabekknum eða á meðal áhorfenda sé skráningaraðili, eða aðilar, 

sem hafa ákveðið skráningarviðmót og skrái niður alla tölfræði leiksins á 

sjónrænu skjáborði. Þessar upplýsingar safnast svo í gagnagrunn, en á 

varamannabekknum er þjálfarinn, eða aðstoðarþjálfarinn, með spjaldtölvu 

eða snjallsíma og þar komi þjálfaraviðmót forritsins fram. Þar verði hægt að 

sjá alla tölfræðina fyrir liðið og fyrir hvern leikmann á mjög myndrænan hátt. 

Til að skoða útlitshugmyndir af þessum tveimur viðmótum forritsins sjá 

viðauka 1.  

Flestum viðmælendum fannst vanta upp á söfnun tölfræðilegra gagna í 

handknattleik á Íslandi. Flestir þeirra nefndu að HSÍ mætti standa sig betur í 

að safna saman þessum upplýsingum en bentu á að á ný yfirstöðnu 

leiktímabili skiluðu allir þjálfarar upptökum af hverjum einasta leik inn á 

miðlægan gagnagrunn sem allir þjálfarar gátu nýtt sér. Eins nefndu þeir 

margir að það væru aðallega fjölmiðlar sem væru að safna þessum 

upplýsingum, en það væri ómarkvisst og þetta þyrfti að vera í betra horfi. Eins 

og áður hefur komið fram reyndi HSÍ fyrir nokkrum árum að bæta úr þessu 

en félögin lögðu sig ekki nógu vel fram við þessa öflun gagna og var það því 

ómarktækt. Á Íslandi er nú þegar góð skráning á tölfræði í körfuknattleik og 

ísknattleik, en bæði KKÍ og ÍHÍ eru með rauntíma tölfræðiupplýsingar meðan 

á leik stendur á heimasíðum sínum (e. live score). Einnig stefnir BLÍ að því að 

koma á laggirnar rauntíma tölfræðiupplýsingum á heimasíðu sinni en gátu 

það ekki fyrir komandi tímabil vegna fjárskorts. Það verður að teljast sérstakt 

að HSÍ sé ekki búið að koma sér upp slíku forriti þegar bæði KKÍ og ÍHÍ hefur 

tekist það og BLÍ stefnir að því. Það er hins vegar á dagskrá hjá þeim og 

vonandi tekst þeim það á komandi árum. Margir viðmælendur í rannsókninni 

nefndu að þeim fyndist skráning tölfræðilegra þátta í körfuknattleik vera til 

fyrirmyndar og vildu að tölfræðin í handknattleik þróaðist í átt að 

körfuknattleiknum. 
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Niðurstöður ritgerðarinnar sýndu 35 þætti, nánar tiltekið 13 sóknar-, 8 

varnar-, 5 markmannsþætti og 9 aðra þætti sem viðmælendum og 

rannsakanda töldu vera mikilvæga, sjá töflu 5. Suma þessara þátta er 

sjálfgefið að skrá þar sem þeir eru hluti af leiknum og eru skráðir nú þegar. 

Þar má nefna mörk, leiktíma, spjöld og brottvísanir.  

Allir viðmælendur vildu sjá fjölda marka og skotnýtingu leikmanna. Sýnt 

hefur verið fram á mikilvægi skotnýtingar, en Vuleta og félagar rannsökuðu 

áhrif 12 þátta í skotnýtingu eins og áður hefur komið fram. Sigurliðin voru 

með betri skotnýtingu í næstum öllum tegundum af skotum, utan af velli, 

skotum af 6 metrum og vítaköstum (Vuleta o.fl., 2003). Upplýsingar um 

skotnýtingu leikmanna er einn af sóknarþáttunum sem getur hjálpað 

þjálfurum að meta frammistöðu leikmanna í leik og því telur rannsakandi 

nauðsynlegt að skrá skotnýtingu og hægt sé að nálgast þær upplýsingar 

meðan á leik stendur. 

Þrír viðmælendur töluðu um hvað upplýsingar um sóknarnýtingu 

gagnaðist þeim. Þeim fannst sóknarnýting gefa betri upplýsingar um 

leikmann heldur en skotnýting vegna þess að sóknarnýting tekur líka tillit til 

tapaðra bolta. Niðurstöður úr rannsókn Skarbalius og félaga sýndu meðal 

annars að sigurlið höfðu betri heildarsóknarnýtingu heldur en taplið sem og 

betri sóknarnýtingu úr uppstilltum sóknum. Einnig var sóknarnýting í yfirtölu 

Tafla 5 – Yfirlit yfir þá þætti sem rannsóknin leiddi í ljós að myndu nýtast þjálfurum best 
meðan á leik stendur.  
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betri hjá sigurliðum en sóknarnýting í undirtölu betri hjá sigurliðum 

(Skarbalius o.fl., 2013). Murat Bilge sýndi fram á að lið voru að fá að meðaltali 

57,55 sóknir í leik, mest 65,0 sóknir og minnst 49,6 sóknir í leik (Bilge, 2012), 

því er nauðsynlegt að nýta þær sem best, því finnst rannsakanda mjög 

gagnlegt að skoða sóknarnýtingu sérstaklega en ekki bara skotnýtingu. 

Yamada og félagar komust að því að sigurlið höfðu að meðaltali 46% 

sóknarnýtingu (Yamada o.fl., 2014), en Skarbalius komst að þeirri niðurstöðu 

að sigurlið voru með yfir 50% sóknarnýtingu að meðaltali (Skarbalius o.fl., 

2013). Gaman er að minnast á að einn viðmælandi nefndi að ef liðið hans 

væri með sóknarnýtingu í kringum 44% þá væru þeir að eiga góðan leik. 

Nokkrir viðmælendur vildu geta séð skiptingu og nýtingu sókna, eins og til 

dæmis úr hraðaupphlaupum, í yfirtölu, í undirtölu, jafn margir og fleira. Að 

sama skapi þarf þjálfari að vita skiptingu og nýtingu sókna andstæðingsins til 

þess að lagfæra varnarleik síns liðs. Á Evrópumeistaramóti karla árið 2014 

voru taldar sóknir í yfirtölu, undirtölu, uppstilltum sóknarleik og 

hraðaupphlaupum, sem var svo skipt í hraðaupphlaup annars vegar 

leikmanns og hins vegar liðs. Vonandi er þessi skráning dæmi um það sem 

koma skal í handknattleik. Einn viðmælandi skráði niður hversu margar sóknir 

liðsins voru úr fyrstu og annarri bylgju, úr hröðum sóknum, úr 

hraðaupphlaupum og svo framvegis. Einnig setti hann markmið hversu 

margar sóknir hann vildi fá úr hverju sóknarafbrigði fyrir sig og telur 

rannsakandi að það sé mjög gagnlegt því rannsókn eftir Rogulj og félaga sýndi 

að sigur varð líklegri eftir því sem lið beittu meira hraðaupphlaupum og 

hröðum sóknum sem vöruðu í minna en 25 sekúndur (Rogulj o.fl., 2004). Því 

er nauðsynlegt að skrá fjölda sókna og nýtingu úr þeim og hvernig sóknum 

mörkin eru að koma úr. Þessar upplýsingar gefa þjálfara góða yfirsýn yfir 

sóknarleik liðsins og gefa honum hugmyndir um hvað þarf að laga og hvað 

ekki.  

Fjórir viðmælendur vildu sjá af hvaða svæðum leikmenn sínir skjóta á 

markið. Oscar og Pascual gerðu rannsókn sem flokkaði bæði hvar á markið 

skot lentu og staðsetningar skota leikmanna miðað við stöður þeirra á 

vellinum. Helstu niðurstöður sýndu að leikstjórnandi og skyttur tóku langflest 

skot af 9 metrum, línumenn flest skot af 6 metrum og hornamenn flest skot 

úr hraðaupphlaupum. Einnig sýndu niðurstöður að vinstri og hægri horna-

menn áttu það til að skora mest upp í fjærhornið og leikstjórnendur skoruðu 

mest með því að skjóta á markið niðri vinstra og hægra megin (Oscar og 

Pacual, 2011). Upplýsingar um skot og nýtingu leikmanna af ákveðnum 

svæðum ætti að geta gefið þjálfurum mikilvægar upplýsingar hvaðan hver 

leikmaður á að skjóta sem og á hvaða svæðum hann þarf að bæta sig. Þjálfari 

gæti nýtt sér þessar upplýsingar með því að spila ákveðin leikkerfi sem ganga 
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út á að leikmaður skjóti af því svæði þar sem hann er með bestu nýtinguna til 

að eiga betri möguleika á að skora mark eða af þeim svæðum þar sem liðið 

hans er búið að skora mikið af mörkum hverju sinni. Eins gæti þjálfarinn nýtt 

sér upplýsingar um sóknir andstæðingsins og spilað vörnina sína með áherslu 

á að leikmaður með góða nýtingu sé ekki að fá skotfæri á sínum 

uppáhaldsstað og séð hvar liðið sitt er að fá flest mörk á sig og breytt þannig 

um varnarleik til að koma í veg fyrir mörk. Einnig er gott fyrir þjálfara að fá 

upplýsingar um staðsetningar skota leikmanna sinna á markið. Ef leikmaður 

er einhæfur í skotum sínum endar það með því að markmenn andstæðingsins 

lesa hann. Þess vegna er gott að hafa upplýsingar um staðsetningar skota á 

markið til að auka fjölbreytileikann ef við á. En fyrir markmenn gætu þessar 

upplýsingar um skot andstæðingsins gagnast við að bregðast við þeim í 

samvinnu við vörnina. Vísir að greiningu sem þessari var gerð á 

Evrópumeistaramóti karla árið 2014 eins og sjá má á mynd 7 hér að framan. 

Hins vegar mætti þessi greining vera enn myndrænni, jafnvel litakóðuð eins 

og gert er í NBA, sjá mynd 11 hér að framan, þar sem auðveldara er að lesa 

út úr þeirri mynd. Í viðauka 1 er uppkast af útliti á þessum greiningum eins 

og rannsakandi sér þau fyrir sér.  

Allir viðmælendur vildu láta skrá stoðsendingar. Einn viðmælandinn sagði 

að hann myndi hugsanlega taka markmann með góða sendingagetu fram yfir 

markmann sem varði aðeins fleiri bolta því stoðsendingar gætu skilað fleiri 

mörkum. Allir viðmælendur vildu einnig sjá tapaða bolta síns liðs. Með því að 

halda töpuðum boltum í lágmarki aukast líkurnar á því að skora mark og koma 

í veg fyrir að fá hraðaupphlaupsmark í bakið. Óscar og José gerðu rannsókn á 

þeim þáttum sem aðgreindu sigur- og taplið í spænsku deildinni tímabilið 

2008-2009 og höfðu sigurliðin marktækt færri tapaða bolta og marktækt fleiri 

stoðsendingar heldur en tapliðin (Óscar og José, 2011). Á heimsmeistaramóti 

karla í handknattleik árið 2003 höfðu sigurliðin að meðaltali jafnmargar 

stoðsendingar og tapaða bolta eða 14,40 á móti 14,42 en hjá tapliðunum 

voru tapaðir boltar miklu fleiri heldur en stoðsendingar að meðaltali 16,74 á 

móti 9,81 (Gruic o.fl., 2006). Stoðsendingar segja til um hversu góður 

leikmaður er í að skapa færi fyrir liðsfélagana sína. Stoðsending er mjög 

óeigingjarn mælikvarði á samvinnu og felur í sér góða ákvörðunartöku á 

vellinum, samhæfingu, tímasetningu og mjög góða framkvæmd.  

Flestir viðmælendur vildu sjá varin skot í hávörn og unna bolta hjá sínum 

liðum. Í sömu rannsókn og hér að ofan í spænsku úrvalsdeildinni höfðu 

sigurliðin marktækt fleiri stolna bolta, fleiri varin skot í hávörn og fleiri skot 

og mörk úr hraðaupphlaupum heldur en tapliðin (Óscar og José, 2011). Í 

rannsókn Gruic og félaga kom fram að sigurlið fengu fleiri hraðaupphlaup 

heldur en tapliðin, eða 7,74 á móti 4,31 og höfðu einnig betri skotnýtingu úr 
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hraðaupphlaupum eða 76, 87% á móti 59,4% (Gruic o.fl., 2006). Árangursrík 

lið eru fljót að snúa vörn í sókn þegar færi gefst án þess að vörn andstæðings 

nái að stilla upp í vörn. Þess vegna eru allir varnarþættir sem geta endað sókn 

andstæðings þannig að þitt lið komist í hraðaupphlaup svo mikilvægir. Þetta 

á við um varin skot í hávörn, stolna bolta og varnarfráköst. Þrír viðmælendur 

vildu sjá varnar- og sóknarfráköst. Burger og félagar rannsökuðu fráköst í 15 

handknattleiksleikjum hjá króatíska landsliðinu og andstæðingum þeirra á 

heimsmeistaramóti karla í handknattleik árið 2005 og Evrópumeistaramóti 

karla í handknattleik árið 2010. Þeir skoðuðu hverjir náðu fráköstum og 

einnig á hvaða svæðum fráköstin komu. Í ljós kom að 17,6 fráköst áttu sér 

stað að meðaltali í leik. Varnarliðið náði fráköstum í 71% tilfella eða rúmlega 

12 fráköstum á meðan sóknarliðið náði boltanum í 29% tilvika eða rúmlega 5 

fráköstum. Flest frákastanna enduðu fyrir miðju eða 41% frákastanna, og 

skot af ákveðnum svæðum enduðu oftast á sama svæði og skotið var (Burger 

o.fl., 2013). Mjög mikilvægt er að ná varnarfráköstum því líkurnar á að ná 

hraðaupphlaupi eru miklar, að sama skapi ertu að koma í veg fyrir að 

sóknarliðið fái annað tækifæri til þess að skora. Fráköst geta sagt þjálfurum 

hversu grimmir leikmenn eru, hvort þeir séu að berjast um lausa bolta eða 

ekki. Í körfuknattleik hefur verið sýnt að varnarfráköst er einn af þeim þáttum 

sem aðgreina sigurlið frá tapliðum. Með varnarfráköstum ertu að auka 

tækifærin hjá þér í sókn á sama tíma og þú kemur í veg fyrir að 

andstæðingurinn fái fleiri tækifæri (Ibánez o.fl., 2008). 

Flestir viðmælendur vildu sjá fríköst varnarmanna. Fríköst geta gefið 

þjálfurum góða hugmynd um hversu vel vörnin þeirra er að virka. Í rannsókn 

Rogulj og félaga var skoðaður mismunurinn á sóknarmunstrum skilvirkra- og 

óskilvirkra liða. Í ljós kom að sigur varð líklegri með fleiri hraðaupphlaupum 

og ótrufluðum sóknum (Rogulj o.fl., 2004), sem þýðir að ef sóknarmenn eru 

óáreittir ná þeir að spila þann leik sem þeir vilja og fá vörnina á hreyfingu og 

við það myndast glufur í vörninni, þess vegna er mikilvægt að stoppa flæði 

sóknarliðsins. Ef varnarlið nær að brjóta oft á sóknarmönnum andstæðings 

verður lítið flæði í sóknarleik þeirra og auðveldara er að leika varnarleik fyrir 

vikið. Það getur verið gott fyrir þjálfarann að vita hversu mörg fríköst hver 

leikmaður í liði sínu nær, það getur sagt þjálfaranum hversu góður 

leikmaðurinn er í vörn. Rannsakandi hefur ekki séð rannsóknir sem taka á 

hvort fríköst aðgreini sigurlið frá tapliðum en það væri gaman ef þannig 

rannsókn yrði framkvæmd einhvern tíma því viðmælendur töluðu mikið um 

mikilvægi þessa þátts. Fríköst eru nú þegar talin í Danmörku og Svíþjóð eins 

og sést í töflu 1 hér að framan.  

Helmingur viðmælendanna vildi sjá fiskuð víti. Í rannsókn Skarbalius var 

ekki munur á fiskuðum vítum hjá sigur- og tapliðum (Skarbalius o.fl., 2013) 
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en hins vegar telur rannsakandi að þessi þáttur sé mikilvægur því hann getur 

sýnt þjálfurum hversu sókndjarfur leikmaður er og yfirgnæfandi líkur eru á að 

sóknin endi með marki þar sem leikmaður fær vítakast. 

Flestir viðmælendur vildu sjá hvaða leikkerfi sem lið þeirra spila skila 

árangri og hvaða kerfi ekki. Jafnvel væri hægt að greina það niður í 

einstaklingsframtak og samvinnu tveggja og tveggja. Niðurstöður Jóns 

Gunnlaugs Viggóssonar sýndu að leikkerfi íslenska kvennalandsliðsins skiluðu 

árangri í 22% tilfella þegar jafn margir leikmenn voru inná og skiluðu árangri 

aðeins í 29% tilfella í yfirtölu (Jón Gunnlaugur Viggósson, 2013). Mikilvægt 

getur verið fyrir þjálfara að vita hvaða kerfi eru að skila árangri í leik og hvaða 

kerfi ekki en samt sem áður væri rannsakandi til í að sjá hvort liðið hafi fengið 

færi eða ekki. Leikkerfi geta gengið fullkomnlega upp þar til sóknarmaður þarf 

að koma boltanum í markið. Þess vegna væri gott að getað metið hvort liðið 

hafi fengið færi eða ekki út frá kerfinu.  

Flestir viðmælendur vildu sjá varða bolta hjá markmönnum. Helmingur 

þeirra vildi sjá varða bolta eða markmannsprósentu markmanns miðað við 

hvaða vörn er spiluð fyrir framan hann hverju sinni. Markmannsprósenta var 

einn af fjórum þáttum sem skildu að sigur- og taplið á heimsmeistaramóti 

karla í handknattleik árið 2003 (Volossovitch og Goncalves, 2003). Sama gildir 

um varin skot markmanna og skot sóknarmanna, það er mikilvægt að greina 

frá hvaða svæðum markmaður er að verja mest og minnst af boltum. Einnig 

hvar á markinu hann er að verja mest og minnst af boltum. 

Helmingur viðmælenda nefndi að þeir vildu geta séð hvaða vörn hentaði 

markmanni þeirra best. Taiysir taldi í sinni rannsókn að munurinn á 

markvörslu evrópskra og arabískra markmanna væri hvernig vörn Evrópubúa 

spilaði betur, þess vegna vörðu arabísku markmennirnir minna af langskotum 

heldur en evrópsku markmennirnir. Þetta getur verið mikilvægur þáttur fyrir 

þjálfara að vita vegna þess að markmenn eru mismunandi eiginleikum 

gæddir, sumir eru betri í að verja úr dauðafærum og þess vegna getur þessi 

þáttur reynst þjálfurum dýrmætur þegar ákveða skal vörn fyrir framan hvern 

markmann (hér vitnað til Skarbalius o.fl., 2013). Eins er gagnlegt að vita hvaða 

varnarskipan lið þitt er að spila þegar það fær á sig mörk og á móti hvaða 

varnarskipan andstæðingurinn er að spila þegar það skorar mörk.  

Brottvísanir og spjöld eru einn af þeim þáttum sem rannsakandi telur 

augljóst að verði að skrá í umræddu forriti þar sem þær eru órjúfanlegur hluti 

af leiknum. Gott er fyrir þjálfarann að vita hversu margar tvær mínútur 

leikmennirnir hans eru komnir með. Segjum til dæmis að sterkur 

varnarmaður er kominn með tvisvar sinnum tvær mínútur og það er enn fyrri 

hálfleikur. Þjálfarinn vill nýta krafta hans helst allan leikinn þannig að það 
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getur verið gott fyrir þjálfarann að skipta honum út af og spara hann þangað 

til í seinni hálfleik. Einnig getur leikmaðurinn verið að leika stórt hlutverk 

bæði í vörn og sókn þannig að þjálfarinn lætur hann eingöngu leika sókn þar 

sem minni líkur eru á að hann fái brottrekstur í sókninni.  

Annar þáttur sem er augljóst að skrá er leiktími, hins vegar væri gagnlegt 

að vita hvað hver leikmaður leikur margar mínútur í leik. Það hefur verið talið 

á stórmótum og væri gott til að geta metið álag á einstaka leikmenn í hverjum 

leik. Annað dæmi um hvernig hægt væri að nýta leiktímann er að tengja hann 

við allar aðgerðir í forritinu. Þannig væri hægt að kalla upp tímalínu fyrir til 

dæmis mörk skoruð eða skot varin og hægt að meta til dæmis hvort skipta 

þurfi leikmönnum útaf eða ekki. Vuleta og félagar rannsökuðu skoruð mörk 

á heimsmeistaramóti karla í handknattleik árið 2003 til að meta vægi marka 

sem skoruð voru á mismunandi tímum í leikjum á lokaúrslit leikjanna. 

Niðurstöðurnar voru að mörk skoruð á fyrstu 15 mínútum í hvorum hálfleik 

höfðu mest vægi á lokaúrslit leikja (Vuleta o.fl., 2005).  

Nytsamlegt væri að skrá í handknattleik líkt og í körfuknattleik og 

ísknattleik, heildarframlag leikmanns. Í körfuknattleik fær hver leikmaður 

einkunn út frá árangri. Þar er búið að meta þá þætti sem hafa mest áhrif á 

gang leiksins, eftir því hvað leikmaður hefur skorað mörg stig, gefið margar 

stoðsendingar og fleira (National Basketball Association, e.d.). Eins og áður 

hefur komið fram gerði Siguróli Teitsson tilraun til þess í meistararitgerð sinni 

árið 2012 að gera líkan og skilvirknimælingar og þróa þannig 

framleiðnimælikvarða sem hægt væri að nota til að bera saman 

handknattleiksmenn á sanngjarnari hátt en gert hefur verið í gegnum tíðina, 

en honum tókst að búa til líkan sem mældi skilvirkni handknattleiksmanna og 

reiknaði skilvirkni þeirra á bilinu 0-1 (Siguróli Teitsson, 2012). Slíkar 

einkunnagjafir geta verið gagnlegar fyrir þjálfara til að veita þeim heildarsýn 

á árangur leikmanna sinna. Í körfuknattleik og ísknattleik er eins og áður 

hefur komið fram hverjum leikmanni gefin +/- einkunn. Sú mæling er ekki 

voguð heldur gefur hún hugmynd um hversu mikil áhrif á gang leiksins 

tiltekinn leikmaður hafði. Þetta gæti verið gagnlegt byrjunarstig í 

einkunnagjöf í handknattleik og myndi þá tengjast samanburði á því hvaða 

leikmenn eru inn á hverju sinni. Allir viðmælendur nefndu að þeir væru til í 

að sjá samanburð á byrjunarliði og leikmönnum sem koma inn á síðar af 

varamannabekknum eins og tíðkast hefur í körfuknattleik. Á 

Evrópumeistaramóti karla í handknattleik árið 2014 var gerður vísir að slíkri 

greiningu. Þar voru líkt og í ísknattleik tekin niðurstaða leiks eftir því hvaða 

leikmenn voru inná hverju sinni, það er að segja liðsskipan (e. Lineup 

analysis), eins og má sjá á mynd 8 hér að framan (EHF Euro 2014 Men, 2014). 

Gómez og félagar gerðu samanburð á byrjunarliðsmönnum og varamönnum 
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í bandarísku kvennadeildinni í körfuknattleik árið 2005. Niðurstöður sýndu að 

byrjunarliðsmenn voru með betri skotnýtingu úr tveggja stiga skotum, betri 

vítanýtingu og fleiri stoðsendingar heldur en varamenn (Gómez o.fl., 2009). 

Þetta sýnir að slíkur samanburður á mismunandi uppstillingu liðs getur verið 

gagnlegur. Til dæmis nefndi einn viðmælandinn að það væri gaman að sjá 

bestu samsetninguna á útileikmönnunum, það er að segja í hverjum leik. 

Annar þáttur sem einn viðmælanda nefndi og rannsakanda finnst að gæti 

nýst þjálfurum er að setja upp markmið fyrir hvern leik og sjá þá í þjálfarasniði 

forritsins markmið á móti raun árangri á hvaða tíma leiksins sem er. Auk þess 

væri hægt að setja upp annars konar samanburð, til dæmis á 

hraðaupphlaupum þíns liðs og andstæðingum, eða frammistöðu í þessum 

leik á móti meðaltali á tímabilinu.  

Að lokum eru nokkrir þættir sem rannsakanda fyndist gagnlegt að skoða 

frekar seinna meir. Þetta eru þættir sem viðmælendur nefndu í viðtölum en 

útfærsla á þeim hefur ekki verið unnin frekar hvað varðar uppsetningu á 

forritinu. Fyrst má nefna að rannsakandi telur að það gæti nýst þjálfurum vel 

að vita hvort einstaka leikmaður er að velja rétt úr leikkerfum. Nokkrir 

viðmælendur nefndu þetta atriði, en það er spurning hvort þetta sé of erfitt 

í framkvæmd meðan á leik stendur og væri frekar hægt að nálgast þessar 

upplýsingar með leikgreiningu eftir leik. Annað sem viðmælendur nefndu 

sem rannsakandi telur að gæti verið gagnlegt er að telja hversu oft leikmenn 

eru að vinna aukamann í sig. En þetta er líka frekar tæknilega flókið í 

framkvæmd meðan á leik stendur og hefur því ekki verið útfært. 

Af þeim 35 þáttum sem rannsakandi telur að nauðsynlegt sé að skrá niður 

og/eða hægt sé að kalla fram í forritinu voru flestir sóknarþættir. Það er í 

sjálfu sér ekki óeðlilegt að menn einblíni frekar á sóknarleik heldur en 

varnarleik þar sem handknattleikur gengur út á að skora mörk. Lið leggja oft 

mikið upp úr vörn en athyglin verður að sjálfsögðu mest þar sem atburðarásin 

er mest. Viðmælendur nefndu nokkra varnarþætti sem rannsakandi ákvað að 

taka ekki með þar sem þeir eru tæknilega of flóknir við skráningu, það eru 

þættir eins og hjálparvörn og hvort varnarmaður fer út úr stöðu og fleiri 

þættir. Hins vegar telur rannsakandi að það sé nauðsynlegt að horfa meira á 

jákvæða þætti varnarleiks eing og til dæmis sótt fríköst, unna bolta og varin 

skot í hávörn þar sem nú er allt of mikið einblínt á neikvæða þætti eins og til 

dæmis brottvísanir. Nokkrir þættir komu rannsakanda á óvart, til dæmis hvað 

viðmælendur hans horfðu mikið til sóknarnýtingar í stað skotnýtingar og 

fjölda sókna og niðurbrot á þeim. Þetta eru þættir sem rannsakandi telur að 

séu mjög gagnlegir og eftir að hafa skoðað margar rannsóknir á handknattleik 

komst hann að því að þær studdu nokkra þessa þætti sem viðmælendur 

nefndu. Annað sem kom rannsakanda á óvart var hversu góð tölfræði í 
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körfuknattleik og ísknattleik er á Íslandi í dag. Í ísknattleik hefur lengi verið 

skoðuð tölfræði eftir því hvaða liðsskipan er á vellinum hverju sinni. Þegar 

rannsakandi skoðaði þetta nánar kom í ljós að á Evrópumeistaramótinu í 

Danmörku í janúar 2014 var slík tölfræði tekin og telur rannsakandi að það 

verði fróðlegt að fylgjast með þróun noktunar þessa þáttar í handknattleik og 

því nauðsynlegt að hafa hann með í forritinu. Þessi þáttur getur sýnt svo 

margt hvað varðar liðsheildina og til dæmis sýnt fram á mikilvægi leikmanns 

þótt hann sé ekki að standa sig vel samkvæmt tölfræðisamanburði þá getur 

liðinu verið að ganga betur þegar hann er inná en þegar hann er útaf. Annar 

þáttur sem kom rannsakanda skemmtilega á óvart er að sumir viðmælendur 

nefndu hvaða varnarskipan henti markmanni liðsins. Þannig að þeir vildu geta 

séð hvernig markvarslan var miðað við hvaða vörn var verið að spila fyrir 

framan þá. Þetta er þáttur sem rannsakandi tók með og er mjög spenntur að 

sjá hvernig kemur út.  

Rannsakandi sér fyrir sér að ef haldið er vel utan um upplýsingar sem 

skráðar eru og þeim safnað saman í gagnabanka tímabili frá tímabili þá geti 

þjálfarar nýtt sér þær til að undirbúa leikmenn betur fyrir hvert tímabil. 

Þannig væri hægt að bera saman sama leikmanninn eftir hvert tímabil og þá 

gerð markmið með honum hvað hann þarf að æfa betur á 

undirbúningtímabili til að standa sig betur á næsta tímabili. Einnig væri þá 

hægt að sjá hvað liðið þarf að standa sig vel í ákveðnum þáttum til að eiga 

sigurinn vísan, eins og til dæmis hversu mörg hraðaupphlaup, eða 

sóknarnýtingu. Þannig væri hægt að nýta þessar upplýsingar til að setja liðinu 

markmið fyrir tímabil og síðan sjá hvort liðið er að ná þeim markmiðum eða 

ekki. Einnig gæti forritið hjálpað forráðamönnum liða í handknattleik að bera 

saman leikmenn og verðleggja þá.  

Eins og áður hefur komið fram mun forritið skiptast í þjálfaraviðmót og 

skráningarviðmót. Til þess að sú tölfræði sem skráð verður í forritið nýtist 

sem best er nauðsynlegt að bæði þessi viðmót séu auðveld í notkun og 

myndræn en nokkrir viðmælendur nefndu þetta sérstaklega og er 

rannsakandi sammála því. Nauðsynlegt er að þjálfarar geti sjálfir sett inn 

einhverjar breytur, til dæmis nöfn á kerfum eða varnarskipunum. Einnig er 

nauðsynlegt að hver þjálfari geti valið bæði hvaða þætti hann vill láta skrá og 

hvaða þætti hann getur séð í þjálfaraviðmótinu. 

Þessi ritgerð er mikilvægt fyrsta skref í þróun hugbúnaðar til skráningar á 

tölfræðiþáttum í handknattleik. Áður en frekari þróunarvinna getur hafist við 

forritun og markaðssetningu er nauðsynlegt að vera með það á hreinu hvað 

á að vera hægt að ná út úr forritinu. Eins og margir viðmælendur nefndu er 

vöntun á forriti sem hægt er að nýta meðan á leik stendur, sem auðvelt er að 
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skrá niður tölfræði með og einnig hægt að fá nákvæmar upplýsingar út úr því 

á rauntíma.  
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9 Lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar er að komast að því hvaða tölfræðilegu þætti sem 

skipta þjálfara í efstu deild karla og kvenna í handknattleik máli til að taka 

betri ákvarðanir meðan á leik stendur. Einnig að komast að því hvernig sú 

tölfræði þarf að birtast til að nýtast sem best. Á þessum sömu upplýsingum 

er svo ætlunin að byggja tölfræðiforrit sem hægt er að selja félagsliðum sem 

stunda handknattleik og/eða þjálfurum.  

Niðurstöður sýndu 35 þætti, nánar tiltekið 13 sóknar-, 8 varnar-, 5 

markmannsþætti og 9 aðra þætti sem viðmælendur og rannsakandi töldu 

vera mikilvæga. Þessa þætti má sjá í töflu 5 hér að framan. Til að þessar 

upplýsingar nýtist þjálfurum sem best er nauðsynlegt að þær verði setta upp 

á myndrænan og auðveldan máta en í viðauka 1 er hægt að sjá 

frumhugmyndir af útliti forritisins. Á þessum þáttum verður forritið byggt á 

en nauðsynlegt er að fyrir liggi mat á því hvaða þættir eru mikilvægir áður en 

hafist er handa við forritun til að halda kostnaði og breytingum í lágmarki. 

Allir viðmælendur voru sammála um að tölfræði væri mikilvægur þáttur í 

þjálfun handknattleiksmanna og flestir þeirra voru áhugasamir um slíkt forrit 

og telur rannsakandi líklegt að unnt verði að selja það bæði innanlands sem 

og erlendis. Margir þeirra nefndu að félögin væru nú að notast við 

handskráningu og að hún væri ekki nægilega skilvirk og auk þess erfitt að nota 

hana í leik. Eins og þróunin hefur almennt verið í íþróttum þá er næsta skrefið 

við skráningu á tölfræði í handknattleik að notast meira við tölvur en nú er 

og birta síðan tölfræðina um leið í tölvu á myndrænan hátt. Sú þróun hefur 

til dæmis átt sér stað í körfuknattleik og í ísknattleik og er einnig á dagskrá í 

blaki á Íslandi. 

Eins og áður hefur komið fram mun forritið skiptast í þjálfaraviðmót og 

skráningarviðmót. Nauðsynlegt er að bæði þessi viðmót séu auðveld í notkun 

og myndræn. Nauðsynlegt er að þjálfarar geti sjálfir sett inn einhverjar 

breytur, til dæmis nöfn á kerfum eða varnarskipunum. Einnig er hugsunin að 

hver þjálfari geti valið bæði hvaða þætti hann vill láta skrá og hvaða þætti 

hann getur séð í þjálfaraviðmótinu. Nokkrir viðmælendur nefndu að þeir setji 

sínu liði markmið fyrir leiki og að það væri gagnlegt að sjá hvernig gengur í 

leiknum miðað við þau markmið. Í samanburðarþættinum í þjálfara-

viðmótinu væri einnig unnt að sjá raun árangur í leik á móti markmiði. Ýmis 

annar samanburður væri mögulegur eins og til dæmis samanburður á 

dreifingu marka, bæði eigin liðs og liðs andstæðings, niður í skiptingu og 
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nýtingu sóknar og í raun væri hægt að taka einhverskonar samanburð á 

flestum þeim þáttum sem skráðir eru. Þjálfarar þurfa að geta tekið upp 

spjaldtölvuna sína, eða síma, og séð á mjög fljótlegan og einfaldan hátt hver 

staðan er á helstu tölfræðilegu þáttum, bæði fyrir liðið í heild og fyrir einstaka 

leikmenn. Í raun þarf að vera hægt að sjá alla þá þætti sem eru skráðir niður. 

Í öllum íþróttum er notast við grunntölfræði töflu (e. box score). Rannsakandi 

telur nauðsynlegt að reyna að setja töfluna upp á sem myndrænastan hátt til 

að auðvelt og fljótlegt sé að sjá alla þætti, bæði fyrir einstaka leikmann og 

fyrir allt liðið.  

Rannsakandi telur að upplýsingunum sem forrit þetta mun safna saman í 

gagnabanka tímabil eftir tímabil gæti hjálpað þjálfurum. Með gagna-

bankanum gætu þjálfarar séð hvað var gott og hvað mátti betur fara. Þjálfari 

gæti séð hvaða þætti hver og einn leikmaður þyrfti að bæta, sem og liðið í 

heild.  
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Viðauki 1 – Hugmyndir að uppsetningu forrits 

Þessar hugmyndir að uppsetningu annars vegar á skráningarviðmóti og 

hins vegar á þjálfaraviðmóti eru á grunnstigum og eru aðeins til að lesandi 

geti glöggvað sig á hvernig forritið muni hugsanlega líta út og virka. Ekki er 

um tæmandi talningu á tölfræðiþáttum að ræða, né endanlega uppsetningu 

forritsins.  
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Hugmynd að skráningarviðmóti. 

  

TRÚNAÐARMÁL 



 

73 
 

Hugmyndir að þjálfaraviðmóti 

- Grunntölfræði (e. box score) 

 

 

 

Hér er hugmyndin að hægt verði að nálgast alla 

grunntölfræði í handknattleik: Skoruð mörk, skot-

nýtingu, sóknarnýtingu, tapaða bolta, unna bolta, 

varða bolta í vörn, fríköst fengin, stoðsendingar, 

sóknarfráköst, varnarfráköst, varða bolta, mörk 

fengin á sig og markmannsprósenta, spiltími 

leikmanna, brottvísanir og jafnvel fleira.  
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Hugmyndir að þjálfaraviðmóti 

- Dreifing marka (samanburðarviðmót) 
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Hugmyndir að þjálfaraviðmóti 

- Staðsetning skota 
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Hugmyndir að þjálfaraviðmóti 

- Tímalína 

 

TRÚNAÐARMÁL 


