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Útdráttur 

Hvað veldur því að fámenn þjóð eins og Íslendingar eigi eins marga 
og efnilega atvinnumenn í Evrópu og raun ber vitni? Hvaða þættir 
eru það sem hafa áhrif á þróun knattspyrnumanna á Íslandi? Leitast 
var eftir að finna svör við þessum spurningum í eftirfarandi 
rannsókn. Rannsóknin var unnin á vormánuðum 2014 og voru 
eigindlegar aðferðir notaðar við gagnaöflum ásamt því að skoðuð 
voru tölfræðigögn frá KSÍ og NFF. Opin viðtöl voru tekin við 
viðmælendur um hugmyndir þeirra hvað varðar árangur íslenskra 
knattspyrnumanna. Viðmælendur voru einstaklingar sem hafa 
reynslu af knattspyrnu og af því að vinna með íslenskum  
knattspyrnumönnum. Helstu niðurstöður voru að umhverfið á 
Íslandi hvetur til árangurs. Það er vel lagt upp með barna- og 
unglingastarf og sú staðreynd að ekki er hægt að vera atvinnumaður 
á Íslandi virðist vera mikill áhrifaþáttur í velgengni 
knattspyrnumanna. Viðmælendur voru sammála um að 
persónueinkenni íslenskra leikmanna hentuðu vel fyrir knattspyrnu, 
aðlögunarhæfni og leiðtogahæfileikar væru eftirsóknarverðir þættir 
og með því að kaupa íslenska leikmenn fái erlend lið mikla 
hæfileika fyrir lægri upphæðir en annarstaðar frá.  
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Formáli 

Íslenskir knattspyrnumenn hafa undanfarin misseri gert góða hluti á 

alþjóðavettvangi og það hefur vakið athygli hversu marga efnilega 

knattspyrnumenn eins lítið land og Ísland hefur alið af sér. Í eftirfarandi verkefni 

verður leitast við að finna svör við spurningum sem komið hafa upp í umræðuna í 

kjölfar velgengi íslenskra knattspyrnumanna. 

Verkefnið er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Tækni- og 

verkfræðideild við Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinendur verkefnisins voru 

Hafrún Kristjánsdóttir sálfræðingur og deildarstjóri íþróttafræðisviðs við 

Háskólann í Reykjavík og Margrét Lilja Guðmundsdóttir félagsfræðingur og 

kennari við Háskólann í Reykjavík og fá þær miklar þakkir fyrir gagnlega aðstoð 

og leiðbeiningar. Einnig vill höfundur þakka viðmælendum fyrir þátttöku í 

verkefninu og að deila skoðunum sínum á íslenskum knattspyrnumönnum. 

Sérstakar þakkir fær Hanna Björk Halldórsdóttir fyrir ómælda þolinmæði og 

yndisauka við gerð verkefnisins, meðleigjendur mínir, vinir og fjölskylda fyrir 

stuðning og þolinmæði á meðan vinnslu verkefnisins stóð og Guðmundur 

Friðbjarnarson fyrir yfirlestur verkefnisins.  
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Inngangur 

Í eftirfarandi verkefni verður fjallað um ástæður velgengi íslenskra 

knattspyrnumanna í Evrópu. Höfundur er mikil áhugamanneskja um knattspyrnu 

og fannst viðfangsefnið áhugvert í ljósi mikilla vangavelta í knattspyrnuheiminum 

um hvað mögulega býr að baki því að litla Ísland eigi eins marga efnilega 

knattspyrnumenn í Evrópu og raun ber vitni. Íslensk landslið hafa verið að vekja 

töluverða athygli á undanförnum árum og einna helst íslenska karlalandsliðið 

þegar þeir rétt misstu af því að verða minnsta þjóðin í sögunni í lokakeppni 

Heimsmeistaramótsins í Brasilíu. Hvað er það sem veldur því að 350.000 manna 

þjóð á 55 knattspyrnumenn sem leika knattspyrnu í sterkum deildum í Evrópu, 

unglingalandslið sem eru að gera góða hluti og kvennalandslið í 16. sæti Fífa 

listans? Ísland hefur áður átt afreksknattspyrnumenn sem hafa gert garðinn frægan 

erlendis svo sem Albert Guðmundsson, Ásgeir Sigurvinsson og Eið Smára 

Guðjohnsen. En hvað veldur því að um þessar mundir eru margir ungir og 

efnilegir strákar sem eru að gera það gott í Evrópu, það margir að Ísland nær vel 

að manna góð landslið og efnileg unglingalandslið? Á sama tíma virðist sem 

frændur okkar í Noregi eigi í erfiðleikum með að framleiða eins mikla hæfileika 

og þeir hafa áður átt.  

 Upplýsingum var aflað frá einstaklingum sem hafa mikla reynslu af 

knattspyrnu en mismunandi sjónarhorn á íslenska knattspyrnumenn. Ritgerðinni 

er skipt í fræðilegan inngang sem fjallar um þætti sem hafa áhrif á velgengni og 

árangur og er þeim þáttum skipt niður í lífeðlisfræðilega- og sálfræðilega þætti. 

Farið er yfir tölfræðilegar upplýsingar um knattspyrnuiðkendur á Íslandi og í 

Noregi. Markmið rannsóknarinnar er að fá svör við þessum spurningum sem upp 

hafa komið í kjölfar velgengninnar og athyglinnar sem íslendingar hafa vakið á 

alþjóðavettvangi í knattspyrnuheiminum.  
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Knattspyrnusaga 

Nútíma knattspyrna á rætur sínar að rekja til Bretlands aftur á 19. öld þar sem 

knattspyrna var aðallega stunduð til afþreyingar. Á þessum tíma voru verkamenn 

að spila saman í frítíma og menntamenn þróuðu leikinn nær því sem við þekkjum 

í dag. Knattspyrna á rætur að rekja til Englands og er elsta atvinnumannafélagið 

Notts County frá Nottingham. Það var stofnað 7. desember 1864 og var eitt af 

liðunum sem stofnuðu atvinnumannadeildina í Englandi árið 1888 („Where it all 

began“, 2013).  

 Íslensk knattspyrnusaga nær aftur til ársins 1895. Þá voru fyrstu æfingarnar 

haldnar undir stjórn James B. Ferguson en hann var skoskur prentari. Fyrsta 

íslenska knattspyrnufélagið var stofnað 16. febrúar 1899 og hét þá Fótboltafélag 

Reykjavíkur en varð síðar KR. Sama ár fór fram fyrsti opinberi 

knattspyrnuleikurinn á Melnum og var þá skipt í lið með hlutkesti þar sem flest 

allir leikmenn voru viðvaningar og kunnu lítið að fara með knöttinn. Árið 1912 

fór fram fyrsta Íslandsmótið en þá tóku þrjú lið þátt í mótinu. Það voru 

Fótboltafélag Reykjavíkur, Fram og Knattspyrnufélag Vestmannaeyja 

(Sigmundur Ó. Steinarsson, 2011). 

 Fyrsti íslenski atvinnumaðurinn var Albert Guðmundsson. Hann hóf feril 

sinn hjá Glasgow Rangers í Skotlandi árið 1945. Albert fluttist til Englands og lék 

þar með Arsenal á áhugamannasamning þar sem erfitt var að fá atvinnuleyfi í 

Englandi á þeim tíma. Eftir að hafa vakið athygli með Arsenal fékk Albert tilboð 

frá Nancy í Frakklandi. Hann skrifaði undir atvinnumannasamning við Nancy 

árið 1947 og varð þar með fyrsti íslenski atvinnumaðurinn í knattspyrnu (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Eftir það hafa margir íslenskir 

knattspyrnumenn fetað í fótspor Alberts. 
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Hvað þarf til að ná árangri?  

Að verða afreksíþróttamaður getur verið heillandi fyrir unga og efnilega 

íþróttamenn og jafnvel fjölskyldur þeirra. Í okkar samfélagi eru afreksíþróttamenn 

dáðir og sigurvegurum umbunað (Viðar Halldórsson, 2012). 

Kenningar sem settar hafa verið fram um afreksárangur íþróttamanna hafa 

verið byggðar á hugmyndum um eiginleika og uppeldi íþróttamanna. Þegar talað 

er um íþróttamenn sem ná árangri er áherslan oft lögð á hugmyndina um 

meðfæddan hæfileika (Viðar Halldórsson, 2012). Kenningar um meðfædda 

hæfileika halda því fram að sérstök gen erfist eftir lögmálum Darwins. Þessar 

hugmyndir má rekja aftur til mannfræðingsins Sir Francis Galton en hann hélt því 

fram að árangur gengi í ættir (Ochse, 1990). Aðstæðurnar eru oft þannig að ungir 

efnilegir íþróttamenn eiga foreldra sem hafa sjálfir skarað fram úr í íþróttum. 

Spurningin er hins vegar sú hvort að erfðafræðilegir þættir geri það að verkum að 

afkvæmin feti sömu braut eða hvort umhverfið og uppeldið sé stærri áhrifaþáttur í 

þessu samhengi.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á afreksíþróttamönnum og einblína 

margar hverjar á líffræðilega þætti (Viðar Halldórsson, 2012). Þetta eru þættir eins 

og hámarkssúrefnisupptaka, loftháð og loftfirrt þol, taugavöðva vinna og 

samhæfing (Dick, 2007). Niðurstöður rannsókna á borð við þessar hafa lagt fram 

hugmyndir eins og að blökkumenn sé hæfari þegar kemur að líkamlegum þáttum 

á borð við hraða og styrk og hvíti maðurinn sé hæfari á öðrum sviðum svo sem 

sjón, ákvarðanatöku og leiðtogahæfni (Viðar Halldórsson, 2012). 

Þó svo að tengingin milli erfða og líffræðilegra þátta sé til staðar hafa rannsóknir 

ekki enn náð að sýna fram á það að ákveðið gen sé til sem megi tilgreina sem 

„íþróttagen” (Pitsiladis, Bale, Sharp og Noakes, 2007) eða að til sé ákveðinn 

persónuleiki sem sé ákjósanlegur til þess að ná árangri í íþróttum (Weinberg og 

Gould, 2011).  

Kenningar um áhrif umhverfisins á íþróttamenn segja að þeir íþróttamenn 

sem ná árangri hafi alist upp í umhverfi sem ýtir undir árangur. Aðallega er 

einblínt á hlutverk foreldra, kennara, þjálfara og almennrar félagsmótunar. 

Foreldrar, þjálfarar og kennarar gegna allir mikilvægu hlutverki í að skapa 

umhverfi sem hvetur til árangurs ungs fólks (Bloom og Sosniak, 1985).  

 



 9 

 

John Wooden körfuknattleiksþjálfari (2005) setti fram pýramídakenningu um 

þætti sem hafa áhrif á árangur. Hann telur að til þess að ná árangri í liðsíþrótt þurfi 

að byggja góðan grunn á vinnusemi, vináttu, tryggð, góðum samskiptum og 

eldmóði. Því næst þurfi að vinna með einstaklingsþætti eins og einbeitingu, 

tilfinningastjórn, staðfestu, ákvarðanatöku og eiginleika til þess að vera sífellt að 

greina aðstæður. Hann telur nauðsynlegt að byggja áfram ofan á þessa þætti með 

aðlögunarhæfni leikmanna, líkamlegri, sálrænni og félagslegri þjálfun, tæknilegri 

færni, liðsanda og heiðarleika. Sjá má röðun áhrifaþátta í pýramída Woodens á 

mynd 1. Með samspili þessara þátta sem Wooden raðar upp í pýramídann telur 

hann að leikmenn munu ná sínu besta fram þegar mest á reynir. En til þess þarf trú 

á verkefnið, baráttu, áreiðanleika og þolinmæði (Wooden og Carty, 2005).  

 
Mynd  1 Pýramídi Woodens (e. Woodens pyramid of success) 
 
Markmiðasetning er mikilvægt verkfæri til þess að ná árangri. Íþróttamenn sem 

nota skipulagða markmiðasetningu eru líklegri til að ná markmiðum sínum en 

aðrir. Markmiðin þurfa að vera vel unnin og í takt við getu íþróttamannsins en á 

sama tíma krefjandi. Hægt er að skipta markmiðum niður í undir- og yfirmarkmið, 

skammtíma- og langtímamarkmið, niðurstöðu- og frammistöðumarkmið og svo er 

oft hvetjandi að hafa draumamarkmið sem er þá besta mögulega útkoman. Fyrir 

íþróttamenn er talið nýtast best að nota allar tegundir markmiðasetningar. Með 

markmiðasetningu er hægt að auka innri áhugahvöt og þrautseigju. Ef 

íþróttamennirnir hafa ákveðin markmið eru meiri líkur á að athygli þeirra beinist 

að því sem skiptir máli, þeir eru tilbúnir til að leggja meira á sig til þess að ná 

markmiðum sínum, vandamál verða yfirstíganlegri og sjálfstraust eykst með því 
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að ná skammtíma og undirmarkmiðum (Weinberg og Gould, 2011). Til að nýta 

þessa þætti sem best þarf íþróttamaðurinn að hafa jafnvægi milli sjálfsöryggis, 

skuldbindingar og trúa því að vinnan skili árangri (Van-Yperen og Duda, 1999). 

Hér á eftir er farið nánar út í hvernig líffræðilegir- og umhverfisþættir eru taldir 

geta mótað íþróttamenn og haft áhrif á frammistöðu þeirra og árangur. 
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Lífeðlisfræðilegir þættir 

Eins og áður hefur komið fram eru líffræðilegir þættir mikið skoðaðir þegar 

kemur að rannsóknum á árangri íþróttamanna. Aðrir þættir sem einnig eru taldir 

hafa áhrif á mótun einstaklingsins sem íþróttamanns eru umhverfið og þær 

aðstæður sem íþróttamaðurinn þroskast við.  

Erfðir og umhverfi 

Erfðir vísa til ýmissa líffræðilega þátta sem nýtast íþróttamönnum. Þar má nefna 

vöðvauppbygging, samsetningu vöðvaþráða (týpur I/II) og fleira (Wilmore, 

Costill og Kenney, 2008). Þessir þættir geta haft áhrif á getu í íþróttum og eru 

mismunandi líffræðilegir þættir ákjósanlegir fyrir hverja íþrótt. Hver einstaklingur 

erfir líffræðilega þætti frá foreldrum sínum en þessa þætti er hægt að þjálfa upp og 

bæta, þó svo að það sé ekki hægt að breyta þeim alveg (Haibach, Reid og Collier, 

2011). 

Umhverfið hefur áhrif á þroska einstaklingsins sem íþróttamanns. Þá er átt 

við gildi, menningu sem íþróttamaðurinn elst upp við, fjölskyldu, þjálfara, 

aðstæður og væntingar sem gerðar eru til leikmanna (Clopton, 2012). Vaeynes og 

félagar (2008) vilja líka taka til greina tækifærin sem bjóðast en þau hafa einnig 

áhrif á þroska og þróun leikmanns sem íþróttamanns og einstaklings (Vaeyens, 

Lenoir, Williams og Philippaerts, 2008). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á leikmönnum sem léku með undir 17 

ára liði í Danmörku sem hafði átt velgengni að fagna var félagsleg færni talin 

einn mikilvægasti þátturinn í þróun einstaklingsins sem íþróttamanns. Mikilvægir 

þættir í umhverfi knattspyrnumannsins voru, að stefnt var að árangri til lengri 

tíma í stað þess að einblínt væri á skammtímamarkmið. Leikmenn upplifðu 

mikinn stuðning innan liðsins og höfðu sterk sambönd við aðra liðsmenn, þjálfara 

og aðstandendur. Andrúmsloftið var heimilislegt, opið og eldri og reyndari 

leikmenn miðluðu þekkingu sinni til þeirra yngri (Larsen, Alfermann, Henriksen 

og Christensen, 2013). Það hefur einnig komið fram í rannsóknum að velgengni 

íþróttamanna megi rekja til samvinnu og stuðnings liðsfélaga og foreldra. 

Foreldrar leika stórt hlutverk í velgengni ungra íþróttamanna og aðallega þeirra 

sem hafa vilja til, og stefna á að ná langt (Van-Yperen og Duda, 1999). 

Umhverfið og hvatning foreldra getur verið lykilatriði í uppeldi íþróttamanna sem 

vilja ná árangri og þar getur skipt máli reynsla og þekking foreldra á íþróttum.  
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Þegar leikmenn íslenska U-21 árs landsliðsins Íslands sem komst í 

úrslitakeppni EM árið 2011 voru spurðir að því hvers vegna liðið hefði náð 

þessum árangri var algengasta svarið: liðsheildin og samheldnin. Mögulega 

græðir Ísland á því hversu örsmá þjóð við erum í þessu samhengi þar sem 

leikmenn landsliða Íslands hafa þekkt hvern annan sem knattspyrnumenn frá 

unga aldri og margir spilað saman alla sína tíð. Þeir fá mikinn stuðning og 

hvatningu frá hvor öðrum og liðsheildin er sterk (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 

2012b). 

Rannsóknir Vaeynes og Williams leiddu í ljós að til þess að íþróttamenn 

nái framúrskarandi árangri þurfi að vera til staðar ákveðin blanda af erfðum og 

umhverfi. Það að fá ákjósanlega líffræðilega þætti í vöggugjöf sé ekki nægilegt 

veganesti eitt og sér heldur þurfi umhverfið að ýta undir árangur og hvatningu 

(Vaeyens o.fl., 2008). 

Þróun hæfileika 

Eiginleikar (e. qualities) eru þættir sem eru meðfæddir og þróast með þroska 

einstaklingsins. Dæmi um eiginleika eru hæð, líkamsbygging, viðbragðshæfni, 

sjónskerpa, og hreyfiskyn (Haibach o.fl., 2011). Eiginleikar eru í raun líffræðilegir 

þættir og þar af leiðandi meðfæddir og æfingar hafa lítil áhrif á þá. Eiginleikar eru 

mishagstæðir eftir íþróttagreinum og geta mismunandi eiginleikar verið 

ákjósanlegir í knattspyrnu eftir því hvaða stöðu leikmenn spila á vellinum. Sem 

dæmi má nefna er líkamlegur styrkur ákjósanlegur fyrir varnarmenn, góð yfirsýn 

og aðstæðuvitund fyrir miðjumenn og fyrir sóknarmenn er góð tæknileg færni 

hagstæður eiginleiki (Wiemeyer, 2003).  Eiginleikarnir einir og sér eru ekki taldir 

nóg þegar kemur að því að skara fram úr í íþróttum heldur verður íþróttamaðurinn 

að þróa með sér hæfileika til þess að hafa fram yfir aðra (Kannekens, Elferink-

Gemser og Visscher, 2011).  

Meðan eiginleikar eru meðfæddir eru hæfileikar (e. abilities) þættir sem 

við þróum með okkur með þjálfun. Dæmi um hæfileika er sprengikraftur, 

stöðukraftur, hreyfikraftur, úthald og samhæfing (Haibach o.fl., 2011). Ýmsir 

hæfileikar eru ákjósanlegri en aðrir í íþróttum og eru þetta oft mismunandi þættir 

eftir því hvaða kröfur íþróttin gerir (Dick, 2007). Samkvæmt greininni The 

Making of an Expert (Ericsson, Prietula og Cokely, 2007) þurfa einstaklingar að 

hafa að minnsta kosti 10 ára reynslu í sinni grein eða 10.000 klukkustunda þjálfun 
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og æfingu til þess að verða frammúrskarandi og þróa mikla hæfileika. Ericson 

heldur því fram að til þess að ná frammúrskarandi árangri þurfa að liggja að baki 

minnst þessar 10.000 klukkustundir í þjálfun sem hann skilgreinir sem meðvitaða 

æfingu (e. deliberate practice) (Ericsson, 1996). Rannsóknir á einstaklingum sem 

náð hafa árangri sýna að þeir hafa tileinkað íþróttinni stóran hluta lífs síns eða 

meðvitaðri æfingu (e. Deliberate practice) og hafa margir byrjað æfingar á unga 

aldri (Ericsson og Charness, 1994). 

Meðvituð æfing er frábrugðin almennri æfingu á þann hátt að 

einstaklingurinn einblínir kerfisbundið á það að bæta ákveðna færni eða hæfileika. 

Það er mikið gert af endurtekningum og ekki endilega mikil ánægja í kringum 

æfingarnar (Viðar Halldórsson, 2012). 

Rannsókn var gerð á ungum og efnilegum leikmönnum í Englandi af Ford 

og Williams (2012) á því hvort þátttaka í uppbyggjandi afþreyingu á barnsaldri 

hefði áhrif á árangur þeirra í framtíðinni. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að þeir 

leikmenn sem komust í atvinnumennsku höfðu byrjað að stunda knattspyrnu 5-6 

ára gamlir að meðaltali, en þeir sem ekki komust í atvinnumennsku höfðu byrjað 

seinna. Tíu árum eftir að þeir byrjuðu að stunda knattspyrnu höfðu þeir leikmenn 

sem urðu atvinnumenn eytt mun fleiri klukkustundum við ástund íþróttarinnar en 

þeir sem ekki náðu eins langt (Ford og Williams, 2012). 

Önnur rannsókn sem gerð var á framúrskarandi leikmönnum í Hollandi 

segir að lykilatriði til að þróa hæfileika í knattspyrnu sé að koma snemma auga á 

hæfileikana og þjálfa þá frá unga aldri. Hæfileikarnir sem taldir eru mikilvægastir 

í því að ná árangri í knattspyrnu sé færni í staðsetningu og ákvarðanatöku inn á 

vellinum (Kannekens o.fl., 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir 

leikmenn sem komu vel út í þessari færni voru um sex sinnum líklegri til þess að 

komast í atvinnumennsku heldur en þeir sem voru lakari, þó svo að allir 

knattspyrnumennirnir hafi verið í hópi fimm bestu í sínum aldursflokki 

(Kannekens o.fl., 2011). Allir leikmennirnir sem tóku þátt í rannsókn Kannekens 

höfðu æft knattspyrnu af kappi í tíu ár og voru allir þátttakendur í 

þjálfunarprógrammi hjá atvinnumannaliðum í knattspyrnu (Kannekens o.fl., 

2011). 

Könnun sem gerð var á U-21 árs landsliði Íslands sem komst í lokakeppni 

EM árið 2011 sýndi að nánast allir leikmennirnir sem svöruðu könnuninni 

sögðust hafa æft mjög mikið aukalega fyrir utan venjulegar æfingar. Ástæðurnar 
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fyrir árangrinum töldu leikmennirnir helst vera aukaæfingarnar og góðir þjálfarar 

sem hefur skilað sér í auknum hæfileikum. Þá höfðu 91% leikmanna byrjað að 

æfa knattspyrnu á aldrinum 4-6 ára. Þeir voru allir byrjaðir að æfa knattspyrnu 8 

ára (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012b). Út frá þessu má segja að til þess að ná 

framúrskarandi árangri og verða hæfileikaríkur á sínu sviði þurfi 

knattspyrnumenn að byrja snemma að stunda knattspyrnu, eyða meiri tíma í hana 

en aðrir og að komið sé snemma auga á hæfileika og þeir þjálfaðir eins og til 

dæmis leikskilningur og ákvarðanataka.  

Fæðingardagsáhrif og þroski 

Í íþróttum er stundum talað um að fæðingardagsáhrifin hafi áhrif á árangur. 

Fæðingardagsáhrifin vísa til þess að einstaklingar sem fæddir eru snemma á árinu 

séu líklegri til þess að ná árangri og skara fram úr heldur en þeir sem fæddir eru á 

seinni hluta ársins (Barnsley og Thompson, 1988).  

Fæðingardagsáhrifin koma sterkast fram í yngri flokkum og fara svo 

dvínandi (Musch og Grondin, 2001). Þroski einstaklinga getur verið hraður á 

uppvaxtarárunum og sumir taka út vöxt fyrr en aðrir sem skilar sér í bættum 

árangri í íþróttum. Þættir eins og samhæfing, sem er samstarf miðtaugakerfisins 

og beinagrindarvöðva í markvissri hreyfingu er mikilvæg í mörgum íþróttum 

(Dick, 2007). Mikilvægt er að þjálfa upp samhæfingu á aldursbilinu 8-13 ára en 

það eru talin mikilvægustu ár hreyfinámsins. Markviss þjálfun á samhæfingu er 

einnig mikilvæg á aldursbilinu 13-16 en þá eru flestir hreyfieiginleikar 

móttækilegir fyrir frekari þjálfun og tauga-/vöðvakerfið orðið fullmótað. 

Eiginleikar til samhæfingar geta þó minnkað tímabundið á þessum árum 

sérstaklega hjá strákum sem taka út hraðan vöxt þar sem miklar breytingar eru á 

líkamanum sem þarf að venjast og læra á (Thompson, 1991). Þeir sem þroskast 

seinna ná í flestum tilvikum þeim sem hafa verið bráðþroska á ákveðnum 

tímapunkti og fara jafnvel fram úr þeim í getu (Vaeyens o.fl., 2008; Jiménez og 

Pain, 2008). Mögulega vegna þess að þeir hafi þurft að leggja meira á sig í 

tæknifærni til þess að halda í við þá sem gátu nýtt líkamlegan þroska til að ná 

árangri (Gibbs, Jarvis og Dufur, 2012; Meylan, Cronin, Oliver og Hughes, 2010). 

Hjá börnum getur það skipt miklu máli hvort þau upplifi sig sem 

sigurvegara eða „tapara“ í íþróttum. Þegar frammistaðan er góð og 

einstaklingurinn upplifir sig sem sigurvegara eykst innri áhugahvöt 
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einstaklingsins og trúin á að hann muni ná árangri sem skilar sér í auknu 

sjálfstrausti. Út frá þessu má draga þá ályktun að fæðingardagsáhrifin leiði til þess 

að þeir einstaklingar sem fæddir eru snemma á árinu upplifi sig oftar sem 

sigurvegara og þrói þar af leiðandi með sér meiri áhugahvöt. Það að barnið sýni 

árangur í íþróttum getur ýtt undir meiri hvatningu frá foreldrum og þjálfurum og 

einnig gerðar meiri væntingar til þessara einstaklinga sem skilar sér í auknum 

vilja til að standa sig og meira aðhaldi og leiðbeiningar frá þjálfara (Weinberg og 

Gould, 2011). 

Samkvæmt rannsóknum Musch og Gordin (2011) koma 

fæðingardagsáhrifin frekar í ljós í þeim greinum þar sem mikil samkeppni ríkir. 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heiminum, (Stølen, Chamari, Castagna og 

Wisløff, 2005) þar af leiðandi ríkir mikil samkeppni og rannsóknir hafa sýnt fram 

á að áhrif fæðingardagsáhrifanna eru sterk í knattspyrnu karla (Musch og 

Grondin, 2001). Fæðingardagsáhrifin koma þó ekki eins sterkt fram hjá konum og 

hafa rannsóknir sýnt fram á lítil sem engin fæðingardagsáhrif í kvenna 

hópíþróttum. Mögulegar ástæður fyrir þessum mun kynjanna er að drengir 

hagnast meira á þeim breytingum sem verður á líkama þeirra við kynþroska eins 

og aukinni hæð og styrk. Kynþroskinn getur haft aðrar afleiðingar í för með sér 

hjá stelpum þar sem líkami þeirra tekur breytingum og upplifa margar stelpur 

óöryggi í kjölfarið sem getur leitt til þess að þær hætti í íþróttum (N. Delorme, 

Boiché og Raspaud, 2010; Nicolas Delorme, Boiché og Raspaud, 2009). 

Sálrænir þættir 

Sálfræðilegir þættir eru taldir spila stórt hlutverk í árangri íþróttamanna. Að mati 

þjálfara og íþróttamanna er vægi þeirra í árangri 50-90%. Ef leiddir eru saman 

tveir jafn hæfileikaríkir einstaklingar mun sálfræðilegi þátturinn skera úr um 

sigurvegara (Weinberg og Gould, 2011). Þeir þættir sem eru taldir hafa mikil áhrif 

í árangri íþróttamanna eru til dæmis persónuleiki einstaklingsins, áhugahvöt hans 

og hvernig íþróttamaðurinn tekst á við mótlæti. 

Persónuleiki 

Persónuleikinn byggist upp á mörgum samsettum persónuleikaþáttum sem gera 

hverja manneskju einstaka. Hann skiptist í grunnþætti eða kjarna sem eru 

grunngildi einstaklingsins í lífinu, svo sem trú og fleiri þættir sem mótast af 

uppeldi og aðstæðum. Annar þáttur persónuleika er dæmigerð viðbrögð 
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einstaklings, það er hvernig einstaklingurinn bregst við ýmsum aðstæðum. Þau 

viðbrögð tengjast oft uppbyggingu kjarna einstaklingsins. Þriðji þáttur 

persónuleikans er svo hlutverkatengd hegðun sem vísar til þess hvernig 

einstaklingur hagar sér í mismunandi hlutverkum eins og sem vinnukraftur, 

íþróttamaður eða vinur svo eitthvað sé nefnt (Weinberg og Could, 2011). Í 

niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á persónuleikaeinkennum er talið að 

um 50-60% af persónuleika einstaklinga sé byggður upp á meðfæddum grunni og 

40-50% séu lærðir þættir sem við höfum þróað með okkur gegnum lífsreynslu 

(Weinberg og Could, 2011).  

Fræðimenn á sviði íþróttasálfræði hafa rannsakað mikið þátt persónuleika í 

tengslum við íþróttir og hreyfingu. Til dæmis hvort persónuleikaþættir hafi áhrif á 

það hversu áhugasöm við erum fyrir íþróttum eða hafi áhrif á hvernig 

einstaklingar viðhalda áhugahvöt. Þjálffræðin hefur nýtt sér þessar greiningar og 

þjálfarar nálgast leikmenn á mismunandi hátt út frá greiningum persónuleikaprófa 

og fela leikmönnum mismunandi hlutverk innan liðs eftir persónueinkennum 

(Weinberg og Gould, 2011).  

Clopton (2012) rannsakaði hvaða persónuleika þættir væru einkennandi fyrir 

leikmenn sem höfðu náð afreksárangri. Þeir þættir sem komu hvað sterkast fram 

var mikið vinnusiðferði, leikmennirnir höfðu mikið sjálfstraust og hjálpleg 

bjargráð. Eiginleikinn til þess að takast á við mótlæti var góður, þeir upplifðu að 

þeir hefðu stjórn á eigin frammistöðu og bjuggu yfir andlegum styrkleika 

(Clopton, 2012). Andlegur styrkleiki (e. mental toughness) er skilgreindur á 

nokkra mismunandi vegu. Hann vísar til þátta eins og að geta haldið einbeitingu, 

vera skuldbundinn og taka ábyrgð. Getuna til að takast á við pressu og mótlæti og 

bera höfuð hátt þrátt fyrir hindranir (Weinberg og Gould, 2011). 

 

Niðurstöður rannsóknar Piedmont og félaga (1999) á persónuleika 

íþróttafólks sýna fram á að fólk með úthverfan persónuleika (e. Extrovert 

personality) eigi auðveldara með að spila fyrir framan áhorfendur og verða minna 

kvíðnir í þeim aðstæðum. Úthverfur persónuleiki á við einstaklinga sem njóta sín 

innan um aðra, þeir eru opnir, ræðnir og ákveðnir í sínum gjörðum og fá orku frá 

því að vera innan um aðra, meðan þeir sem hafa meira innhverfan persónuleika 

eru hugsandi og njóta sín best með sjálfum sér (Weinberg og Gould, 2011). Kvíði 

hefur áhrif á árangur og eru einstaklingar sem hafa minni lyndiskvíða líklegri til 
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að halda góðri sjálfsvitund (e. good sense of self) undir mikilli pressu. Lítill 

lyndiskvíði gerir einstaklingum líka kleift að stjórna hvatvísi og truflast 

einstaklingurinn minna af neikvæðum ytri þáttum (Piedmont, Hill og Blanco, 

1999). 

Eins og fram hefur komið hefur ekki fundist ákveðin persónuleiki sem er 

ákjósanlegur til árangurs í íþróttum (Weinberg og Gould, 2011). Þar af leiðandi er 

ekki hægt að segja að persónuleikinn sjálfur hafi bein áhrif á frammistöðu 

íþróttamanna en hann er talinn geta leitt einstaklinginn inn á ákveðnar brautir í 

lífinu. Einstaklingar með mikið keppnisskap eru líklegri til að sækjast í 

keppnisaðstæður eins og þær sem fyrir eru í íþróttum (Piedmont o.fl., 1999; 

Weinberg og Gould, 2011). 

Sjálfstraust 

Sjálfstraust (e.self-confidence) snýst um trú á sinni eigin getu, það er trúin á það 

að maður sjálfur muni standa sig sem skyldi. Sá sem hefur gott sjálfstraust getur 

samt efast um sjálfan sig eins og aðrir en hann missir ekki trúna þó svo að 

efasemdirnar komi upp (Weinberg og Gould, 2011). Sjálfstraust skiptist í 

eðlislægt sjálfstraust (e. trait self-confidence) sem er nokkurn veginn meðfætt og 

fylgir einstaklingnum í hinum ýmsu aðstæðum. Dæmi um eðlislægt sjálfstraust 

væri þegar einstaklingur hefur trú að hann muni ná langt í fótbolta eða telur sig 

góðan í íþróttinni. Einstaklingur með gott ástands sjálfstraust (e. state self-

confidence) myndi aftur á móti hafa trú á að ná árangri á ákveðnum tímapunkti í 

ákveðnu verkefni. Ástands sjálfstraust getur því verið mismikið eftir aðstæðum og 

verkefnum. Dæmi um ástands sjálfstraust er það sem leikmaður upplifir rétt áður 

en hann tekur vítaskot í leik. Ef leikmaður upplifir mikið ástands sjálfstraust í 

þessum aðstæðum trúir hann því að hann muni skora ef hann hins vegar trúir því 

að hann muni ekki skora er það dæmi um lítið ástands sjálfstraust (Weinberg og 

Gould, 2011). 

Sjálfstraust okkar hefur áhrif á hvernig við spáum um okkar nánustu 

framtíð. Virk forspá (e. Self-fulfilling prophecy) er þegar einstaklingur gerir ráð 

fyrir að ákveðnir hlutir gerist og hegðar sér í samræmi við spá sína. Það að 

einstaklingur hegðar sér í takt við spá sína eykur líkurnar á að spáin verði að 

veruleika sem hefur svo áhrif á sjálfstraust okkar til baka. Virk forspá skiptist í 

jákvæða virka forspá og neikvæða virka forspá. Jákvæð virk forspá er þegar 
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einstaklingur gerir ráð fyrir jákvæðum hlutum og árangri. Það eykur líkurnar á því 

að hann leitist eftir árangrinum og leggi sig fram við að ná honum. Þegar 

árangurinn næst svo virkar það á jákvæðan hátt á sjálfstraust einstaklingsins. 

Neikvæð virk forspá er þegar einstaklingurinn reiknar með því versta og trúir því 

að honum muni mistakast sem leiðir til þess að hann forðast að komast í þær 

aðstæður sem hann getur mistekist og leiðir til minni árangurs þar sem hann gefst 

frekar upp. Knattspyrnumaður sem er með neikvæða forspá myndi frekar gefa 

boltann frá sér þegar hann væri komin í færi og ekki taka skotið nema enginn 

samherji væri laus. Þá er hann kannski búinn að hika of lengi og færið ekki lengur 

það ákjósanlegt og misheppnast sem leiðir aftur til minna sjálfstrausts. Leikmaður 

með jákvæða forspá myndi í sömu aðstæðum hafa mikla trú á sjálfum sér og taka 

þau færi sem gefast og eru einstaklingar sem hafa jákvæða virka forspá því 

líklegri til þess að ná árangri en þeir sem hafa neikvæða virka forspá. Leikmenn 

sem hafa mikið sjálfstraust eru líklegri til þess að nota jákvæða virka forspá og ná 

þar af leiðandi árangri og þeir sem hafa lítið sjálfstraust eru líklegri til þess að 

nota neikvæða virka forspá sem leiðir til minni árangurs (Weinberg og Gould, 

2011). 

Aukið sjálfstraust örvar jákvæðar tilfinningar og getur dregið úr kvíða eða 

leitt til þess að einstaklingar túlki kvíða á jákvæðan hátt. Það eykur einbeitingu 

þar sem kvíðahugsanir minnka og einstaklingurinn getur einbeitt sér að því sem 

raunverulega skiptir máli. Markmiðasetning nýtist þá betur og þrautseigja verður 

meiri (Weinberg og Gould, 2011). 

Sjálfstraust tengist trú einstaklingsins á eigin getu (e. self-efficacy) en það 

er hversu vel einstaklingur telur sig geta tekist á við ákveðin verkefni. Farið 

verður nánar út í áhrifin sem trú á eigin getu hefur á árangur í umfjöllun um 

áhugahvöt. Sjálfstraust og hugarfar íþróttamanna skiptir miklu máli í velgengni 

þeirra og að kunna að nýta sér mótlæti á jákvæðan hátt er mikill styrkleiki í fari 

árangursríkra íþróttamanna. Árangursríkir einstaklingar hafa margir sterka 

sjálfsmynd og kunna bjargráð til þess að takast á við erfiðleika (Jóhann Ingi 

Gunnarsson, Bragi Sæmundsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2011). 

Áhugahvöt  

Áhugahvöt (e. motivation) má skilgreina sem viljann til þess að læra og leggja sig 

fram til að ná árangri. Áhugahvöt skiptist í stefnu og styrk hvatarinnar. Stefna 
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hvatarinnar (e. direction of effort) á við hvort einstaklingur leitast við að koma sér 

í aðstæður eins og að fara í ræktina, leita sér auka þjálfunar og fleira. Styrkur 

hvatarinnar (e. intensity of effort) er hversu mikið einstaklingurinn leggur á sig til 

þess að nýta þjálfunina og tímann sem hann hefur. Stefna og styrkur hvatar eru 

mismunandi eftir einstaklingum en þegar þessir tveir þættir koma saman verður til 

áhugahvöt einstaklingsins (Weinberg og Gould, 2011). 

Lykillinn að sterkri áhugahvöt er innri áhugahvöt sem er hvatning sem 

kemur frá okkur sjálfum. Við gerum eitthvað af því við höfum gaman af því eða 

það lætur okkur líða vel. Ytri áhugahvöt er hins vegar þegar ástæðan fyrir því að 

við gerum eitthvað er vegna verðlauna eða umbunar sem við fáum í staðinn 

(Weinberg og Gould, 2011). Ytri hvatar eins og jákvæð og neikvæð endurgjöf, 

þrýstingur, frægð, peningar og önnur umbun geta hvatt einstakling til þess að 

leggja það á sig sem þarf til þess að ná árangri og markmiðum. Þessir ytri hvatar 

eru samt sem áður áhrifaminni en þeir innri en geta dregið úr styrk innri hvata 

með því að leiða til minni ánægju af iðjunni sem stunduð er (Deci, Koestner og 

Ryan, 1999). Ytri áhugahvöt getur haft áhrif á innri áhugahvöt, bæði með því að 

draga úr henni en einnig með því að kveikja innri áhugahvöt (Weinberg og Gould, 

2011). 

Rannsóknir sýna fram á að afreksíþróttamenn hafa sterkari innri áhugahvöt 

til þess að ná árangri heldur en aðrir íþróttamenn (Mallett og Hanrahan, 2004; 

Weinberg og Gould, 2011). Til þess að ná árangri þarf því að hafa viljann og innri 

hvata til þess að leggja á sig það sem þarf. Einstaklingar sem hafa sterka innri 

hvöt hafa hærra sjálfsálit en þeir sem hafa sterkari ytri hvöt og hafa einnig meiri 

þrautseigju (Carr, 2011).  

Áhugahvöt einstaklinga er mismunandi og gerir það að verkum að við 

höfum áhuga á mismunandi hlutum og mismikinn áhuga á þeim hlutum sem við 

höfum áhuga á. Sumir einstaklingar eru drifnir áfram af því að ná árangri í því 

sem þeir taka sér fyrir hendur og er þá talað um árangurshvöt. Árangursáhugahvöt 

einkennist af lönguninni til þess að ná árangri, einstaklingurinn keppir við sjálfan 

sig og árangur miðast við hvernig hann útskýrir velgengni og ósigra. 

Einstaklingurinn leggur sig allan fram við að ná árangri og gefst ekki upp þó á 

móti blási og fyllist stolti af þeim árangri sem hann nær (Gill, 2008). Einstaklingar 

sem hafa ríka árangursáhugahvöt eru líklegri til þess að ná meiri árangri en aðrir 
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þar sem þeir leitast meira eftir því að komast í þær aðstæður sem skila þeim 

auknum árangri.  

Áhugahvöt og trú á eigin getu (e. self efficacy) tengjast á ákveðinn hátt þar 

sem einstaklingur sem hefur mikla trú á sjálfum sér í ákveðnum aðstæðum er 

líklegri til þess að hafa meiri áhuga en sá sem hefur litla eða enga trú á sjálfum 

sér. Þegar einstaklingar hafa meiri áhugahvöt til þess að ná árangri og minni hvöt 

til þess að forðast mistök eru meiri líkur á því að þeir nái árangri. Árangursríkir 

einstaklingar eru líklegri til að útskýra velgengni sína út frá stöðugum innri 

þáttum sem þeir hafa stjórn á en mistök vegna óstöðugra ytri þátta sem þeir hafa 

ekki stjórn á. Þeir íþróttamenn sem ná langt hafa meiri trú á sjálfum sér og finnast 

þeir sjálfir hafa stjórn á árangri sínum. Þessir einstaklingar leitast frekar eftir 

erfiðari verkefnum og sterkum andstæðingum sem hvetur þá til að leggja meira á 

sig og ná meiri árangri að lokum. 

Árangur Íslenskra knattspyrnumanna 

Undanfarin ár hefur árangur íslenskra knattspyrnumanna vakið athygli og 

knattspyrnuáhugamenn hafa velt fyrir sér hvað það er sem Íslendingar gera sem 

gerir þeim kleift að „framleiða“ þetta marga hæfileikaríka knattspyrnumenn 

(Hughes, 2013). 

 Til þess að skoða árangur íslenskra leikmanna er gott að bera hann saman 

við nágranna okkar frá Noregi, þar sem norðmenn eru sú þjóð sem er hvað líkust 

Íslendingum og margir íslenskir leikmenn spila í Noregi.  

Knattspyrna á Íslandi og í Noregi 

Á Íslandi er leikið í úrvalsdeild karla, auk annarrar, þriðju og fjórðu deild karla, 

úrvalsdeild kvenna og annarri deild kvenna (Knattspyrnusamband Íslands, 2013). 

Í dag leika tólf lið í íslensku úrvalsdeild karla og tíu lið í úrvalsdeild kvenna 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2013). Íslenska deildin er hálf atvinnumannadeild, 

þar sem leikmenn gera flestir samning sem gerir þá að samningsleikmönnum og 

mega þeir þá þiggja greiðslu fyrir knattspyrnuiðkun sína. Þrátt fyrir það er ekki 

mikill peningur í íslenskri knattspyrnu („Reglugerð KSÍ“, 2013).  

Deildirnar í Noregi skiptast í úrvalsdeild karla og úrvalsdeild kvenna, 

ásamt meistaradeild karla, fyrstu deild kvenna og fjórar aðrar deildir karla. Í 
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norsku úrvalsdeildinni eru 16 lið og hefur hún verið atvinnumannadeild frá árinu 

1978. Á Íslandi er lengsta undirbúningstímabil í heimi, en það er sjö mánuðir og 

stysta keppnistímabil í heimi sem er frá 5. maí- 28. september (Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson, 2007). Í Noregi er tímabilið rúmlega tveim mánuðum lengra eða frá 

28. mars – 9. nóvember (Noregs fotballforbund, 2014). Stærsti munurinn á 

deildunum er hins vegar sá að sú norska er atvinnumannadeild en sú íslenska 

ekki. Það hefur verið algengt að norsk lið kaupi erlenda leikmenn til að styrkja sín 

lið (Rinne, 2010) og er algengt að íslenskir leikmenn spili með liðum í Noregi. Í 

dag leika 14 íslenskir leikmenn í norskum liðum (Dagur B. Dagbjartsson fyrir 

hönd KSÍ, munnleg heimild, Exel gögn, 6 desember 2013). 

Þegar þessi ritgerð var unnin átti Ísland 55 atvinnumenn í knattspyrnu 

karla sem spila í sterkum deildum í Evrópu, 17 konur sem leika sem atvinnumenn 

og 20 unga leikmenn sem eru á samning hjá erlendum félögum (Dagur B. 

Dagbjartsson fyrir hönd KSÍ, munnleg heimild, Exel gögn, 6 desember 2013). 

Eins og sjá má í töflu 1 er fjöldi iðkenda sem eru skráðir í knattspyrnufélög 

19.998 í heildina á Íslandi meðan fjöldi skráðra iðkenda í Noregi er 370.000 sem 

er töluvert fleiri en allir Íslendingar til samans. Til þess að fá betra samhengi í 

hversu marga iðkendur þjóðirnar hafa má skoða iðkendur á hverja 1000 íbúa og 

þá má sjá að ekki er svo mikill munur á iðkendafjöldanum en á Íslandi eru 61 

iðkandi á hverja 1000 íbúa en í Noregi eru 73 iðkendur á hverja 1000 íbúa.  

Tafla 1 Fólksfjöldi og iðkendur , Ísland og Noregur 

 

Land 

Fólksfjöldi Knattspyrnuiðkendur Iðkendur 
á 1000 
íbúa KK KVK Samtals 

Ísland 325.671 13.711 6.287 19.998 61 
Noregur 5.051.275 270.000 100.000 370.000 73 

Ef við skoðum fjölda karla sem spila knattspyrnu með erlendum félögum þá eru 

55 íslenskir knattspyrnumenn á samning hjá erlendum félögum en í Noregi eru 

þeir í kringum 30 (tafla 2). Það er reyndar villandi að 14 af 55 atvinnumönnum 

Íslands spila í norsku úrvalsdeildinni en í þeirri deild spila um 200 norskir 

leikmenn. Ef norska úrvalsdeildin (Tippeligen) er ekki tekin með í reikninginn 

eru íslenskir atvinnumenn 41 talsins á móti 30 norðmönnum. Ef þessar tölur eru 

skoðaðar út frá fjölda leikmanna á hverja 10.000 íbúa má sjá að Ísland hefur 1,25 
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leikmenn á hverja 10.000 íbúa meðan norðmenn hafa einungis 0.06 leikmenn á 

hverja 10.000 íbúa (tafla 2).  

Tafla 2 Karlkyns leikmenn erlendis, Ísland og Noregur 

 

Land 

 

Leikmenn 

erlendis 

Leikmenn í 
Tippeligen 

Leikmenn fyrir utan 
Ísland og Noreg á 
hverja 10.000 íbúa 

Ísland 55 14 1,25  

Noregur 30 200 0,06 

(Statistics Norway, 2013), (Hagstofa Íslands, 2014), (Dagur B. Dagbjartsson fyrir hönd 

KSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 6 desember 2013), (Dag Riisnæs, fyrir hönd norska 

knattspyrnusambandsins, munnleg heimild, tölvupóstur, 29 apríl 2014). 
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Landslið Íslands og Noregs 

Íslenska A-landslið karla er í 58 sæti á heimslista FIFA en 209 þjóðir skipa 

listann. Nágrannar okkar, Norðmenn eru einu sæti ofar eða í 57. sæti. A- landslið 

kvenna er í 16. sæti heimslistans af 176 þjóðum og þar er Noregur í 10. Sæti 

(FIFA, 2014). Þetta þykir athyglisvert þegar litið er til fólksfjölda þar sem Ísland 

er í 169 sæti yfir fjölmennustu þjóðir heims af 193 þjóðum en Noregur er 54 

sætum ofar í 115. sæti (Worldatlas, 2012). Árið 2013 var eitt árangursríkasta ár í 

sögu íslenskrar knattspyrnu landsliða. Árangurinn sem náðist þá var meðal annars 

að A-landslið karla komst í umspil um laust sæti fyrir úrslitakeppni 

Heimsmeistaramótsins en það hefur ekki tekist áður (Hughes, 2013). A-landslið 

kvenna komst í 8-liða úrslit Evrópumóts kvenna og U-21 árs landsliðið stendur 

sig vel í undankeppni Evrópumótsins og á góða möguleika á að komast á sitt 

annað Evrópumót U-21 árs liða. Liðið endaði í þriðja sæti í sínum riðli á 

Evrópumótinu árið 2011 (Knattspyrnusamband Íslands, 2013). Árið 2003 voru 

Norðmenn í öðru sæti FIFA listans á eftir Brasilíu en síðan þá hefur komið lægð í 

árangri norska landsliðsins. Norðmenn hafa þrisvar sinnum tekið þátt í 

Heimsmeistaramótinu og einu sinni í Evrópumótinu. Þeir tóku þátt í 

Evrópumótinu árið 2000 en síðan þá hefur þeim ekki tekist að komast inn á 

stórmót (Bennett, 2011).  

Á sama tíma og íslenska landsliðið hefur náð bættum árangri voru 

íslenskir leikmenn einnig að standa sig vel með félagsliðum sínum í Evrópu. Árið 

2013 voru fjórir íslenskir leikmenn valdir í úrvalslið Norðurlandanna af norska 

blaðinu Verdens Gang meðan aðeins einn norskur leikmaður komst í hópinn 

(Ogar og Vik, 2014). Um þessar mundir leika tveir íslenskir leikmenn í ensku 

úrvalsdeildinni sem er talin önnur sterkasta deild í heimi (IFFHS, 2014) og 

íslenskir leikmenn hafa einnig vakið athygli í hollensku deildinni. Alfreð 

Finnbogason var markahæsti leikmaður deildarinnar tvö tímabil í röð 2013 og 

2014 og var íslendingurinn Aron Jóhannsson í örðu sæti árið 2013 og þriðja sæti 

árið 2014. Alfreð var einnig valinn leikmaður ársins 2013 í Hollandi af vefsíðunni 

Football Oranje (Bell, 2013) og Kolbeinn Sigþórsson var markakóngur 

hollandsmeistarana Ajax í hollensku deildinni (Tablesleague.com, 2014). 
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Uppbyggingarstarf 

Knattspyrnusamband Íslands hefur unnið gott og markvist starf í uppbyggingu 

ungra og efnilegra knattspyrnumanna. Öll félög sem taka þátt í fyrstu og 

úrvalsdeild þurfa að hafa uppbyggingarstarf innan félagsins 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2013a). Settar voru á reglur um að allir þjálfarar 

sem sjá um knattspyrnuþjálfun myndu sækja þjálfaranámskeið á vegum KSÍ. 

Einnig þurfa allir þjálfara sem þjálfa lið í efstu deild karla og kvenna og næstefstu 

deild karla að hafa gild þjálfara réttindi (Knattspyrnusamband Íslands, 2008). Sjá 

má kröfur sem KSÍ gerir til þjálfara eftir flokkum í töflu 3. 

Tafla 3 Kröfur KSÍ um menntun þjálfara eftir flokkum (Knattspyrnusamband 
Íslands, 2008). 

 
Mjög góð þróun hefur verið í þjálfaramálum eftir að þessar kröfur voru settar fram 

og árið 2006 voru tæplega 400 þjálfara sem sóttu þjálfaranámskeið hjá KSÍ. Á 

Íslandi eru menntaðir þjálfarar sem þjálfa knattspyrnumenn allt frá 6 ára aldri sem 

er ekki eins algengt í öðrum löndum. Fjöldi menntaðra þjálfara og sú staðreynd að 

þeir sinni þjálfun frá yngstu iðkendum er talin vera burðarstólpi velgengri 

íslenskra knattspyrnumanna (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2007). Norðmenn hafa 

áttað sig á mikilvægi skipulags uppbyggingarstarfs og norska 

knattspyrnusambandið menntar nú þúsundir þjálfara á hverju ári sem flestir sjá um 

barna- og unglingastarf. Á hverju ári eru einnig yfir 150 þjálfarar sem taka þátt í 

UEFA B, A og Pro námskeiði á vegum norska knattspyrnusambandsins (Dag 

Þjálfun Námskeið skv. 
kennsluskrá KSÍ 

Pepsi-deild karla, 1. deild karla og Pepsi- deild kvenna UEFA Pro gráða eða 
KSÍ A gráða 

2. deild karla, 3. deild karla, 1. deild kvenna og 2. flokkur KSÍ B gráða og KSÍ V 
námskeið að auki 

Aðstoðarþjálfari meistaraflokks í Pepsi- deild karla, 1. deild karla 
og Pepsi-deild kvenna 

KSÍ B gráða 
  

Yfirþjálfari unglingastarfs í Pepsi-deild karla, 1. deild karla og 
Pepsi-deild kvenna 

KSÍ A gráða 

3. og 4. Flokkur   
KSÍ B gráða 

5. 6. 7. og 8. flokkur og flokkar þar sem eingöngu er keppni í 7 
manna liðum 

KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar sem ekki eru taldir upp annarsstaðar   
KSÍ II 

Aðstoðarþjálfarar í flokkum þar sem eingöngu er keppni í 7 
manna liðum 
 

KSÍ I 
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Riisnæs, fyrir hönd norska knattspyrnusambandsins, munnleg heimild, 

tölvupóstur, 29.04.2014). 

  Hagstæðast er að kenna nýja tækni og hæfni á aldursbilinu 8-12 ára 

(Thompson, 1991) og er því mikilvægt að góðir þjálfarar sinni þjálfun barna á 

þessum aldri. KSÍ gerir þá kröfu að þeir þjálfarar sem sjá um þjálfun barna á 

þessum aldri hafi setið þjálfaranámskeið hjá KSÍ (sjá töflu 1). Aðstaðan til 

knattspyrnuiðkunar á Íslandi hefur einnig batnað til muna og hafa verið reistir sex 

innanhússvellir í fullri stærð og 111 sparkvellir sem allir hafa aðgang að. Það er 

talin mikilvægur þáttur í þróun íþróttamanna að þeir hafi aðgang að aðstöðu í 

frítíma sínum (Knattspyrnusamband Íslands, 2005). KSÍ hefur einnig reynt að 

lengja tímabilið með því að spila deildarbikarkeppnina innanhúss þar sem 

tímabilið á Íslandi er það stysta í heiminum og reynt hefur verið að fjölgað 

leikjum liða með því að fjölga liðum efstu deildar í tólf úr tíu (Sigurður Ragnar 

Eyjólfsson, 2007).  

 
 Í kring um síðustu aldamót náðu norska karlalandsliðið í knattspyrnu og 

félagsliðið Rosenborg athyglisverðum árangri á heimsvísu. Landsliðið fór frá því 

að vera auðsigrað lið yfir í að vinna Brasilíu á Heimsmeistaramótinu árið 1998. 

Rosenborg komst í undanúrslit í meistaradeildinni og norskir leikmenn spiluðu 

með bestu liðum heims og voru til dæmis þrír Norðmenn í liði Manschester 

United þegar það vann sína frægu þrennu árið 1999. Árið 2003 voru Norðmenn í 

öðru sæti FIFA listans eftir að hafa sigrað undanriðil Heimsmeistaramótsins sem 

innihélt bæði Englendinga og Hollendinga. Velgengi Norðmanna hélt áfram upp 

úr þessu en svo fór að draga úr árangri og árið 2008 voru norðmenn staðsettir í 58 

sæti FIFA listans og höfðu þá aldrei verið neðar. Norðmönnum hafði ekki tekist 

að komast inn á stórmót síðan þeir léku á Evrópumótinu árið 2000 (Bennett, 

2011) og árið 2009 voru Norðmenn komnir niður í sæti 54 á FIFA listanum. Þá 

fóru viðvörunarbjöllur að klingja í Noregi. Fjármálakreppan hafði sitt að segja og 

mörg félagslið lentu í fjárhagslegum vandræðum og eitt þurfti að lýsa sig 

gjaldþrota. Hugmyndir hafa verið uppi að vandamálið hafi verið að unglingastarfi 

hafi ekki verið sinnt nógu vel. Ungum leikmönnum var ekki gefið tækifæri þar 

sem erlendir leikmenn voru keyptir til félagana þar sem norska deildin er 

atvinnumannadeild og kostuðu þeir liðin einnig mikinn pening (Rinne, 2010). 

Rosenborgar liðið áttaði sig á að þeir þurftu að byggja upp sína eigin leikmenn en 
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fram til ársins 2008 voru engin barna- og unglingalið í klúbbnum. Norðmenn 

áttuðu sig á þessari þróun og fóru markvisst að takmarka fjölda útlendinga í 

deildinni. Á tveggja ára tímabili fækkaði því útlendingum um tvo á lið en árið 

2008 voru 8.5 útlendingar í hverju liði en árið 2010 var fjöldi útlendinga komin 

niður í 6.5 að meðaltali í hverju liði (Rinne, 2010). 

  Gott uppeldis og afreksstarf er því mikilvægt þegar horft er til 

velgengni til lengri tíma. Gott dæmi um það má nefna knattspyrnuakademíu 

Barcelona en árið 2010 höfðu þrír bestu leikmenn í heimi allir verið aldir upp í 

knattspyrnuakademíu Barcelona, þeir Lionel Messi, Xavi Hernández og Andrés 

Iniesta. Árið 2009 sigraði Barcelona Meistaradeildina og voru þá átta af 

byrjunarliðsmönnum þeirra uppaldir hjá knattspyrnuakademíu þeirra (Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson, 2012a). Það getur einnig verið hagstætt fjárhagslega fyrir 

íslensk félög að stuðla að öflugu barna og unglingastarfi, þar sem það er ekki svo 

mikill peningur í íslenskri knattspyrnu og miklar tekjur geta fengist af því að selja 

leikmenn (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2013).  

 Ef miðað er við Noreg þá þykir athyglisvert að Ísland eigi 1.25 leikmenn 

sem spila atvinnu knattspyrnu fyrir utan Ísland og Noreg meðan Norðmenn eiga 

einungis 0,06 leikmenn fyrir utan Noreg. Áhugavert er einnig að skoða að 

þjóðirnar tvær sitja hlið við hlið á styrkleikalista FIFA ef horft er til þess að 

íslenska þjóðin er einungis 6,5% af fólksfjölda í Noregi. 

 En hvað er það sem hvetur íslenska knattspyrnumenn til að ná árangri og 

hvað einkennir þessa knattspyrnumenn? Hægt er að áætla að það séu margir 

samverkandi þættir, s.s velgengni fyrrum knattspyrnumanna sem hafa gert garðinn 

frægan á erlendri grundu, áhugi þjóðarinnar á knattspyrnu og gleðin sem henni 

fylgir. Sumarið 2007 var slegið áhorfendamet í efstu deild karla á Íslandi þar sem 

mættu 119.644 áhorfendur á leiki sem leiknir voru á því tímabili 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2007). Það getur virkað hvetjandi að taka þátt í 

einhverju sem vekur svo mikinn áhuga og gerir árangur í knattspyrnu 

eftirsóknarverðan fyrir unga iðkendur.  
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Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmiðið með þessari rannsókn var að velta upp hugmyndum um árangur 

íslenskra knattspyrnumanna á erlendri grundu og hvers vegna Ísland eigi þetta 

marga leikmenn sem spila á afreksstigi miðað við höfðatölu og hvers vegna 

hlutfallið sé ekki svipað í nágrannalöndum okkar eins og Noregi. Rannsóknin 

beindist einungis að karlkyns knattspyrnumönnum. Þættir sem voru skoðaðir í 

viðtölum voru persónueinkenni íslenskra knattspyrnumanna sem og áhrif 

umhverfis og aðstæðna á knattspyrnumenn á Íslandi.  

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Hvaða þættir einkenna íslenska knattspyrnumenn? 

a. Hvað gerir þá eftirsóknarverða fyrir erlend lið? 

2.  Hvers vegna á Ísland þetta marga efnilega knattspyrnumenn í sterkum 

deildum í Evrópu?  

Aðferð 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá vali á þátttakendum í rannsókninni. Þá verður 

farið yfir rannsóknaraðferð, gagnaöflun og framkvæmd og úrvinnslu gagna.  

Rannsóknaraðferð 

Til þess að afla gagna fyrir rannsóknina var notast við eigindleg viðtöl. Opin 

viðtöl voru tekin við sex einstaklinga sem hafa starfað með og í kringum íslenska 

og norska knattspyrnumenn. Fjögur af viðtölunum fóru fram þannig að höfundur 

hitti viðmælendur og spurði spurninga út frá viðtalsramma verkefnisins. Tvö 

viðtalanna fóru fram í gegnum vefpóst þar sem viðmælendur fengu 

viðtalsramman sendan.  

Viðtöl voru talin henta best til þess að afla gagna í rannsókninni þar sem 

viðfangsefnið er ekki auðrannsakað og var leitast eftir að fá innsýn í skoðanir 

þessara einstaklinga á rannsóknarefninu. Viðtalsramminn var byggður upp á 

fjórum megin spurningum en viðmælendur fengu að tala frjálst út frá sínum 

skoðunum á viðfangsefninu.  
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Þátttakendur 

Viðar Halldórsson – Doktor í félagsfræði með áherslu á félagsfræði árangurs. 

Viðar hefur unnið ýmiss störf tengd íþróttafélögum á Íslandi, rekið fyrirtækið 

Melar Sport sem sinnir ráðgjöf og fyrirlestrum fyrir íþróttafélög, keppnislið og 

einstaklinga ásamt því að sinna rannsóknum í félagsfræði, íþróttasálfræði og 

íþróttafélagsfræði við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.  

 

Magnús Agnar Magnússon - Umboðsmaður knattspyrnumanna og rekur 

umboðsskrifstofuna Total Football ásamt öðrum en skrifstofan vinnur fyrir um 

helming íslenskra atvinnumanna erlendis.  

 

Rúnar Kristinsson – Fyrrum atvinnumaður í Belgíu, Noregi og Svíþjóð, 

leikjahæsti landsliðsmaður Íslands fyrr og síðar og núverandi þjálfari 

Íslandsmeistara KR.  

 

Lars Lagerbäck – Landsliðsþjálfari íslenska A-landsliðs karla, fyrrum leikmaður 

og hefur reynslu af þjálfun félagsliða í Svíþjóð auk þess sem hann þjálfaði sænska 

landsliðið og það nígeríska.  

 

Kjell Anders Jonevret – Fyrrum leikmaður og þjálfað fjölda liða í Noregi meðal 

annars Molde og þjálfar nú Viking Stavanger. Hjá Viking þjálfar Kjell fimm 

íslenska leikmenn. 

 
Erik Solér– Sálfræðingur, fyrrum leikmaður, fyrrum norskur landsliðsmaður og 

umboðsmaður fjölda leikmanna, meðal annars Heiðars Helgusonar. Erik hefur 

einnig unnið sem framkvæmdarstjóri New York Red Bulls og við lýsingu á 

knattspyrnu í norsku sjónvarpi. 

  



 29 

Framkvæmd  

Vinnsla við fræðilegan grunn rannsóknarinnar hófst í desember þar sem lagður 

var grunnur að framkvæmd rannsóknar og verkáætlun. Í janúar var unnið í 

fræðilegum inngangi rannsóknarinnar og viðtalsrammi hannaður út frá 

fræðilegum inngangi. Viðtölin voru skrifuð upp orðrétt og greind eftir 

eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þegar kom að því að velja viðmælendur fyrir 

rannsóknina var horft til þess að viðmælendur hefðu fjölbreytta reynslu af starfi í 

kringum knattspyrnu og íþróttir. Rannsakandi valdi viðmælendur sem höfðu 

mismunandi sjónarhorn á knattspyrnu á Íslandi, þeir höfðu starfað með íslenskum 

leikmönnum og einnig einstaklinga sem höfðu sérstaklega reynslu af því að starfa 

með íslenskum og norskum leikmönnum. Þrjú viðtöl fóru fram á skrifstofu 

viðkomandi viðmælanda og eitt í Háskólanum í Reykjavík og tóku þau um 40-60 

mínútur. Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda með hljóðupptökubúnaði. 

Tveir viðmælendur höfðu ekki tök á að hitta höfund og svöruðu þar af leiðandi 

spurningalista sem sendur var í tölvupósti. Rannsóknin vakti mikinn áhuga 

viðmælenda og voru þeir forvitnir um niðurstöður verkefnisins.  

Gagnaöflun, úrvinnsla og greining  

Gagnaöflun rannsóknarinnar hófst í lok mars og voru viðtölin tekin á tímabilinu 

26. mars – 30. apríl. Viðtölin voru skrifuð upp orðrétt og greind eftir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Gögnin voru greind í þemu út frá aðalspurningum og að 

greiningu lokinni var unnið úr upplýsingunum sem fengust og niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Út frá þemunum var niðurstöðukaflinn flokkaður 

niður í undirkafla.  
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Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir niðurstöður viðtalanna. Viðtalsgögnin voru 

greind og flokkuð niður í þemu eftir þáttum sem sem miðuðu að því að svara 

rannsóknarspurningum. Fyrsta þemað fjallar um þá þætti sem viðmælendur töldu 

mikilvæga til þess að einstaklingur nái árangri í knattspyrnu. Annað þemað fjallar 

um hvernig þessir þættir einkenna íslenska knattspyrnumenn. Þriðja þemað snýr 

að hvernig erfðir og umhverfi hafa áhrif á árangur íþróttamanna. Fjórða þemað 

fjallar um af hverju erlend lið hafa áhuga á íslenskum knattspyrnumönnum og 

síðasta þemað er samantekt viðtalanna. 

Mikilvægir þættir í árangri 

Ánægja og ástríða 

Flestir viðmælendur komu inn á mikilvægi skemmtanagildis í íþróttum í tengslum 

við það að ná árangri. Til þess að ná árangri þarf maður að hafa gaman að því sem 

maður tekur sér fyrir hendur. Ef einstaklingur hefur gaman af því sem hann gerir 

er hann líklegri til þess að leggja á sig það sem til þarf til þess að ná árangri og 

verða framúrskarandi sagði Viðar Halldórsson. Viðar og Magnús Agnar 

umboðsmaður voru sammála um að á Íslandi sé mikið lagt upp úr skemmtanagildi 

íþrótta. Íþróttin er yfirleitt ekki það eina sem við leggjum upp með að gera í lífinu 

heldur sækjum við í íþróttir til að hafa gaman af sagði Viðar. Magnús Agnar var á 

sömu skoðun og sagði að það væri lítil pressa á iðkendum að verða afreksmenn í 

knattspyrnu þar sem íslenska deildin bíður ekki upp á atvinnumannadeild. Flestir 

hefðu möguleika á að mennta sig eða leita á önnur mið ef knattspyrnuferillinn 

gengi ekki sem skyldi. Þar af leiðandi er ekki mikil pressa á knattspyrnumönnum 

og gleðin viðhelds í gegnum ferilinn.  

Hugarfar og andlegur styrkleiki 

Lars Lagerbäck landsliðsþjálfari taldi íslensku landsliðsmennina búa yfir 

miklum andlegum styrkleika. Andlegur styrkur var einn af þeim þáttum sem Lars 

taldi mikilvægt að leikmenn byggju yfir til þess að geta tekist á við þann erfiða 

heim sem atvinnumennskan hefur oft uppá að bjóða. Rúnar Kristinsson 

meistaraflokksþjálfari og fyrrum atvinnumaður sagði að það væri oft mikið um 

stríðni og fíflagang og því þyrftu menn að geta tekið. Hann taldi einnig að 
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efasemdir um eigin getu kæmu oft upp hjá leikmönnum á ferlinum og þá væri 

mikilvægt að hafa gott bakland og stuðning.  

Í viðtölunum kom fram að það að búa yfir metnaði og vilja er ekki nóg eitt og sér 

til þess að ná árangri. Leikmenn þyrftu einnig að hafa hæfileika á sínu sviði, bæði 

líkamlega og tæknilega. Hæfileikarnir geta þó verið mismunandi eftir 

leikmönnum og eftir stöðum sem þeir spila á vellinum sagði Rúnar Kristinsson. 

Til þess að ná því að verða framúrskarandi í ákveðinni færni þurfa 

einstaklingar að leggja mikið á sig. Viðar Halldórsson benti á rannsókn sem fram 

kom í fræðilegum inngangi ritgerðarinnar sem segir að til þess að ná 

framúrskarandi árangri þurfa einstaklingar að leggja á sig tíu þúsund 

klukkustunda vinnu í meðvitaða þjálfun. Rúnar Kristinsson þjálfari kom einnig 

inná það að af þeim leikmönnum sem hann þekkti til og væri að vinna með þá 

væru það alltaf þeir sem leggðu mest á sig og huguðu vel um mataræði, æfingar 

og hvíld sem næðu mestum árangri.  

 Hugarfarið kom fram hjá flestum viðmælendum og komu Lars Lagerbäck 

og Kjell Jonevret þjálfari Víking Stavanger inná það að til þess að geta orðið 

afreksmaður þyrfti maður að vera skuldbundinn og hafa eiginleika til að vinna við 

þetta daginn út og daginn inn. 

Til þess að verða afreksmaður í knattspyrnu má því ætla að leikmenn þurfi 

að hafa mikinn metnað til þess að leggja á sig þá vinnu sem þarf til þess að ná 

árangri og hugsa vel um sig bæði líkamlega og andlega en andlegur styrkleiki var 

að mati viðmælanda mikilvægur þáttur í árangri knattspyrnumanna. 
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Einkenni Íslenskra knattspyrnumanna 

Aðlögunarhæfni 

Eitt af því fyrsta sem viðmælendur minntust á þegar spurt var um einkenni 

íslenskra knattspyrnumanna var hversu fljótir þeir eru að aðlagast nýju umhverfi. 

Viðar segir þá vera opna og falla vel inn í hópinn. Þeir læri tungumálið, séu opnir 

fyrir annarri menningu og gefa henni tækifæri, þar kemur ævintýraþrá 

Íslendingsins fram. Þar af leiðandi fylgja því fá vandamál íslenskum leikmönnum 

þegar kemur að menningarmun og samskiptum við aðra í liðinu. Magnús Agnar 

kom inná að íslensku leikmennirnir væru sjálfstæðir og vel upp aldnir svo það 

þyrftu ekki að hafa miklar áhyggjur af þeim sem má tengja við lýsingu Lars sem 

sagði þá vera fagmannlega innan sem utan vallar.  

Persónuleikaeinkenni 

Íslenskir leikmenn eru oft þekktir fyrir mikinn dugnað og vilja alltaf gera eins vel 

og þeir geta. Metnaður og vilji til þess að ná árangri einkennir íslenska leikmenn 

eins og Kjell Jonevret komst vel að orði að íslenska leikmenn hungraði í árangur. 

Erik Solér umboðsmaður var sömu skoðunar og sagði íslenska leikmenn alltaf 

tilbúna að leggja mikið á sig til þess að ná árangri og skuldbindingin væri á hæsta 

stigi. Magnús Agnar sagði leikmennina hafa gott hugafar og þeir væru alltaf að 

leggja harðar að sér til þess að bæta sig og að markmiði þeirra væri ekki bara náð 

með því að komast í atvinnumennsku heldur þyrstir þá í áframhaldandi bættan 

árangur. Magnús sagði einnig að íslensku leikmennirnir væru drifnir áfram af 

samkeppni og þá aðallega heilbrigðri samkeppni sem skilaði sér í því að þeir 

legðu meira á sig til þess að standast samkeppnina í stað þess að beita einhverjum 

brögðum. Hann benti einnig á að íslensku strákarnir væru ekki að einblína á 

peningana í knattspyrnunni heldur væri það frekar viðurkenningin að spila fyrir 

góð lið sem drifi þá áfram.  

 Lars Lagerbäck taldi íslensku leikmennina vera vinnusama og skipulagða 

og sagði þá taka vel leiðbeiningum. 

Flestir íslenskir leikmenn sem hafa náð góðum árangri eru sterkir karakterar sagði 

Viðar. Allir viðmælendur komu inn á að flestir íslensku leikmennirnir væru miklir 

liðsmenn og þeir væru alltaf tilbúnir að fórna sér fyrir liðið. Rúnar Kristinsson 

sagði það sína reynslu að þegar á móti blæs væru það oftar en ekki íslensku 

leikmennirnir sem voru sterkastir. Viðmælendur voru sammála um að íslenskir 
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leikmenn hefðu leiðtogahæfileika og bentu Rúnar og Viðar á að þó nokkrir 

íslenskir leikmenn hafa borið fyrirliðabönd sinna liða. Þeir eru fagmannlegir í 

sínum gjörðum innan sem utan vallar og þeim fylgja sjaldan vandamál utan vallar. 

Viðmælendurnir sem koma að þjálfun sögðu það vera auðvelt að vinna með 

íslenskum leikmönnum og þeir væru alltaf tilbúnir að læra og leggja á sig það sem 

þarf til þess að ná árangri. Að sögn Eriks er aðal einkenni íslenskra leikmanna 

hversu andlega skuldbundnir þeir eru knattspyrnunni. Hann sagði helsta muninn á 

íslenskum og norskum leikmönnum vera að þeir íslensku séu alltaf tilbúnir að 

leggja á sig það sem þarf til þess að ná bættum árangri en þeir norsku sætti sig 

frekar við það sem þeir hafa fengið. Að mati Kjell Jonevret eru íslenskir leikmenn 

ekki öðruvísi en leikmenn annarra landa. Hann taldi fjölda metnaðarfullra og 

duglegra knattspyrnumanna frá öðrum Norðurlöndum vera þann sama en með því 

að kaupa Íslendinga fái lið oft mikil gæði fyrir lægra verð en þeir fengu sömu 

gæði annarstaðar í Evrópu til dæmis. 

Hæfileikar 

Líkamlegir- og tæknilegir hæfileikar eru nauðsynlegir til þess að ná árangri. Að 

mati Eriks hefur afreksknattspyrna breyst mikið síðustu ár en áður komust 

leikmenn langt á einstaka hæfileikum eins og tækni og hraða. Nú þurfi leikmenn 

að hafa marga samverkandi þætti til þess að geta náð afreksárangri eins og 

líkamlegan og andlegan styrk, líkamlega og tæknilega hæfni og gott stuðningsnet. 

Frásögn Eriks er í takt við sögn Rúnars af þróun íslenskrar knattspyrnu en hann 

sagði íslenska knattspyrnumenn áður hafa verið mikla baráttujaxla. Þá þurftu 

menn að hafa meira fyrir hlutunum en í dag. Nú er meira hugsað um íþróttaiðkun 

barna og ungmenna og foreldrar sjá um að koma þeim á og af æfingum. Leikmenn 

hafa aðstöðu innandyra til að æfa yfir vetrartímann og það er að skila fleiri 

tæknilega góðum leikmönnum. Rúnar benti einnig á að margir af okkar efnilegu 

atvinnumönnum koma utan af landi en þar þurfa menn að hafa aðeins meira fyrir 

hlutunum inn á knattspyrnuvellinum þar sem ungir leikmenn eru líklegri til að fá 

tækifæri með meistaraflokki og þurfa þar að spila með fullorðnum mönnum og 

herðast mun fyrr fyrir vikið.  

 Viðar tengdi þróun hæfileika við það hversu eðlilegt það er á Íslandi að 

börn iðki fleiri en eina íþrótt og byggi þannig upp góðan grunn og geta greinarnar 

unnið upp hvor aðra. Það getur einnig komið í veg fyrir að íþróttin verði leiðigjörn 
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sagði Viðar sem er í takt við mikilvægi skemmtanagildis sem Viðar og Magnús 

Agnar komu inn á hér fyrir framan. Viðar Halldórsson sagði sína hugmyndafræði 

vera að til þess að verða hæfileikaríkur sé kostur að hafa blandaðan bakgrunn og 

svo sérhæfi einstaklingurinn sig á ákveðnum tímapunkti. 

Lars tók einnig fram að íslensku leikmennirnir sem hann vinnur með í 

íslenska landsliðinu hafi góðan leikskilning og Erik Solér var sama sinnis. 

Erfðir og umhverfi 

Erfðir 
Þó svo að það sé oft talað um þátt erfða hjá árangursríkum íþróttamönnum þá er 

ekkert sem bendir til þess að til sé ákveðið gen sem erfist sem segi til um getu í 

íþróttum sagði Viðar. Hann taldi hins vegar að fólk sem hefur náð árangri í 

íþróttum smiti börnin sín af áhuga á íþróttum og börnin verði líklegri til þess að 

finnast íþróttir merkingabærar. Þau alist upp í íþróttaumhverfi og það séu meiri 

líkur á að við tökum upp áhugamálin sem við ölumst upp við. Einnig geta 

foreldrar sem hafa náð árangri haft áhrif á börn sín þar sem þeir vita hvað þarf til 

þess að ná árangri, þeir þekkja íþróttirnar og vita að hvatning er mikilvæg. Við 

lærum af því að umgangast árangursríkt fólk hvort sem það eru foreldrar okkar 

eða einhverjir aðrir, þjálfarar eða aðrir iðkendur í félaginu sem við æfum hjá sagði 

Viðar. Rúnar Kristinsson benti einnig á að sonur hans sem komin er út í 

atvinnumennsku 19. ára gamall sé búinn að lifa með honum í þessu alla sína tíð. 

Þar af leiðandi veit hann nákvæmlega út á hvað þetta gengur og það hafi 

auðveldað honum að taka skrefið í atvinnumennskuna. 

Umhverfið 
Umhverfið sem einstaklingur elst upp við getur haft margvísleg áhrif á mótun 

hans sem einstaklings og íþróttamanns. Það sem er einkennandi við íslenskt 

umhverfi er aðallega sú staðreynd að við búum á eyju sem gerir meginlandið að 

miklu leiti forvitnilegt fyrir okkur og ýtir undir útþrá hjá mörgum Íslendingum. 

Erik Solér taldi þessa staðreynd vera mjög áhrifamikinn þátt í þróun íslenskra 

knattspyrnumanna. Þar sem ekki er hægt að vera atvinnumaður í knattspyrnu á 

Íslandi og ungir knattspyrnumenn sjá það sem tækifæri að fara erlendis og geta 

lifað á því sem þeim þykir skemmtilegast að gera. Aðrir viðmælendur voru 

sammála því að einangrunin væri mikilvægur áhrifaþáttur sem gerir það að 

verkum að draumurinn um að verða knattspyrnumaður erlendis er spennandi fyrir 
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unga íslenska knattspyrnumenn. Skrefið milli þess að vera áhugamaður og vera 

atvinnumaður er því ekki eins stórt þegar þú elst upp í landi þar sem spilað er í 

atvinnumannadeild þar sem tækifærið til þess að fá borgað fyrir að spila 

knattspyrnu er svo miklu nær og þú getur lifað góður lífi nálægt fjölskyldu og 

vinum að sögn Eriks. 

 Knattspyrna er mjög vinsæl á Íslandi sem gerir árangur í knattspyrnu 

merkingabæran fyrir unga upprennandi leikmenn og yngri kynslóðir líta upp til 

afreksmanna. Þessi einangrun okkar sem þjóð og smæð okkar getur líka verið 

kostur eins og Viðar Halldórsson kom inná er þessi bót staðalímynda 

(e.stereotypelift), það er auðvelt að þekkja einhvern sem hefur náð árangri. Ungir 

og efnilegir íþróttamenn þekkja margir hverjir einhvern sem er afreksmaður í 

íþróttum eða umgangast afreksmenn í félögunum sem þeir æfa hjá. Stóri 

draumurinn verður því mun raunverulegri þegar þú sérð aðra manneskju sem 

virkilega er að gera þetta, í staðinn fyrir að alast upp í stórborg þar sem þú sérð 

aldrei neinn afreksmann sagði Viðar. Þetta ýtir undir trúna sem ungu 

íþróttamennirnir hafa á því að þeir geti látið drauminn verða að veruleika og 

leggja þar af leiðandi mikið á sig frá unga aldri til þess að það verði raunin. Viðar 

benti einnig á að andrúmsloftið væri aflappað vegna smæðar þjóðarinnar og ungir 

iðkendur eyddu oft miklum tíma innan íþróttamannvirkja félaganna fyrir utan 

æfingatíma og þar væri svolítið heimilislegt andrúmsloft. 

 Viðmælendur voru allir sammála um að Knattspyrnusamband Íslands væri 

að vinna mjög gott starf í uppbyggingu í íslenskri knattspyrnu. Þeir voru sammála 

um að innanhússknattspyrnuvellir í fullri stærð væru mikilvægur þáttur í þróun 

knattspyrnuhæfileika á Íslandi og út frá því værum við að að fá taktískt betri 

leikmenn en við höfum átt. Þannig vildi Viðar meina að sparkvellir væru einnig 

mikilvægir þar sem þeir ýta undir þróun hæfileika og áhuga barna sem geta æft á 

þeim í frítíma sínum. Erik sagði aðstöðuna vera ákjósanlegri á Íslandi en í Noregi 

þar sem ungir iðkendur hefðu ekki aðgang að innanhússvöllum og sparkvellir 

væru ekki upphitaðir svo þeir geta verið ónothæfir yfir vetrartímann. Rúnar 

minnist á að reglur KSÍ um þjálfaramenntun væru einnig mikilvægur hlekkur og 

framleiðsla þeirra á hjálpargögnum sem styðja við hvaða þættir eru þjálfaðir á 

hvaða aldri. Lars taldi það einnig vera mikilvægan hlekk í uppeldi ungar 

knattspyrnumanna á Íslandi hversu skipulagt starf félagslið vinna með KSÍ. Hann 

sagði þó uppbyggingarstarfið hér á Íslandi ekki það besta en engu að síður gott 
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starf og taldi hann aðal muninn á starfinu hér og í öðrum Evrópulöndum vera 

peninginn sem lagður er í starfið. Erik var sammála því og sagði að það væri meiri 

peningur settur í uppbyggingarstarf í Noregi en á Íslandi. Rúnar Kristinsson 

minntist á að hægt væri að gera starfið markvissara með getuskiptingu þar sem 

þeir krakkar sem hafi metnað og áhuga fái meiri athygli og betri þjálfun en það 

hefur verið reynt að draga úr þess háttar skiptingum til að koma í veg fyrir að 

börnum finnist þeim mismunað eða upplifi sig lakari en aðra. Viðar taldi þó 

samblöndu af áhugamennsku og fagmennsku vera góðan grunn af því að ná 

árangri í íþróttum og hafði eftir sænska fræðimanninum Tomas Pettersson að 

Skandinavar nái árangri í íþróttum af því starfið sé samblanda af fagmennsku og 

áhugamennsku. Það er gott skipulag og vilji til að gera hlutina vel en á sama tíma 

er skemmtun og gleði partur af starfinu sagði Viðar. Viðar taldi þessa blöndu vera 

svipaða á Íslandi sem gerir það að verkum að gleðin viðhelst og það ríkir meiri 

ánægja innan íþróttanna. Magnús Agnar var sömu skoðunar og sagði það 

mikilvægt að krakkarnir fái lengi að vera þau sjálf og það sé ekki verið að steypa 

þau inn í ákveðið fast mót, þar af leiðandi er minni pressa sem ýtir undir ánægju 

við íþróttaiðkunina.  

Viðmælendur voru allir sammála um að það sé gott fyrir unga 

hæfileikaríka knattspyrnumenn að fara erlendis ef þeir hafa andlegan þroska til 

þess en sögðu þó allir að það sé mjög mismunandi eftir einstaklingum hvenær 

leikmenn séu tilbúnir. Erik taldi það mikinn kost fyrir íslenska leikmenn að fara 

unga í aðrar deildir eins og dönsku og hollensku deildina þar sem þeir fái góða 

þjálfun í tæknilegum æfingum. Hann sagði að Ísland gerði góða hluti með 

uppbyggingarstarf ungra iðkenda en þegar þeir verða 15-16 ára hafi landið ekki 

uppá meira að bjóða og því sé mikilvægt að taka skrefið út fyrir landsteinanna. 

Hann sagði unga íslenska leikmenn standa norskum leikmönnum framar hvað 

þetta varðar þar sem norskir leikmenn væru ekki að fara ungir frá Noregi því þar 

hafa þeir það gott og fá jafnvel meira fyrir knattspyrnuiðkun heldur en þeir fengju 

í Hollandi eða Danmörku. Að mati Eriks er norsk knattspyrna ekki sérstaklega 

sterk í þessum taktísku þáttum sem veldur því að þeir ná ekki að þróa með sér 

þessa sömu hæfileika og íslensku leikmennirnir gera í erlendum deildum.  
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Af hverju sækja erlend lið í íslenska leikmenn ?  

Viðmælendur voru sammála um að aðal ástæðan fyrir velgengni íslenskra 

knattspyrnumanna væri sú að þeir hafa góða knattspyrnuhæfileika. Unga íslenska 

knattspyrnumenn dreymdi um að komast í atvinnumennsku og þess vegna byrjuðu 

þeir snemma að leggja á sig það sem þarf til þess að draumurinn verði að 

veruleika sagði Kjell Jonevret. Allir voru viðmælendur sammála um að íslensku 

leikmennirnir hefðu rétta hugarfarið til þess að ná árangri og það væri gott að 

vinna með leikmönnunum. Magnús Agnar sagði erlend lið ekki þurfa að hafa 

áhyggjur af vandamálum innan né utan vallar hjá íslenskum leikmönnum og þeir 

ættu auðvelt með að aðlagast aðstæðum og Erik og Rúnar voru á sama máli. 

Íslenski karakterinn myndar oft einhverja blöndu með hinum leikmönnunum og 

tengir hópinn saman sagði Viðar. Viðmælendur komu flestir inn á það að 

leikmennirnir hefðu leiðtogahæfileika og tækju vel leiðbeiningum og leggðu sig 

fram fyrir liðið. 

Rúnar Kristinsson og Agnar Magnús töluðu um það að áhugi á íslenskri 

knattspyrnu hefur aukist á undanförnu þar sem unglingalandslið Íslands hafa verið 

að gera góða hluti og vekja athygli. Rúnar sagði að útsendaranet erlendu liðana 

hefðu stækkað og þeir fylgist vel með öllum leikmönnum í deildinni.  

Viðar hafði eftir erlendum aðilum að það væru oft ekki sterkustu 

leikmennirnir sem verið sé að sækja til Íslands, ekki tæknilega bestu eða hröðustu 

heldur sé það karakterinn sem sé að heilla og sú staðreynd að íslenskir leikmenn 

eru miklir liðsmenn og leiðtogar. 

Eins og áður kom fram sagði Kjell Jonevret að það sé hagstætt að kaupa 

íslenska leikmenn því þar fái lið mikla hæfileika fyrir peningana. Erik var 

sammála því og sagði leikmenn með sömu getu vera mun dýrari ef þeir eru 

keyptir annarstaðar frá Evrópu og oft þurfi lið einungis að greið uppeldisverð fyrir 

íslenska leikmenn. Hann sagði einnig litla áhættu fylgja því að kaupa íslenskan 

leikmann þar sem þeir leggja sig iðurlega alla fram til þess að ná árangri og þeir 

hafi gott orðspor. Það tengist líka því sem Magnús Agnar kom inná og var tekið 

fram hér að framan að íslensku leikmennirnir setja oft tækifærið ofar 

peningaupphæðinni og eru tilbúnir að spila fyrir stærri lið fyrir minni 

peningaupphæð.  
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Samantekt: Af hverju á Ísland svona mikið af efnilegum leikmönnum í 

erlendum deildum?  

Viðmælendur komu með smá samantekt í lokinn á sinni skoðun á því hvers vegna 

Ísland ætti þetta marga efnilega leikmenn í erlendum deildum. Lars sagði 

skipulagið í kringum félagsliðin vera gott og samstarf milli félagsliða og 

knattspyrnusambandsins. Rúnar sagði vera mikinn metnað í íslenskum þjálfurum 

sem ala upp ungviðið á Íslandi og reglugerðir KSÍ um menntun þjálfara og þjálfun 

barna væru að skila árangri. 

Rúnar og Lars töluðu um að persónuleikaeinkenni íslenskra leikmanna 

hentuðu vel fyrir knattspyrnu og metnaðurinn og hungrið í árangur kæmi þeim 

langt. Að mati Viðars var það samblanda af einkennum leikmanna, skipulagi 

starfsins og smæðin sem höfðu áhrif á árangurinn. Hann taldi einkennismerki 

Íslands vera þennan karakter og hversu góðir liðsmenn þeir væru. Hann taldi því 

mikilvægt að varðveita og styrkja þessa hluti því það væru okkar sóknarfæri.  

Á Íslandi sjá ungir leikmenn tækifæri í að komast erlendis og hafa knattspyrnu að 

atvinnu sinni sagði Kjell og hann taldi þar af leiðandi að ungir leikmenn leggðu 

snemma mikið á sig til þess að draumurinn yrði að veruleika. Lars og Erik 

minntust einnig á það að íslenskir leikmenn væru ekki mjög “spilltir” og þeir 

vissu að þeir þyrftu að hafa fyrir hlutunum. 

Erik sagði það ótrúlegt hversu marga efnilega knattspyrnumenn þessi litla 

þjóð ætti en hann taldi Íslendinga gera mikið af réttu hlutunum meðan til dæmis 

Noregur gerir hið gagnstæða og jafnast þar út forskotið sem norðmenn ættu að 

hafa ef miðað er við fjölda iðkenda. Erik taldi ástæðurnar ekki vera þær að 

Íslendingar væru framar öðrum í knattspyrnuhæfileikum heldur væri það 

hugarfarið og andlegir þættir sem vega hvað mest í árangri leikmannanna. 

Skuldbindinginn sem einkennir íslenska leikmenn og hæfileikinn til þess að leggja 

á sig það sem þarf til þess að draumurinn verði að veruleika. Íslendingar eru 

neyddir inn á ákveðna braut sem gefi þeim tækifæri til þess að ná árangri sé rétt 

staðið að hlutunum. Ef þú vilt verða atvinnumaður í knattspyrnu á Íslandi verður 

þú að gera eitthvað meira en aðrir, þú verður að taka áhættu og fara erlendis sagði 

Erik.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á velgengni 

íslenskra knattspyrnumanna í Evrópu og var gerður samanburður við Noreg til 

þess að auðveldara væri að átta sig á árangrinum. Þættir sem komu hvað sterkast 

fram sem áhrifaþættir í þessu samhengi voru annars vegar umhverfisþættir og hins 

vegar sálrænir/persónuleikaþættir. Persónuleikaeinkenni leikmannanna þóttu 

henta vel knattspyrnu. Út frá svörum viðmælenda má ætla að það séu þættir eins 

og vinnusemi, metnaður, heiðarleiki, og liðsandi. Viðmælendur komu einnig inn á 

að íslenskir leikmenn hefðu góðan leikskilning og fylgdu vel leiðbeiningum. 

Umhverfisþættir 

Eins og fram hefur komið er skipulagt barna- og unglingastarf gott á Íslandi og er 

það talinn mikilvægur þáttur í velgengni íslenskra knattspyrnumanna. Helsti 

munurinn á uppbyggingarstarfi hér á landi og annarstaðar í nágrannalöndunum er 

hversu miklum fjármunum er eytt í starfið en það er heldur minna hér heldur en 

gengur og gerist í Skandinavíu. Það er einnig markvissari afreksþjálfun mun fyrr í 

sumum Evrópulöndum þar sem knattspyrna er mikils metin í samfélaginu en 

mismunandi skoðanir eru á því hvort það sé gott eða slæmt fyrir þróun ungra 

leikmanna. Samblanda af áhugamennsku og atvinnumennsku leiðir til þess að 

skemmtanagildi er viðhaldið í íþróttaumhverfi á Íslandi og leikmenn upplifa litla 

pressu þar sem flestir hafa fleiri möguleika en atvinnumennsku til þess að lifa 

góðu lífi. Það er mikilvægt að umhverfi íþróttamanna hvetji til árangurs. Eins og 

fram kom í rannsókn sem gerð var á dönskum undir 17 ára leikmönnum var það 

félagsleg færni sem var mikill áhrifaþáttur í árangri og umhverfi leikmanna ýtti 

undir hana. Opið umhverfi, stuðningur og sterk sambönd innan félagsins voru 

mikilvægir þættir sem leiddu til þess að þekkingu var miðlað milli eldri og yngri 

leikmanna (Larsen o.fl., 2013). Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að  smæð 

landsins getur ýtt undir þessa þætti í umhverfinu þar sem það eru mikil tengsli 

milli einstaklinga sem koma að íþróttafélögunum og aðstaðan er opin og 

afslappað andrúmsloft innan íþróttamannvirkja félagsliða.  

Íslenskt umhverfi er mjög hvetjandi til íþróttaiðkunar barna og þykir hún 

sjálfsagður hlutur fyrir yngstu kynslóðina. Þar af leiðandi eru börn oft búin að 

vera lengi þátttakendur og hafa byggt upp góðan grunn úr ýmsum íþróttum. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður sem fram komu í fræðilegum kafla ritgerðarinnar 
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um þróun hæfileika. Rannsóknir Kannekens og félaga (2011)  benda á að það sé 

mikilvægt að koma snemma auga á hæfileika eins og hæfni til þess að staðsetja 

sig á vellinum og taka ákvarðanir hjá ungum iðkendum og þjálfa þá. Þar má ætla 

að menntun þjálfara sem sjá um yngstu kynslóðina sé mikilvæg til þess að staðið 

sé rétt að þjálfun ákveðinna hæfileika. Ericsson (1996) segir að til þess að verða 

framúrskarandi þurfi að eyða 10.000 klukkustundum í meðvitaða æfingu sem næst 

fyrr ef börn byrja ung að iðka íþróttina. Að sama skapi voru niðurstöður Fords og 

Williams þær að þeir leikmenn sem byrjuðu að iðka knattspyrnu um 5-6 ára aldur 

væru líklegri til þess að ná árangri en þeir sem höfðu byrjað seinna (Ford og 

Williams, 2012). 

Íslenskt umhverfi er frábrugðið umhverfi nágrannannalanda okkar á þann 

hátt að við búum á eyju og erum fámenn þjóð í samanburði við þjóðirnar í kring 

um okkur. Eins og áður kom fram gerir smæðin það að verkum að fyrirmyndir eru 

nær okkur en gengur og gerist í stærri löndum og þekking og kunnátta gengur 

hratt milli manna. Þar af leiðandi getur það ýtt undir trú yngri iðkenda að sjá 

afreksmenn í sínu nánasta umhverfi og sjá að aðrir ná að láta drauminn rætast. Trú 

einstaklings á sjálfan sig er stór þáttur í árangri og ýtir undir áhugahvöt 

einstaklingsins (Weinberg og Gould, 2011). Sá þáttur sem þótti vega hvað þyngst 

í áhrifaþáttum á velgengni íslenskra knattspyrnumanna var sú staðreynd að við 

búum á eyju sem býður ekki uppá það að lifa á knattspyrnuiðkun. Viðmælendur 

voru almennt sammála um að það hefði áhrif á velgengni leikmannanna og má 

segja að þessi umhverfisþáttur hrindi af stað keðjuverkandi áhrifum sem neyðir þá 

iðkendur sem dreymi um atvinnumannaferil í knattspyrnu inn á ákveðna braut 

snemma á lífsleiðinni. Knattspyrnuiðkendur á Íslandi þurfa að taka ákvörðun um 

það að stefna á atvinnumennsku þar sem mikil samkeppni ríkir í knattspyrnu hér á 

landi vegna fjölda iðkenda. Eftir að einstaklingurinn hefur tekið þá ákvörðun 

hefur hann sett sér draumamarkmið sem getur leitt til aukinnar innri hvatningar og 

meiri skuldbindingar (Weinberg og Gould, 2011). Einstaklingurinn leggur harðar 

að sér og undirbýr sig andlega til þess að takast á við aðstæðurnar sem 

atvinnumennskan býður uppá. Íslenskir knattspyrnumenn eru því tilbúnir að 

flytjast um set fyrir mun minni peningaupphæðir en til dæmis leikmenn í Noregi 

sem hafa það gott á launum í norsku deildinni og geta lifað af knattspyrnu nálægt 

vinum og fjölskyldu.   
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Sálrænir-/persónuleikaþættir  

Sálrænir þættir geta verið mikilvægir í árangri íþróttamanna. Persónuleiki 

einstaklings hefur ekki bein áhrif á frammistöðu en getur átt þátt í að leiða 

einstaklinga inn á ákveðna braut í lífinu og verið undirstöðuatriði þess hvernig 

einstaklingur bregst við ýmsum aðstæðum. Knattspyrnuheimurinn getur verið 

harður og til þess að geta tekist á við það sem hann býður upp á þurfa menn að 

vera harðir og sterkir einstaklingar.  

 Út frá niðurstöðum viðtalanna má draga þær ályktanir að íslenskir 

knattspyrnumenn sem náð hafa góðum árangri séu andlega sterkir. Clopton (2012) 

segir andlegan styrkleika vera mikilvægan eiginleika þeirra íþróttamanna sem ná 

árangri. Í niðurstöðum kom fram að munur væri á andlegum styrk íslenskra 

leikmanna og þeirra norsku. Hvað það er sem veldur er ekki augljóst en staðan 

sem íslenskir leikmenn eru í þegar þeir taka skrefið að fara erlendis til þess að 

stunda knattspyrnu getur ýtt undir aukna skuldbindingu. Þeir hafa þurft að taka 

stóra ákvörðun og ef að þeir ná ekki að standa undir væntingum er ekki mikið sem 

bíður þeirra heima knattspyrnulega séð. Meðan norsku leikmennirnir hafa oft á 

tíðum möguleika á að spila knattspyrnu fyrir önnur lið í Noregi á fínum kjörum 

svo það getur verið auðveldara fyrir þá að snúa til baka.  

Trú á eigin getu eða það hvernig einstaklingur telur sig geta tekist á við 

ákveðið verkefni hefur sterka tengingu við árangur. Trú á eigin getu tengist því 

hvernig við útskýrum hegðun okkar og annarra og hvernig við útskýrum 

orsakasambönd (Weinberg og Gould, 2011). Eins og fram kom í niðurstöðukafla 

taldi Viðar að íslenskir leikmenn hafi almennt mikla trú á sjálfum sér og að þeir 

trúi því að þeir geti orðið bestir í heimi. Þessa miklu trú, má hugsanlega tengja við 

kenninguna um árangursþörf sem fram kom í fræðilega kafla ritgerðarinnar. Mikil 

trú á eigin ágæti ýtir undir innri áhuga- og árangurshvöt hjá íþróttamönnum. Innri 

hvöt einstaklingsins er áhrifaþáttur sem kemur frá okkur sjálfum sem hvetur okkur 

áfram og mikil innri áhugahvöt eykur skuldbindingu (Weinberg og Gould, 2011). 

Draumurinn um að verða atvinnumaður í knattspyrnu er stór meðal ungra 

knattspyrnumanna á Íslandi. Það má ætla að leikmenn sem eru ungir farnir að 

dreyma um atvinnumennsku leggi mikið á sig til þess að draumurinn verði að 

veruleika. Rétta hugarfarið fylgir og það er ánægjan sem drífur þá áfram sem gerir 

það að verkum að ytri áhrifa þættir hafa minni áhrif og valda minni pressu á 

leikmennina. Þáttur liðsheildarinnar var mikilvægur í svörum viðmælenda og þótti 
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þeim íslenskir leikmenn iðurlega vera miklir liðsmenn. Þeir mynda ákveðna 

blöndu með öðrum leikmönnum. Hvers vegna íslenskir leikmenn eru miklir 

liðsmenn og leiðtogar er áhugaverð að skoða en má hugsanlega rekja til hversu 

lengi er haldið í skemmtanagildið í íþróttum á Íslandi og smæðin ýti undir 

samstöðu og vináttu ef horft er til landsliðshópa. 

Þegar iðkendur hafa sett sér draumamarkmið getur það aukið 

skuldbindingu og metnað til þess að stunda knattspyrnu eða æfingar daginn út og 

inn. Markmiðasetning hefur áhrif á skuldbindingu eins og fram kom í fræðilegum 

kafla um áhrif markmiðasetningar á árangur (Weinberg og Gould, 2011) og 

skuldbindingin er einnig mikilvæg þegar kemur að því að ná framúrskarandi 

árangri í ákveðinni færni að mati Ericsson (1996).  

 Þeir þættir sem viðmælendur komu inn á sem þóttu mikilvægir í árangri og 

einkennandi fyrir íslenska knattspyrnumenn eins og heiðarleiki, vinnusemi, og 

árangursþörfin falla vel inn í pýramída Woodens um árangursríka einstaklinga í 

íþróttum. Aðrir þættir sem komu fram voru agi, hæfileikar, leikskilningur og 

liðsandi en þeir þættir byggjast einnig allir ofan á grunnþætti pýramída Woodens 

(sjá mynd 1) (Wooden og Carty, 2005). Til þess að þessir þættir nýtist 

einstaklingum þurfa þeir að hafa trú á verkefninu sem þykir oft einkennandi fyrir 

íslenska íþróttamenn eins og fram kom hér að framan.  

Þegar litið er til hæfileika íslenskra knattspyrnumanna bentu niðurstöður 

viðtalanna til þess að þeir byggju yfir góðum leikskilningi. Leikskilningur er 

mikilvægur hæfileiki til þess að ná langt í knattspyrnu eins og fram kom í 

fræðilegum inngangi rannsóknarinnar. Niðurstöður rannsóknar Kannekens og 

félaga á framúrskarandi leikmönnum í Hollandi leiða í ljós að góð ákvörðunartaka 

og tímasetningar sem falla undir leikskilning eru mikilvægur hlekkur í því að ná 

árangri í knattspyrnu. Leikskilning íslensku leikmannanna tengir Erik við það 

hversu margir ungir leikmenn fara snemma í atvinnumennsku og fá þar góða 

þjálfun í tæknilegum þáttum og leikskilning. Það má einnig draga þá ályktun að 

áhrif innanhússknattspyrnuvalla og aðgengi barna að sparkvöllum hafi þar sitt að 

segja. 

  



 43 

Samantekt	  

Þeir þættir sem voru mest áberandi í niðurstöðunum voru áhrif umhverfisins á 

þróun knattspyrnumanna og sú staðreynd að ekki er spilað í atvinnumannadeild á 

Íslandi. Það má draga þá ályktun að umhverfisþættir á Íslandi hafi áhrif á 

persónuleikaeinkenni íslenskra leikmanna, en þau þykja einnig eftirsóknarverð. 

Það eru aðallega þættir eins og vinnusemi, skuldbinding og liðsandi. Gott 

uppbyggingarstarf hefur sitt að segja í þróun leikmannanna og ekki er heldur hægt 

að líta fram hjá því að með því að kaupa íslenska leikmenn eru erlend lið að 

sækjast í góða hæfileika fyrir minni pening.  

Eins og áður sagði er rannsóknarefni þessa verkefnis töluvert flókið en 

náðist þó að fá álit manna með mikla reynslu af knattspyrnu til þess að segja sínar 

skoðanir á ástæðum velgengni íslenskra knattspyrnumanna. Til þess að fá skýrari 

mynd á niðurstöður hefði þó verið betra að fá fleiri viðmælendur og mögulega 

einstaklinga sem hafa víðari reynslu úr öðrum deildum en þeirri íslensku, norsku 

og hollensku. Fróðlegt væri í framhaldinu að gera samskonar rannsókn á 

kvenkyns atvinnumönnum og hafa þá viðmælendur einstaklinga sem eru kunnugir 

því að vinna með íslenskum knattspyrnukonum. Það væri líka athyglisvert að bera 

saman íslenska leikmenn við leikmenn frá stærri þjóðum í knattspyrnuheiminum. 

Einnig þykir höfundi áhugavert að skoða áhrif lengdar undirbúningstímabilsins á 

Íslandi, en það er það lengsta í heiminum í dag, á þróun tæknilegrar færni íslensku 

leikmannanna.  
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Viðauki	  

Viðtalsrammi á Íslensku 

 

• Hvaða þætti telur þú vera mikilvæga til þess að ná árangri í knattspyrnu? 

• Hvernig myndir þú lýsa dæmigerðum íslenskum knattspyrnumanni?  

• Er eitthvað sem þú telur einkenna íslenska knattspyrnumenn sem ná 

árangri? 

o Er eitthvað sem gerir þá frábrugðna leikmönnum af erlendum 

uppruna? 

• Hvað er það sem erlend lið sækjast eftir í íslenskum leikmönnum?  

• Hvaða áhrif teluru umhverfi og uppeldi á Íslandi hafa á velgengni 

íslenskra knattspyrnumanna?  

o Smæðin/nálægðin?  

o Aðstaðan á Íslandi?  

• Hefuru einhverja kenning/ skýringu á því afhverju svona lítil þjóð á í kring 

um 55 atvinnumenn í knattspyrnu sem margir spila í sterkum deildum í 

evprópu. 17 konur sem spila sem atvinnumenn og 20 unga leikmenn á 

samningi hjá erlendum félögum? 
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Viðtalsrammi á ensku 

 
1. Which elements do you consider necessary to become an elite player?  

2. How would you describe the typical Icelandic football player's 

character?  

3. What do you think defines a successful football player in Iceland?  

4. Why do teams from other countries pursue Icelandic players?  

5. How  do you think factors such as a,b and c impact the players success?  

a. That we live in a island?  

b. The facilities in Iceland  

c. Grassroot Programs in Iceland  

6. Is it any different from the other European countries?  

7. Why do you think a country such as Iceland, with the population of only 

350.000 individuals, has been able to produce 55 professional players 

currently playing in Europe, 17 women playing abroad and 20 young 

players on contract with foreign teams? 

 
 


