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Útdráttur 
Hvernig er best að haga hópaskiptingu í knattspyrnu til þess að 

iðkendur fái sem mest út úr hverri æfingu og hver er skoðun þjálfara 

á getuskiptingu innan æfinga? Til að leita svara við þessu var gerð 

megindleg rannsókn og fór gagnaöflun fram á vormánuðum 2017. 

Rafrænn spurningalisti var sendur út og bárust svör frá 108 

þjálfurum. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvert viðhorf 

þjálfara væri á getuskiptum æfingum og fái innsýn í hvernig þeir 

telja að sé best að hátta henni, hvaða iðkendur fá mest út úr 

getuskiptingu og hverjir minnst að þeirra mati. Niðurstöður 

rannsóknar leiddu í ljós að knattspyrnuþjálfarar á Íslandi eru flestir 

sammála því að getuskipting sé nauðsynleg til þess að hægt sé að ná 

árangri í knattspyrnu. Á sama tíma er mikilvægt fyrir þjálfara að vera 

meðvitaða um þann mun sem er á þroska iðkenda fyrir 

kynþroskaaldurinn og vera tilbúnir að stokka upp í skiptingu þegar 

þess þarf. Af niðurstöðum má draga þær ályktanir að meirihluti 

þjálfara telja að þörf sé á getuskiptingu og hún eigi að hefjast fyrir 

kynþroska barna.  
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Formáli 
 

Frá því að ég hóf minn íþróttaferil hefur knattspyrna alltaf átt hug minn allan, bæði 

sem iðkandi, þjálfari, áhorfandi og í tölvuleikjum. Frá því að knattspyrnuþjálfunar 

ferillinn hófst hefur alltaf ein athugasemd setið í mér. Þegar ég fékk til mín átta ára 

gamlan dreng sem segist ekki hafa snert boltann í spilæfingu þar sem öllum hópnum 

var skipt jafnt í lið. Frá þeirri stundu var ég ákveðinn í því að lokaverkefni mitt í 

íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík myndi tengjast getuskiptingu. Umræðan um 

getuskiptingu opnaðist fyrir alvöru 2012 í fyrirlestri á vegum ÍSÍ, þar sem talað var 

um mismunun eftir getu, innan íþróttahreyfingarinnar. Skoðun þeirra þjálfara sem 

skrifuðu pistla og ræddu opinberlega um getuskiptinguna var mér ljós, og skoðun 

mín einnig, en hver er skoðun þjálfara almennt innan knattspyrnuhreyfingarinnar er 

ekki þekkt, og þótti mér því áhugavert að vita hver sú skoðun væri. Hvort að 

almennt væru allir á sömu blaðsíðu, eða hvort að háværar raddir myndu koma í veg 

fyrir að aðrir þjálfarar myndu opinbera sínar skoðanir, eða deila sínum hugmyndum 

með samstarfsfélögum og yfirmönnum. 

 Þessi ritgerð er lokaáfangi í B.Sc námi í íþróttafræði við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Ritgerðin er metin til 12 ECTS eininga. Ég 

vil þakka leiðbeinanda mínu Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir aðstoð við vinnu 

á verkefninu. Sérstakar þakkir fær fjölskyldan mín fyrir að nenna að standa í því að 

lesa yfir sama textann aftur og aftur og sjá til þess að námið yrði klárað með sæmd. 

Loks vil ég þakka vinum mínum og samnemendum fyrir þessi viðburðaríku þrjú ár 

sem er senn að ljúka og er bjart yfir íþróttahreyfingunni á Íslandi með innkomu 

þeirra á vinnumarkaðinn. 

  



4 

 

Efnisyfirlit 
Útdráttur .............................................................................................................................. 2 

Formáli ................................................................................................................................ 3 

Mynda- og töfluskrá ............................................................................................................ 5 

Inngangur ............................................................................................................................ 6 

Knattspyrna ......................................................................................................................... 7 

Knattspyrna á Íslandi ...................................................................................................... 7 

Kröfur knattspyrnu .......................................................................................................... 8 

Þjálfun barna ....................................................................................................................... 9 

Getuskipting ...................................................................................................................... 11 

Ísland og getuskipting ................................................................................................... 15 

Aðferðir og gögn ............................................................................................................... 16 

Markmið og rannsóknarspurning .................................................................................. 16 

Rannsóknaraðferð ......................................................................................................... 16 

Framkvæmd .................................................................................................................. 17 

Þátttakendur .................................................................................................................. 17 

Úrvinnsla ....................................................................................................................... 18 

Hömlur rannsóknar ....................................................................................................... 18 

Niðurstöður ....................................................................................................................... 19 

Knattspyrnuþjálfarar og getuskipting ............................................................................ 21 

Umræður ........................................................................................................................... 28 

Lokaorð ............................................................................................................................. 31 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 32 

Viðaukar ............................................................................................................................ 37 

Viðauki 1 ....................................................................................................................... 37 

Viðauki 2 ....................................................................................................................... 41 

 

 

  



5 

 

Mynda- og töfluskrá 
 

Mynd 1. Þjálfarar flokka greint eftir kyni ............................................................. 19 

Mynd 2. Þjálfaréttindi eftir því hvort viðkomandi er að þjálfa stráka, stelpur eða 

bæði stráka og stelpur............................................................................................ 20 

Mynd 3. Viðhorf þjálfara á því hvenær getuskipting eigi að hefjast greint eftir kyni 

þjálfara................................................................................................................... 21 

Mynd 4. Viðhorf þjálfara á því hvenær getuskiptingu eigi að ljúka greint eftir kyni 

þjálfara................................................................................................................... 22 

Mynd 5. Viðhorf þjálfara á getuskiptingu innan æfinga, greint eftir því hvort 

viðkomandi þjálfar bara stráka, bara stelpur eða bæði stráka og stelpur. ............. 23 

Mynd 6. Viðhorf þjálfara til þess hverjir beri hag af getuskiptingu, greint eftir kyni.

 ............................................................................................................................... 25 

Mynd 7. Viðhorf þjálfara til þess hverjir tapi á getuskiptingu, greint eftir kyni. .. 26 

 

 

Tafla 1. Starfsreynsla í þjálfun eftir kynferði þátttakenda .................................... 18 

 

 

  



6 

 

Inngangur 
 

Þegar Íslendingar heyra orðið knattspyrna er eflaust ein mynd sem kemur upp í 

hugann. Karlalandsliðið í knattspyrnu með Aron Einar í fararbroddi, að taka 

víkingaklappið með áhorfendum á Evrópumótinu í Frakklandi árið 2016. Hvað 

liggur að baki þessum góða árangri sem íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu náði? 

Hvað er það sem gerir það að verkum að íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu er 

að fara á sitt þriðja stórmót í röð? Og hvernig getur um 350.000 manna þjóð átt tvö 

landslið í topp 25 á heimslistanum í knattspyrnu? Að baki þessa árangurs liggja 

stanslausar æfingar og auka æfingar. Knattspyrnumenn og –konur hafa ítrekað sett 

knattspyrnuna í fyrsta sæti til þess að ná þessum árangri sem ungum 

knattspyrnuiðkendum dreymir mörgum um. Það er að vinna við að spila 

knattspyrnu og komast í íslenska landsliðið.  

Þessa stundina eru yfir 16.000 börn sem stunda knattspyrnu á Íslandi og 

hefur iðkendum fjölgað mikið. Í kjölfar þess að iðkendum fjölgar þarf að bæta við 

þjálfurum, til að hægt sé að þjónusta þennan fjölda af iðkendum er þörf á að skipta 

börnunum í hópa, svo hægt sé að koma öllum fyrir. Á Íslandi er skipt í flokka eftir 

aldri og æfa yfirleitt tveir aldurshópar saman, nema í 2. flokki þar æfa þrír 

aldurshópar saman. Sumir flokkar sem þurfa þó að æfa í tvennu lagi, vegna þess að 

iðkendafjöldi er of mikill til þess að allir geti æft á sama tíma. Þeim er þá skipt upp 

þannig, að yngri iðkendur æfa saman og eldri iðkendur saman, þá er talað um yngra 

ár og eldra ár (Stjarnan, 2016). En er besta leiðin að skipta iðkendum upp eftir aldri, 

eða fá iðkendur meira úr því að þeim sé skipt upp eftir getu?  

Umræða um getuskiptingu kemur reglulega upp í þjálfarasamfélaginu þar 

sem iðkendafjöldi er sífellt að aukast. Hverjir eru það sem bera hag af, og hverjir 

tapa á því að skipt sé eftir getu en ekki aldri? Eru það eingöngu bestu iðkendurnir 

sem eru að bera hag af því, eða eru allir að bera hag af því að fá verkefni við sitt 

hæfi og ná þar af leiðandi að hámarka sinn þroska í knattspyrnu? Hver er skoðun 

þjálfara á getuskiptingu? Vilja þjálfarar alltaf hafa getuskipt til þess að gæði æfinga 

geti alltaf verið í takt við gæði leikmanna, eða vilja þeir hafa valmöguleikann á að 

blanda iðkendum saman þvert á getu?  

Leitast verður eftir svörum við þessum spurningum í ritgerðinni. 
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Knattspyrna 
 

Knattspyrna er spiluð af tveim liðum með 11 leikmenn í sitthvoru liðinu, þar af 

verður einn að vera markvörður (Laws of the game 2016/17, 2016, bls. 32–33). 

Reglur knattspyrnunnar eru margar, og sumar hverjar eru flóknar fyrir þann sem 

hefur aldrei stundað íþróttina. Þær eru endurskoðaðar reglulega, og eru reglurnar 

samþykktar eða felldar úr gildi af alþjóðlegu knattspyrnuráðs nefndinni (e. The 

International Football Association Board), hér eftir IFAB. IFAB hefur staðið fyrir 

öllum breytingum og viðbótum á reglum knattspyrnunnar, allt frá því að 

vítateigurinn birtist árið 1869 fram að því að aðstoð upptökuvéla var prufuð í leik 

árið 2016 (Laws of the game 2016/17, 2016, bls. 8–9). 

Á Íslandi eru þrjár innáskiptingar leyfðar í hvoru liði, í hverjum leik, í efstu 

þremur deildunum, en í neðri deildunum er heimilt að nota allt að fimm skiptingar 

í leik. Ekki er leyfilegt að skipta leikmanni útaf og aftur inná í sama leiknum 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2017-a). Í leikjum hjá börnum á aldrinum tíu til 14 

ára er leyfilegt að skipta leikmönnum inná og útaf að vild, og þarf ekki að fá leyfi 

dómarans fyrir skiptingunum, leikur getur þó ekki hafist séu færri en sex leikmenn 

klárir að spila (Knattspyrnusamband Íslands, 2017-b). Vellir á Íslandi eru flestir 68 

metrar að breidd og 105 metrar að lengd (Knattspyrnusamband Íslands, 2017-a). 

Samkvæmt reglugerð Knattspyrnusambands Íslands (hér eftir KSÍ) um knattspyrnu 

í sjö- og átta manna liðum skal leikvöllur vera 68 metrar að lengd og 52.5 metrar 

að breidd, eða sem svarar helmings stærð venjulegs leikvallar 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2017-b).  

 

Knattspyrna á Íslandi 
Knattspyrna, eða fótbolti eins og íþróttin kallaðist í upphafi, hófst á Íslandi sem 

íþróttagrein um aldamótin 1900. Sumarið 1908 fóru fyrstu kappleikirnir fram á 

Íslandi á milli Íþróttafélags Reykjavíkur og Fótboltafélags Reykjavíkur. Þetta voru 

fyrstu kappleikirnir sem spilaðir voru á Íslandi (Ágúst Ásgeirsson, 2007, bls. 503).  

Föstudaginn 28. júní árið 1912 var fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu haldið. 

Mótið fór fram á Melavellinum og voru þrjú lið sem tóku þátt, Fótboltafélag 

Reykjavíkur (KR), Fram og Knattspyrnufélag Vestmannaeyja. Mótinu lauk á 
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úrslitaleik milli Fram og KR, þar sem KR sigraði með þremur mörkum gegn 

tveimur, og voru því krýndir fyrstu Íslandsmeistararnir (Sigmundur Ó. Steinarsson, 

2011, bls. 14–16).  

Fyrsta landslið Íslands leit þó ekki dagsins ljós fyrr en árið 1946 þegar 

Íslendingar léku sinn fyrsta landsleik á Melavellinum, þann 17. júlí gegn liði 

Danmerkur. Ísland lék svo sinn fyrsta landsleik á Laugardalsvelli, níu árum seinna, 

þann 8. júlí árið 1957 gegn Norðmönnum (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2011, bls. 

44, 103). 

 Iðkendafjöldi í knattspyrnu hefur aukist jafnt og þétt, en árið 2014 voru 

22.638 skráðir iðkendur innan raða Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (hér eftir 

ÍSÍ). Árið á undan voru 20.715 skráðir iðkendur og er því aukning milli ára um 9%. 

Stór hluti þessara iðkenda eru börn og unglingar undir 15 ára aldri eða 72%, en alls 

eru 16.284 iðkendur á þessum aldri að æfa, á móti 6.354 iðkendum sem eru eldri en 

15 ára (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014). Þessir iðkendur eru að stunda 

knattspyrnu með einhverju af þeim 81 félagi sem eru virk á landinu 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-a) og undir handleiðslu einhverra þeirra 700 

þjálfara sem eru að þjálfa á Íslandi (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012, bls. 2). 

 

Kröfur knattspyrnu 
Knattspyrna er ein vinsælasta íþrótt heims og er iðkuð af körlum og konum, jafnt 

ungum sem öldruðum. Kröfurnar sem eru settar á knattspyrnuiðkendur eru 

fjölbreyttar, þær eru ýmist tæknilegar, taktískar, líkamlegar og/eða andlegar. Afreks 

knattspyrnuleikmenn hlaupa að meðaltali tíu kílómetra í leik og þurfa að 

framkvæma mismunandi hreyfingar innan 90 mínútna leiks, svo sem geta tæklað, 

stokkið, sparkað, tekið spretti, snöggar stefnubreytingar og halda jafnvægi þegar 

andstæðingurinn reynir að ná knettinum (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 

2005, bls. 35–36). Leikmenn þurfa að vera með gott þol, bæði loftfirrt og loftháð. 

Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða í stuttan tíma, eða í um tvær til 30 

sekúndur, loftháð þol er geta líkamans til að erfiða í lengri tíma (Gjerset, Haugen 

og Holmstad, 1998, bls. 27). 

Mismunandi kröfur eru gerðar eftir tiltekinni stöðu sem að leikmenn spila. 

Leikmenn sem spila á miðjunni, hlaupa lengri vegalengd en þeir sem spila í vörninni 
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og framar á vellinum, framherjar og bakverðir spretta meira í leik heldur en 

miðjumenn og miðverðir (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003; Van Winckel, 2014, 

bls. 34). Markmenn hlaupa minnst, en þeir hlaupa að meðaltali fjóra kílómetra í leik 

(Stølen o.fl., 2005, bls. 36). Í einum 90 mínútna leik fara að meðaltali 6% prósent 

af leiknum í að standa kyrr, 59% fara í að ganga um völlinn, 26% að skokka og 9% 

tímans fer í hröð hlaup og spretti (Van Winckel, 2014, bls. 33). Meðalákefð hjá 

afreks leikmanni í 90 mínútna leik er 70% af hámarkssúrefnisupptöku og notast því 

leikmaður mest við loftháða orkukerfið. Loftfirrta orkukerfið er þó einnig í notkun 

hjá knattspyrnumönnum og þurfa því knattspyrnumenn að æfa bæði orkukerfin 

(Núñez, Da Silva-Grigoletto, Castillo, Poblador og Lancho, 2008, bls. 518). 

Í rannsókn eftir Kirkendall sem kom út árið 2007, var heimsmeistaramótið 

í knattspyrnu hjá körlum árið 1998, borið saman við heimsmeistaramótið í 

knattspyrnu hjá konum árið 1999 til þess að skoða muninn á milli kynjanna. Þar 

voru settar fram hugmyndir um það, hvers vegna kvenna- og karlaknattspyrna voru 

ólíkar, varðandi hvar á vellinum var líklegast að skora, miðað við þau mörk sem 

komu í mótinu og hversu mikið leikmenn hlupu. Settar voru fram hugmyndir um 

hvaða munur væri líffræðilegur og ekki hægt að breyta og hvaða kynjamun væri 

hægt að breyta með bættri þjálfun (Kirkendall, 2007). 

 

Þjálfun barna 
„Það ætti ekki að líta á unga leikmenn sem litlar eftirmyndir af fullorðnum og 

þjálfun þeirra á ekki að byggjast á æfingaáætlun sem hefur verið notuð við 

meistaraflokksþjálfun.“ (Bangsbo, 2007, bls. 46). Þegar þjálfun barna og unglinga 

á sér stað, er mikilvægt að þjálfari sé meðvitaður um að þroski barna er ekki sá 

sami, þrátt fyrir að aldurinn sé sá sami. Hópur iðkenda á 12. aldursári getur verið á 

mjög breiðu þroskabili, allt frá því að vera með þroska á við níu ára einstakling og 

jafnvel upp í 15 ára einstakling. Það gefur oft góða hugmynd um þroskastig 

iðkanda, að skoða hvort hann hafi tekið út svokallaðan vaxtarkipp eða ekki 

(Bangsbo, 2007, bls. 35–36). Þegar börn eru að taka vaxtarkipp geta þau átt erfitt 

með samhæfingu og einföld atriði geta orðið flókin og klunnaleg. Það er því 

mikilvægt fyrir barna- og unglingaþjálfara að vera meðvitaða um þetta ferli, til þess 

að haga þjálfun í samræmi við þroska (Bangsbo, 2007, bls. 37–38). 
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 Við þjálfun barna er mikilvægt að finna verkefni við hæfi (Graham, 2008, 

bls. 100). Ef barninu tekst t.d. aldrei að hitta boltanum í markið, er mjög ólíklegt að 

áhugi haldi sér til lengri tíma. Allar æfingar verða að vera sniðnar þannig að líkurnar 

á að æfingin gangi upp án vandræða séu miklar. Ef mistök eiga sér stað reglulega 

hjá börnum, sérstaklega þeim sem eru nýbyrjuð að æfa sig í ákveðinni hreyfingu, 

eru auknar líkur á að barnið fyllist vantrú á sjálfu sér varðandi að það muni einhvern 

tímann ná árangri í hreyfingunni, sama hversu mikið það æfir sig. Þjálfarar verða 

því að passa að aðlaga æfingar að þörfum barnanna, þannig að auknar líkur séu á 

árangri (Graham, 2008, bls. 100). 

Starf þjálfarans felst einnig í því að hjálpa barninu að bæta sig. Besta leiðin 

til þess er að nota endurgjöf. Það verður þó að varast að nota ómarkvissa endurgjöf, 

þar sem barnið veit ekki hverju er verið að hrósa eða hvað er verið að gagnrýna. 

Endurgjöf sem felst í því að segja við barn „þetta var gott“, segir barninu ekki hvaða 

hluti æfingarinnar var góður (Graham, 2008, bls. 153). Var það gott útaf því að 

boltinn fór inn? Var skotið framkvæmt rétt? Notaði barnið réttan fót? Endurgjöfin 

þarf að vera markviss, svo barnið skilji nákvæmlega hvað er verið að gefa endurgjöf 

fyrir, Þjálfari þarf að varast að hugsa eingöngu um niðurstöðuna, og leggja meiri 

áherslu á að beina athyglinni að framkvæmd hreyfingarinnar (Graham, 2008, bls. 

153). Þjálfarinn þarf einnig að passa sig á hvaða skilaboð hann er að senda 

börnunum sem að hann er að þjálfa. Rannsóknir hafa sýnt, að börn eru líklegri til 

þess að svindla og sýna hegðun sem telst óíþróttamannsleg, ef að þau halda að 

þjálfarinn samþykki þannig hegðun til þess að vinna (Guivernau og Duda, 2002; 

Boixadós, Cruz, Torregrosa og Valiente, 2004). 

 Fyrir kynþroskaskeið er ekki þörf á að þjálfa upp loftfirrt og loftháð þol með 

þrekæfingum (Bangsbo, 2007, bls. 46). Allri þolþjálfun barna á að vera hægt að ná 

upp með almennum æfingum og leikjum. Eftir kynþroska er svo hægt að innleiða 

sértækar æfingar til þess að auka þol iðkenda. Það sama má segja um styrktarþjálfun 

barna, ekki er þörf á að hafa markvissar styrktaræfingar fyrir börn eða unglinga, 

fyrr en að kynþroskinn hefur verið tekin út (Bangsbo, 2007, bls. 47). Mikilvægt er 

að þjálfa yngstu börnin í margvíslegri samhæfingu, bæði samhæfingu fóta, 

samhæfingu handa og fóta sem og samhæfingu augna og fóta. Það er því æskilegt 

að börn æfi sig í sem flestum íþróttum á unga aldri, því sú reynsla getur spilað stórt 
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hlutverk fyrir tæknilegar framfarir innan knattspyrnu. Þjálfarar barna ættu því að 

leggja áherslu á fjölbreyttar æfingar með bolta (Bangsbo, 2007, bls. 48). 

 Í stefnuyfirlýsingu KSÍ um þjálfun barna og unglinga, voru gefin út viðmið 

um hvert markmið hvers og eins aldurshóps eru í knattspyrnuþjálfun á Íslandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). Markmiðin fyrir börn á aldrinum átta ára og 

yngri var að auka hreyfiþroska, þannig að fyrstu kynni af knattspyrnu séu jákvæð 

og skemmtileg, að allar æfingar fari fram í leikformi og leikur og leikgleði ráði 

ríkjum. Öll börn eiga að fá tækifæri til að vera með. Á aldrinum níu til 12 ára á 

aðaláhersla þjálfunar að vera á tæknilega færni, að kynna einföld leikfræðileg atriði 

og vekja áhuga á knattspyrnu fyrir lífstíð. Æfingarnar eiga að vera fjölbreyttar og 

skemmtilegar og gefa öllum börnum tækifæri til að æfa og keppa miðað við þroska 

og getu. Einnig hvetur KSÍ börn til þess að kynna sér sem flestar íþróttir á þessum 

aldri (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b).  

 Þegar komið er á unglingsaldurinn breytast áherslurnar. Við þjálfun 13 til 

16 ára iðkenda skal þjálfun byggjast meira en áður á þoli, krafti, hraða og liðleika, 

viðhalda og bæta áður lærða tækni og auka skilning á leikfræðilegum þáttum. Skapa 

þarf félagslega jákvæðar aðstæður og kynna fræðslu um vöxt og heilbrigðan lífsstíl. 

Sérhæfing í knattspyrnu skal hefjast og kynna skal hvað felst í hugsunarhætti 

keppnis- og afreksíþróttamennsku. Áfram skulu allir fá tækifæri til að stunda 

íþróttina miðað við þroska og getu (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). Þegar 

komið er að þjálfun iðkenda á aldrinum 17 til 19 ára skulu allir þjálfunarþættir sem 

komið hafa fram vera teknir fyrir og þjálfunarálag aukið. Bjóða skal uppá 

möguleika á að iðka knattspyrnu sem líkamsrækt en á sama tíma innleiða 

afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna alla leið. Æfingar eiga að vera alhliða og 

þarf að taka tillit til getu og stöðu hvers og eins. Sérhæfð afreksþjálfun fer fram, 

sem og val milli íþróttagreina. Þessum iðkendum skal gerð full grein fyrir því hvaða 

hugarfar, álag og hæfileikar þurfa að vera til staðar, til þess að hægt sé að ná árangri 

sem afreksmaður og –kona í knattspyrnu (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.-b). 

Getuskipting  
Þeir iðkendur sem teljast afreks leikmenn hafa sýnt fram á aukinn hæfileika til að 

lesa í aðstæður. Afreks leikmenn eru fljótari að hugsa og eiga auðveldara með að 

greina á milli hvaða leikmenn eru að hafa áhrif á leikinn og hvaða leikmenn eru 
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ekki að hafa áhrif, þegar þeim eru sýnd atvik innan knattspyrnuvallar. Einnig geta 

þeir áttað sig á mikilvægi hvers og eins leikmanns, áhrif hans á umhverfið innan 

leiksins og þá athygli sem andstæðingur þarf að sýna honum. Rannsóknir hafa leitt 

í ljós að þessi munur milli afreks leikmanna og annarra leikmanna kemur í ljós hjá 

iðkendum alveg frá níu ára aldri (Ward og Williams, 2003). 

Spurningarnar sem margir hafa velt fyrir sér eru hvort allir geti komist á 

afreks stig í knattspyrnu, eða hvort meðfæddir hæfileikar verði að vera til staðar. 

Fræðimennirnir Howe, Davidson og Sloboda (1998) settu fram rannsókn þar sem 

var farið yfir skilgreiningar hæfileika, hvað hæfileiki er og hvort að þeir væru til 

staðar. Rannsóknin leiddi í ljós að ekki voru nein gögn sem bentu til þess að með 

æfingu gætu ekki allir náð á hæsta stig, en þó séu einhverjir sem eru líffræðilega 

betur í stakk búnir til að ná alla leið (Howe, Davidson og Sloboda, 1998). Sumir 

þjálfarar tala um að ekki sé hægt að komast á hæsta stig knattspyrnu án þess að hafa 

meðfædda hæfileika, en allir eru þó sammála um að æfingarnar séu það sem komi 

þér alla leið (Helsen, Hodges, Winckel og Starkes, 2000). 

Bompa (2009) setti upp kosti þess að nota vísindalegar leiðir og hjálp 

fræðimanna til getuskiptingar. Hann setti líka fram rökstuðning fyrir því af hverju 

ætti að nota getuskiptingu í íþróttum. Hann setti upp fimm kosti getuskiptingar sem 

voru eftirfarandi: 1) Getuskipting minnkar tímann sem þarf til þess að búa til 

afreksmann, því að þeir sem eru góðir í íþróttinni, æfa saman. 2) Getuskipting eykur 

skilvirkni þjálfarans, með því að þjálfa eingöngu íþróttamenn með mikla hæfileika. 

3) Hún eykur keppnisskap og fjölda íþróttamanna sem stefna á afreksferil. 4) Hún 

eykur sjálfstraust íþróttamanns sem er að æfa og keppa á hæsta stigi og 5) 

Getuskipting ýtir ómeðvitað undir áhuga fræðimanna að fylgjast með 

áframhaldandi þróun íþróttamannanna (Wolstencroft, Abbott, Collins, Martindale 

og Sowerby, 2002; Bompa og Haff, 2009). 

 Aldursskipting er algeng leið til þess að skipta iðkendum í flokka innan 

íþrótta. Fyrsta rannsókn sem var gerð á aldursskiptingu, fjallaði um áhrif 

fæðingardags á afreks leikmenn, kom út árið 1985 (Barnsley, Thompson og 

Barnsley, 1985). Þar var rannsakað fæðingarmánuður kanadískra leikmanna í efstu 

deild í íshokkí. Það kom í ljós að afreks leikmenn þessa tímabils í íshokkí voru 

tvisvar sinnum líklegri, til að hafa fæðst á fyrsta fjórðungi ársins, janúar til mars, 
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heldur en þeim seinasta, október til desember (Barnsley o.fl., 1985). Ritað hefur 

verið um áhrif aldursskiptingar og rannsóknir verið framkvæmdar um hvernig sé 

hægt að minnka þau áhrif sem aldursskipting getur haft. Fræðilega heitið er 

fæðingardagsáhrifin. Í stuttu máli fjalla fæðingardagsáhrifin um að eldri leikmenn 

flokks í íþróttum eiga meiri líkur á að verða afreks leikmenn heldur en yngri 

jafningjar þeirra (Wattie, Baker, Cobley og Montelpare, 2007). Það vill því oft 

brenna við að þjálfarar velja eldri og bráðþroskaðri leikmenn fram yfir þá yngri, 

sem hafa ekki ennþá tekið út allan sinn líkamlega þroska, þegar kemur að keppni 

(Sierra-Díaz, González-Víllora, Pastor-Vicedo og Serra-Olivares, 2017). 

Fæðingardagsáhrifanna geta skapað óréttlát umhverfi og takmörkuð tækifæri fyrir 

yngri leikmenn á sama almanaksári (Baker, Horton, Robertson-Wilson og Wall, 

2003).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig unnt er að minnka þessi áhrif og 

reyna að eyða þeim (Barnsley o.fl., 1985; Cobley, Baker, Wattie og McKenna, 

2009; Peterson, 2009; Wattie o.fl., 2007). Meðal hugmynda, var að stokka upp í 

skiptingu flokkanna á níu mánaða fresti, þannig að allir myndu upplifa það að vera 

elstir og yngstir (Cobley o.fl., 2009; Sierra-Díaz o.fl., 2017). Í rannsókn sem Helsen 

(2000) framkvæmdi á fæðingardagsáhrifunum kom í ljós að skilgreining þjálfarans 

á hver besti leikmaður liðsins er, var breytileg eftir því hvort að tímabilaskipting fór 

fram í janúar eða ágúst. Þegar tímabilaskiptingin fór fram í janúar áttu bestu 

leikmenn liðsins afmæli frá janúar til apríl, en við breytingu 

tímabilaskiptingarinnar, fóru bestu leikmennirnir að eiga afmæli í ágúst og fram í 

nóvember (Helsen o.fl., 2000). Sierra-Diaz rannsakaði einnig fæðingardagsáhrifin, 

þar sem kom í ljós að áhrifin hafa farið vaxandi seinustu árin, en eru algengari innan 

yngri flokka knattspyrnu, þar sem áhersla þjálfara virðist vera á að vinna strax leiki. 

Ekki er eins mikið um svona skiptingu innan afreks liða, þar sem allir leikmenn þar, 

hafa tekið út sinn vöxt (Sierra-Díaz o.fl., 2017).  

Það eru hættur sem fylgja því að vera iðkandi sem blómstrar of snemma. 

Þeir sem blómstra of snemma venjast því að vera bestir og vinna, eingöngu vegna 

þess að þeir eru þroskaðri en andstæðingar og liðsfélagar. Þessir iðkendur eiga því 

erfiðara með að tapa og ganga í gegnum mótlæti þegar að aðrir iðkendur eru búnir 

að ná þeim í þroska. Þeir upplifa þá síður þessa tilfinningu að vera bestir og vinna 

allt, sem á sama tíma getur leitt til brotfalls úr íþróttinni (Peterson, 2009). 
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Williams og Reilly (2000) settu fram rannsókn til að ýta undir mikilvægi 

þess að þjálfarar velji leikmenn ekki eftir hvar þeir eru staddir á þeim tiltekna 

tímapunkti ferilsins, heldur hvaða iðkendur hafa mestu möguleikanna, á að komast 

lengst innan íþróttarinnar. Hæfileiki þjálfara til að sjá og meta hæfileika hvers 

íþróttamanns má ekki vera vanmetin (Williams og Reilly, 2000). 

Árið 1990 var sett fram rannsókn þar sem áhrif getuskiptingar innan 

menntakerfisins voru skoðuð. Rannsóknin leiddi í ljós að ekki sást munur á hæfni 

nemenda hvort sem að þeir voru í bekk sem féll undir skilgreininguna afreks, eða 

ef þau voru í bekk sem hafði verið skipt upp eftir öðru en hverjir voru gáfaðastir 

innan árgangsins (Slavin, 1990).  

 Það að prófa margar íþróttir sem barn, og sérhæfa sig seinna hefur marga 

kosti. Meðal annars hafa rannsóknir sýnt fram á að börn sem stundi fleiri en eina 

íþrótt fyrir kynþroska eru líklegri en börn sem sérhæfi sig of snemma í einni íþrótt, 

til þess að halda áfram að hreyfa sig þegar að þau eru komin á fullorðinsaldurinn 

(Carlson, 1988; Coté, Horton, MacDonald og Wilkes, 2009; Robertson-Wilson, 

Baker, Derbyshire og Cote, 2003). Einnig er líklegra að börn finni íþrótt við sitt 

hæfi og eru því minni líkur á brottfalli úr íþróttum. Börn sem að stunda allskyns 

íþróttir eru líklegri til þess að vera með jákvætt viðhorf og jákvæðari reynslu af 

íþróttum og ólíklegri að verða fyrir álagsmeiðslum heldur en börn sem sérhæfa sig 

of snemma (Coté o.fl., 2009; Robertson-Wilson o.fl., 2003).  

Rannsókn á sænskum afreks tennisspilurum, leiddi það í ljós að þeir sem 

komust á afreksstigið höfðu sérhæft sig seinna en þeir sem að voru taldir góðir sem 

börn en höfðu ekki náð eins langt sem fullorðnir keppendur. Afreks 

tennisspilararnir hófu sérhæfingu á tennis við 14 ára aldurinn að meðaltali, á meðan 

hinir hófu sérhæfingu í kringum 11 ára aldurinn (Carlson, 1988). 

 Í rannsókn eftir Butcher árið 2002 kom í ljós að helsta ástæða fyrir því að 

unglingar sem voru að ljúka grunnskóla hættu sinni íþróttaiðkun, væri vegna þess 

að þeim hefði ekki lengur þótt íþróttin skemmtileg. Að vilja hafa tíma til að gera 

eitthvað utan skóla og erfiðleikar við að halda áfram að stunda tvær íþróttir sökum 

tímaleysis voru næstu ástæður á eftir (Butcher, Lindner og Johns, 2002).  
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Ísland og getuskipting 
Þórður Einarsson, þjálfari hjá Leikni í Reykjavík gerði tilraun á æfingu hjá sér í 

nóvember árið 2012 (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Hann tók stráka á 

aldrinum níu til tíu ára og skipti þeim upp í nokkur fimm manna lið. Í hverju liði 

var einn leikmaður úr besta liðinu, einn úr næst besta liðinu og svo framvegis 

þangað til að liðið var orðið fullmannað. Hann lét strákana spila nokkra leiki, og 

var hver leikur átta mínútur að lengd.  

Markmið þessarar tilrauna var að bera saman hversu lengi besti og slakasti 

leikmaðurinn væru með boltann í leiknum. Í fyrsta leiknum á æfingunni var besti 

leikmaður liðsins með boltann í eina mínútu og 50 sekúndur, og tók yfir 100 

snertingar á boltann, á sama tíma kom slakasti leikmaðurinn við boltann fimm 

sinnum og var með boltann samtals í fjórar sekúndur. Í næsta leik var besti 

leikmaðurinn með boltann í 40 sekúndur og slakasti í átta sekúndur. Í þriðja leiknum 

snerti slakasti leikmaður liðsins boltann aðeins einu sinni á 5 mínútum, og í síðasta 

leik æfingarinnar voru tveir bestu menn vallarins með boltann í 33% af leiknum, á 

meðan hinir átta skiptu með sér þeim 67% tímans sem eftir var af leiknum (Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson, 2012).  

Þessi rannsókn gefur vísbendingar um að þeir sem eru komnir lengst í 

knattspyrnu séu að græða meira heldur en þeir sem eru komnir styttra, ef að þessir 

einstaklingar æfa saman, eða spila í sama liði. 
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Aðferðir og gögn 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Sagt verður frá 

markmiði rannsóknarinnar og fjallað um þær rannsóknarspurningar sem voru settar 

fram. Gagnaöflun, skráning og úrvinnsla gagna ásamt því hvernig staðið var að vali 

á þátttakendum verða einnig til umfjöllunar. 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf knattspyrnuþjálfara til 

getuskiptingar, hvaða iðkendur það eru sem beri mestan hag af getuskiptingu og 

hvaða iðkendur tapi á getuskiptingunni að mati þjálfara. Lagt var upp með fjórar 

rannsóknarspurningar í þessari ritgerð. Hver er skoðun þjálfara á getuskiptingu? 

Hvenær væri æskilegt að hefja getuskiptingu? Hvaða iðkendur eru að bera hag af 

getuskiptingu? Hvaða iðkendur eru að tapa á getuskiptingu? 

 

Rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn var stuðst við bæði eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method) og megindlega rannsóknaraðferð (e. quantitative research 

method). Eigindleg rannsóknaraðferð gengur út á að rannsakandi kynnist fáum 

einstaklingum og rannsakandi leggur sig fram um að skilja og lýsa því hvernig þeir 

upplifa viðfangsefnið (Esterberg, 2002). Þegar eigindleg aðferð er notuð ber að hafa 

í huga að ekki er alltaf samræmi á milli þess sem einstaklingurinn segist gera og því 

sem hann gerir í raunveruleikanum. Rannsakandi þarf því að vera hlutlaus og varast 

það að setja fram eigin skoðanir. Megindleg rannsókn er notuð þegar markmiðið er 

að safna og greina töluleg gögn. Hún hentar vel til að fá yfirlit yfir ákveðið svið og 

er hægt að leggja spurningalista fyrir úrtak hópsins sem á að rannsaka (Esterberg, 

2002; Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Tekin voru viðtöl við tvo einstaklinga sem báðir hafa starfað við þjálfun 

yngri flokka á Íslandi í yfir tíu ár, bæði sem aðal- og aðstoðarþjálfarar. Þessir 

einstaklingar hafa ólíkar skoðanir á getuskiptingu og hvernig ætti að útfæra hana. 

Viðtölin voru tekin upp, afrituð og greind og voru þær upplýsingar sem þar komu 

fram nýttar til að búa til og semja spurningar fyrir spurningalistann, sjá viðauka 1. 
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Stöðluðum leiðbeiningum var fylgt við fyrirlögn spurningalistans. Útskýrt var fyrir 

þjálfurum að þeim bæri ekki skylda til þess að svara listanum, hvorki einstökum 

spurningum né listanum í heild sinni. Farið var yfir trúnað og þátttakendum gerð 

grein fyrir því að engar persónugreinanlegar upplýsingar kæmu fram við úrvinnslu 

og að trúnaðar væri gætt.  

 

Framkvæmd 
Vinna við rannsóknina hófst í janúar árið 2017. Gagna var aflað á tímabilinu 26. 

apríl til 1. maí. Spurningalistinn var sendur  á fésbókarhópinn „Knattspyrnuþjálfarar 

á Íslandi“ með meðfylgjandi skilaboðum sjá viðauka 2 þar sem rannsókninni var 

lýst. Þar var einnig að finna hlekk inná spurningalistann. Í þessum hóp eru 534 

meðlimir sem hafa verið eða eru viðloðandi knattspyrnuþjálfun á Íslandi. 

Spurningakönnuninni var svo lokað fjórum dögum seinna. Ýmsir meðlimir hópsins 

höfðu orð á því að spurningalistinn væri áhugaverður og fróðlegt yrði að sjá 

niðurstöður rannsóknarinnar þegar þær lægju fyrir. 

 

Þátttakendur 
Við val á þátttakendum var notað markvisst úrtak. Þá eru viðmælendur valdir vegna 

sambands þeirra við rannsóknarefnið, þekkingar á efninu eða stöðu (Hennink o.fl., 

2011). Lagt var upp með að þátttakendur hefðu starfað sem knattspyrnuþjálfarar á 

Íslandi.  

Spurningalistinn samanstóð af 13 spurningum og var sérstaklega saminn 

fyrir rannsóknina (sjá viðauka 1). Spurningalistinn hófst á almennum upplýsingum 

um kyn, starfsaldur og menntun áður en megin rannsóknarspurningarnar voru settar 

fram, í lok spurningalistans gafst þátttakendum tækifæri til að koma eigin 

skoðunum á getuskiptingu á framfæri í gegnum opna spurningu og voru 22 þjálfarar 

sem nýttu sér það.  

Af 534 meðlimum sem stóð til boða að taka þátt í spurningakönnuninni voru 

108 knattspyrnuþjálfarar sem gáfu sér tíma til að svara, og var svarhlutfallið því um 

20%. Af þeim 108 sem svöruðu voru 93 karlmenn eða 86% og 15 kvenmenn eða 

14%. Allir þátttakendur starfa við og í kringum þjálfun og kom meirihluti svara frá 
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þjálfurum sem eru með meira en tíu ára reynslu af þjálfun á Íslandi eins og sést á 

töflu eitt þá hafa alls 46 þátttakenda verið að þjálfa í tíu ár eða lengur.  

Tafla 1. Starfsreynsla í þjálfun eftir kynferði þátttakenda 

Kyn Starfsreynsla Samtals 

 1-3 ár 4-6 ár 7-9 ár 10+ ár  

Karl 13 25 13 42 93 

Kona 3 5 3 4 15 
 

Úrvinnsla 
Spurningalistinn var búinn til í vefforritinu SurveyMonkey en úrvinnsla gagna fór 

fram í tölfræðiforritinu SPSS. Þau gröf sem sett verða fram eru búin til í Microsoft 

Excel. Viðtölin voru tekin upp með upptökutæki og afrituð með Microsoft Word. 

Ritgerðin sjálf var unnin í Microsoft Word. Frumbreytan var skoðuð um hver 

skoðun þjálfara sé á getuskiptingu innan æfinga og notaðar til þess fylgibreyturnar 

um kyn þjálfara, kyn iðkenda, menntun, reynsla og þjálfaragráða. Kí-Kvarðat próf 

var framkvæmt til þess að sjá hvort að munur sem kemur hér í ljós sé marktækur 

eða ekki (Field, 2009, bls. 688). 

 

Takmarkanir rannsóknar 
Spurningalistinn stóð eingöngu þeim til boða sem eru meðlimir fésbókarsíðunni 

„Knattspyrnuþjálfarar á Íslandi“ og höfðu þeir þjálfarar sem ekki hafa aðgang að 

síðunni því ekki tök á að svara spurningalistanum. Einnig var spurningalistinn 

eingöngu á íslensku, þannig að þjálfarar sem geta ekki lesið íslensku, gátu ekki 

svarað. 
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Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum spurningalistans sem lagður var fyrir 

í tengslum við rannsóknina. Fyrst verður farið almennt yfir svör þjálfara við 

spurningalistanum til að gefa innsýn inn í hvernig niðurstöður úr einstökum 

spurningum komu út áður en leitast verður eftir svörum við 

rannsóknarspurningunum. 

 

Mynd 1. Þjálfarar flokka greint eftir kyni 

Eins og sjá má á mynd eitt þá eru flestir þjálfarar sem svöruðu að vinna við þjálfun 

6. flokks eða 5. flokks. Fæstir þeirra sem svöruðu starfa ekki við þjálfun eins og 

stendur. Þjálfarar gátu hakað við alla viðeigandi svarmöguleika og því eru fleiri 

svör við þessari spurningu en flestum öðrum. 

Af þeim 108 þjálfurum sem tóku þátt, eru 48 sem eru eingöngu að þjálfa 

stráka og eru það allt karlmenn, 25 sem þjálfa eingöngu stelpur, þar af 12 karlmenn 

og 13 kvenmenn. Það eru svo 35 sem þjálfa bæði stelpur og stráka, þar af eru tveir 

kvenmenn og 33 karlmenn. Það eru 70 þjálfarar sem starfa í kringum sjö manna 

bolta (8. flokkur til 5. flokks), 53 þjálfarar sem starfa við 11 manna bolta (4. flokkur 

til 2. flokks), 16 þjálfarar starfa við meistaraflokk, þar af níu sem starfa eingöngu 

við meistaraflokksþjálfun og eru 13 sem eru ekki að starfa við þjálfun eins og 

stendur.  
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Mynd 2. Þjálfaréttindi eftir því hvort viðkomandi er að þjálfa stráka, stelpur eða bæði 

stráka og stelpur. 

Þjálfaramenntun þeirra þjálfara sem svöruðu spurningalistanum er dreifð, en það 

eru aðeins fjórir þjálfarar sem hafa ekki lokið neinu þjálfaranámskeiði á vegum KSÍ. 

Þjálfarar geta sótt alls sjö þjálfaranámskeið á vegum KSÍ. Mynd tvö sýnir að af 

þeim þjálfurum sem hafa klárað öll sjö þjálfaranámskeiðin eru 12 sem eingöngu 

þjálfa stráka, níu sem eingöngu þjálfa stelpur og sjö sem eru að þjálfa bæði stráka 

og stelpur. Alls hafa 71% þjálfara lokið KSÍ IV eða hærra, en KSÍ IV gefur manni 

rétt á að taka UEFA B þjálfunarréttindapróf. Einnig var spurt um menntun þjálfara, 

20 þjálfarar eru íþróttafræðingar með kennsluréttindi, 15 þjálfarar eru 

íþróttafræðingar án kennsluréttindi, 34 þjálfarar eru með annað háskólapróf en 

íþróttafræði og 38 eru ekki með háskólapróf. 
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Knattspyrnuþjálfarar og getuskipting 

 

Mynd 3. Viðhorf þjálfara á því hvenær getuskipting eigi að hefjast greint eftir kyni 

þjálfara. 

Eins og mynd þrjú sýnir, þá hafa þjálfarar ólíkar skoðanir á því hvenær getuskipting 

eigi að hefjast. Allir voru þó sammála um að á einhverjum tímapunkti þyrfti að 

getuskipta iðkendum innan æfingu í knattspyrnu. Það kemur skýrt fram að flestir 

þjálfarar eða 92% þeirra sem að svöruðu spurningalistanum, telja að getuskipting 

eigi að hefjast fyrir kynþroska-aldurinn og áður en iðkendur spila 11 manna bolta. 

Enginn þjálfaranna taldi að getuskipting ætti að hefjast seinna en í 3. flokki en 3% 

svarenda töldu að þá væri rétti tíminn.  
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Mynd 4. Viðhorf þjálfara á því hvenær getuskiptingu eigi að ljúka greint eftir kyni 

þjálfara. 

Eins og mynd fjögur sýnir, þá hafa flestir þjálfarar þá skoðun að getuskiptingu eigi 

aldrei að ljúka eða 79%. Sex þjálfarar telja að getuskipting eigi að eiga sér stað 

innan æfinga á meðan iðkendur eru á grunnstigi knattspyrnuiðkunar sinnar og vilja 

svo að getuskiptingu innan æfinga fari að ljúka þegar að iðkendurnir eru komnir á 

stóran völl og farnir að spila 11 á móti 11. Einn þjálfari telur að getuskiptingu eigi 

að ljúka í 8. flokki. Við nánari skoðun á svörum hans, er þó hægt að áætla að um 

mistök sé að ræða og ber því að taka þessari skoðun með fyrirvara. 
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Mynd 5. Viðhorf þjálfara á getuskiptingu innan æfinga, greint eftir því hvort viðkomandi 

þjálfar bara stráka, bara stelpur eða bæði stráka og stelpur. 

Eins og mynd fimm sýnir þá er munur á skoðunum þjálfara á því að getuskipta 

iðkenda hópnum á æfingu. Af þeim þjálfurum sem eru eingöngu að þjálfa stráka, 

telja 34% þeirra að getuskipting eigi alltaf að eiga sér stað innan æfinga. Á móti 

kemur að einungis 8% þjálfara sem þjálfa eingöngu stelpur, vilja alltaf 

getuskiptingu. Af þeim þjálfurum sem starfa þessa stundina við þjálfun á bæði 

strákum og stelpum vilja 23% alltaf getuskiptingu. Alls voru 24% þjálfara sem vilja 

alltaf getuskipta iðkendum á æfingu. 

Hlutfall þjálfara sem þjálfa stelpur, sem vilja oftast getuskiptingu er 84% 

allra svara sem bárust inn frá þeim þjálfurum sem vinna eingöngu við þjálfun 

stelpna þessa stundina. Hlutföllin eru minni hjá þjálfurum sem þjálfa stráka, 56% 

og hjá þeim þjálfurum sem þjálfa bæði kynin 51%. Samtals voru 61% þjálfara sem 

vilja oftast getuskiptingu innan æfinga hjá sér. 

Einungis rúm 10% þjálfara sem þjálfa stráka vilja stundum getuskiptingu 

innan æfinga hjá sér. Af þeim sem þjálfa eingöngu stelpur eru 8% sem vilja einungis 

stundum getuskipta á æfingu. Af þeim þjálfurum sem þjálfa bæði kynin vilja 26% 

stundum getuskipta æfingu. Samtals voru 14% þjálfara sem vilja stundum hafa 

getuskiptar æfingar. 

Kí-Kvarðat prófið leiddi í ljós að það er marktækur munur milli þess hvort 

þátttakendur þjálfi stráka, stelpur eða bæði kynin X2(4)=11,497, p<0,05. 
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Niðurstöður sýndu einnig að það var marktækur munur á milli þess hvort 

þátttakendur þjálfi stráka eða stelpur X2(2)=6,304, p<0,05 og hvort þátttakendur 

þjálfi stelpur eða bæði kyn X2(2)=6,808, p<0,05. Ekki fannst marktækur munur á 

milli viðhorfi þjálfara á getuskiptingu ef þeir voru að þjálfa eingöngu stráka eða 

bæði kynin X2(2)=3,663, p>0,05. 

 Við nánari greiningu á viðhorfi þjálfara kom í ljós að ekki var marktækur 

munur á svörum milli karla og kvenna í viðhorfi þeirra til getuskiptingar 

X2(2)=4,835, p>0,05. Háskólamenntun skiptir heldur ekki máli né hve lengi aðilar 

hafa starfað við þjálfun X2(6)=4,594, p>0,05 og X2(6)=3,931, p>0,05. Það var hins 

vegar marktækur munur milli þess, hvaða þjálfaramenntun þátttakendur höfðu og 

hvert viðhorf þeirra var til getuskiptingar X2(14)=24,631, p<0,05. 
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Mynd 6. Viðhorf þjálfara til þess hverjir beri hag af getuskiptingu, greint eftir kyni. 

Mynd sex sýnir að viðhorf þjálfara á því hvaða iðkendur það séu sem beri hag af 

getuskiptingu er dreifð. Stærsti hluti þjálfara telur að allir iðkendur beri hag af 

getuskiptingu, eða 83%. Einungis 7% þjálfara telur að miðlungs iðkendur, eða þeir 

iðkendur sem lenda oft á milli hópa, beri hag af getuskiptingu og loks voru 3% 

þjálfara sem töldu að annar möguleiki ætti við. Enginn þjálfari taldi líklegt að það 

væri enginn iðkandi sem myndi bera hag af getuskiptingu. Leyfilegt var að merkja 

við eins marga möguleika og þjálfurum fannst eiga við. 
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Mynd 7. Viðhorf þjálfara til þess hverjir tapi á getuskiptingu, greint eftir kyni. 

Mynd sjö sýnir að þjálfarar hafa einnig mismunandi skoðanir á því hvaða iðkendur 

það eru sem tapa á getuskiptingu. Samtals voru 72% þjálfara sem telja að það sé 

enginn sem tapi á því að það sé getuskipt. Þá eru 19% þjálfara sem telja að það séu 

miðlungsiðkendurnir sem tapi á getuskiptingu innan æfinga. Loks eru 5% þjálfara 

sem telja aðra möguleika eiga við. Einn þjálfari eða 1% svarhlutfallsins, telur að 

allir tapi á því að getuskipt sé á æfingu. Leyfilegt var að merkja við eins marga 

möguleika og þjálfurum fannst eiga við. 

Af öllum þeim þjálfurum sem svöruðu voru einungis níu sem sögðust vera 

mótfallnari getuskiptingu í dag, heldur en þegar þeir hófu sinn þjálfaraferil, 62 

þjálfarar sögðust vera hlynntari getuskiptingu í dag og voru 37 sem sögðu að skoðun 

sín hefði ekki breyst neitt. Að lokum voru svo 22 þjálfarar sem nýttu sér opna 

spurningu í lokin og voru 14 sem að nýttu sér hana til þess að koma sínum 

hugmyndum varðandi getuskiptingu á framfæri, eða segja frá hvernig þeir væru að 

1%
3%

17%

5% 5%

1%

60%

5%

0% 0%
2%

0% 0% 0%

12%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mjög góðir
iðkendur

Góðir
iðkendur

Miðlungs
iðkendur

Slakir
iðkendur

Mjög slakir
iðkendur

Allir iðkendur
tapa á

getuskiptingu

Enginn
iðkandi tapar

á
getuskiptingu

Aðrir

Fj
ö

ld
i (

%
)

Hvaða iðkendur tapa á getuskiptingu

Karl Kona



27 

 

útfæra getuskiptingu í sínum flokkum. Svörin leiddu í ljós að almennt var skoðun 

þjálfara sú að getuskipting væri vand með farin, en ef þjálfarinn myndi passa upp á 

að sinna öllum iðkendum jafnt og gefa öllum jöfn tækifæri, þá myndi getuskipting 

gagnast öllum. 
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Umræður 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða getuskiptingu æfinga í knattspyrnu. 

Tilgangurinn var að kanna viðhorf þjálfarasamfélagsins til getuskiptingar, hvenær 

hún ætti að hefjast, ef hún ætti einhvern tímann að hefjast og hvenær henni ætti að 

ljúka, ef henni ætti einhvern tímann að ljúka. Með því að varpa ljósi á viðhorf 

knattspyrnuþjálfa í þessum málum, getur þjálfarasamfélagið mögulega unnið 

saman og náð fram því besta fyrir iðkendurna sem og þjálfarana í þessum málum. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa þá mynd að allir þjálfarar séu 

sammála um að getuskipting þurfi að hefjast á einhverjum tímapunkti og telur 

mikill meirihluti að getuskipting eigi að hefjast áður en að börnin verða tíu ára. Það 

er í takt við rannsókn Ward og Williams (2003) þar sem kemur fram að afreks 

iðkendur séu komnir lengra en jafnaldrar sínir og sé sá munur kominn í ljós við níu 

ára aldurinn. 

Langflestir þjálfararnir voru þeirrar skoðunar að getuskiptingu ætti aldrei að 

ljúka en voru nokkrir sem að töldu að getuskiptingu innan æfinga ætti að ljúka á 

einhverjum tímapunkti. Þar merktu þjálfarar við að getuskiptingu æfinga ætti að 

ljúka í 4. flokki og upp úr eða í kringum og eftir kynþroskaaldurinn. Þótt sú skoðun 

sé tekin gild þá er þessi nálgun ekki í takt við rannsóknir á því, hvenær sé best að 

hefja sérhæfingu innan íþrótta. Rannsóknir benda til þess að sérhæfing innan íþrótta 

eigi að hefjast þegar að iðkendur eru orðnir eldri og kynþroski hefur verið tekinn 

út, oft miðað við 16 ára aldurinn (Bangsbo, 2007; Butcher o.fl., 2002; Carlson, 

1988; Coté o.fl., 2009). 

 Einungis rétt tæp 4% þjálfara höfðu ekki lokið neinu þjálfaranámskeið á 

vegum KSÍ, og boðar það gott fyrir íslenska knattspyrnu að þjálfarar séu að sækja 

námskeið, sérstaklega ætluð knattspyrnuþjálfurum á Íslandi. Af 28 þjálfurum sem 

hafa lokið KSÍ VII eru 12 að þjálfa einungis stráka, níu þeirra eru einungis að þjálfa 

stelpur og sjö eru að þjálfa bæði stráka og stelpur. Það mætti því segja að skipting 

á menntuðustu þjálfurunum sé nokkuð jöfn milli kynja. 

 Skoðun þjálfara á því hvaða iðkendur það væru sem bera hag af 

getuskiptingu leiddi í ljós að, flestir þjálfarar töldu alla iðkendur bera hag af 

getuskiptingu. Af þeim svarmöguleikum sem voru nýttir voru einungis 7% sem 
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töldu það vera miðlungsiðkendur sem að bera hag af getuskiptingu. Þrír þjálfarar 

töldu að annar svarmöguleiki ætti við, þar af einn sem taldi þjálfara bera hag af 

getuskiptingu vegna þess að gæði æfinga verða betri. Það er í takt við kosti 

getuskiptingar sem Bompa (2009) setti fram, að getuskipting auki skilvirkni 

þjálfarans, þar sem hann fær að þjálfa eingöngu íþróttamenn sem eru með mikla 

hæfileika. Á sama tíma voru flestir þjálfarar sem töldu engan iðkenda tapa á 

getuskiptingu, en 20 þjálfarar eða 18% sem sögðu að það væru miðlungs iðkendur 

sem myndu tapa á slíku fyrirkomulagi. Þessi munur er í takt við svörin sem bárust 

við opnu spurningunni í lok spurningalistans, þar sem þjálfarar höfðu orð á því að 

getuskipting þyrfti að vera endurskoðuð til að gefa leikmönnum sanngjörn tækifæri. 

Viðhorf þjálfara virðist vera að þeir iðkendur sem lendi á milli hópa, sem er oft 

miðlungs iðkendurnir, séu þeir sem tapi á getuskiptu fyrirkomulagi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á fæðingardagsáhrifunum. Í rannsóknum er mikið skrifað um hugmyndir 

hvernig sé hægt að stokka upp í aldursskiptingu, þar sem þeir sem eiga afmæli 

snemma virðast fá aukin tækifæri (Baker o.fl., 2003; Sierra-Díaz o.fl., 2017; Wattie 

o.fl., 2007). Rannsókn Helsen (2000) leiddi í ljós að sýn þjálfara breyst á því hverjir 

séu bestir, ef hópnum er skipt upp. Það má því segja að mikilvægt sé að endurskoða 

hópaskiptingu reglulega til þess að miðlungsleikmennirnir fái líka sín tækifæri til 

þess að láta ljós sitt skína. Eins og þjálfarar komu inná í opnu spurningunni, þá er 

mikilvægt að endurskoða skiptinguna og gefa miðlungsiðkendum, eða þessum 

iðkendum sem eru að lenda á milli hópa, tækifæri til þess að æfa með iðkendum 

sem eru betri en þeir, ásamt því að æfa með iðkendum sem eru lakari. 

 Meirihluti þjálfara eða 66% sögðust oftast vilja getuskiptar æfingar. 24% 

vildu alltaf hafa getuskiptar æfingar og 10% sem vildu bara stundum hafa 

getuskiptar æfingar. Athygli vakti að marktækur munur var á milli því, hvaða kyn 

þjálfarar væru að þjálfa og hver skoðun þeirra á getuskiptingu innan æfinga væri. 

Eina mælingin sem sýndi ekki marktækan mun, var á milli þeirra þjálfara sem þjálfa 

eingöngu stráka og þeir þjálfarar sem sem þjálfa bæði stráka og stelpur. Þessi munur 

gæti tengst þjálfunarmun á milli kynjanna, samanber rannsókn Kirkendall 

(Kirkendall, 2007). Ekki sást marktækur munur á skoðun þegar skoðað var kyn 

þjálfara. Af þeim níu sem sögðust vera mótfallnari getuskiptingu í dag eru þrír að 

þjálfa eingöngu stráka, tveir að þjálfa eingöngu stelpur og fjórir að þjálfa bæði 
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stráka og stelpur. Allir þjálfararnir sem eru mótfallnari getuskiptingu í dag eru 

karlkyns. 

 Þótt hægt sé að finna rannsóknir á mun kvenna- og karla knattspyrnu, og 

hægt að tengja þann mun við mismunandi líffræðilega þætti, áhugahvöt og jafnvel 

vöntun á fyrirmyndum (Kirkendall, 2007), þá er erfitt að skýra hvers vegna þjálfarar 

sem þjálfa eingöngu stelpur, séu marktækt ólíklegri til þess að vilja alltaf 

getuskiptingu á æfingu í knattspyrnu. Þessi munur gæti komið til vegna þess að 

helmingi færri stelpur iðka knattspyrnu heldur en strákar á Íslandi, 7.217 á móti 

15.421 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2014) og séu því æfingahóparnir 

minni og engin þörf á því að getuskipta hópum. Þessi munur gæti líka verið 

persónuleikabundinn og séu mismunandi persónuleikar sem dragast að því að þjálfa 

annað hvort stráka eða stelpur. 
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Lokaorð 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti þjálfara eru á þeirri skoðun 

að getuskipting eigi, að eiga sér stað á æfingum í knattspyrnu. Þrátt fyrir að það hafi 

ekki allir þjálfarar landsins svarað spurningalistanum, eru niðurstöður 

rannsóknarinnar þannig, að hægt sé að álykta yfir á þýðið. Fáheyrt er um þjálfara 

sem eru algjörlega á móti getuskiptingu, þrátt fyrir að margt megi endurskoða 

varðandi uppleggið og hægt að útfæra getuskiptinguna mögulega á annan hátt.   

 Niðurstöður hafa vakið upp enn fleiri spurningar sem gagnlegt væri að skoða 

nánar. Gaman væri að rannsaka hvort að það sé munur á þjálfurum sem eru að vinna 

í kringum stelpur og þá sem eru að vinna í kringum stráka og reyna að komast að 

því, hver ástæðan sé fyrir mismunandi skoðunum á getuskiptingu. Hvort að ástæðan 

liggi í iðkendafjölda, persónuleika þjálfara, mun á milli kynjanna eða einhverju allt 

öðru.  

Einnig væri fróðlegt að taka viðtöl við iðkendur og sjá hver þeirra skoðun 

er á getuskiptingu, hvernig þeir hafi upplifað sig innan hópsins, ræða við iðkendur 

sem hafa æft annars staðar innan Norðurlandanna þar sem er ekki getuskipt og 

hvernig þeim leið innan þess kerfis á móti því hvernig þeim líður innan íslenska 

kerfisins. Með því væri einnig hægt að sjá persónueinkenni þeirra sem að blómstra 

í getuskiptu umhverfi og þeirra sem að hverfa. Gaman væri að gera aðra könnun á 

viðhorfi til getuskiptingar eftir tíu ár og sjá hvort að niðurstöður verða 

sambærilegar. 

  Eins og staðan er núna, bendir margt til þess að Ísland sé á leiðinni að 

sérhæfa sig í meiri afreks hugsun innan knattspyrnunnar, hvort að það muni skila 

árangri á alþjóðlegum vettvangi á eftir að koma í ljós. En með tilkomu betri aðstöðu 

til æfinga, menntaðri þjálfara og fleiri leikmanna sem eru klárir að miðla sinni 

reynslu, þá tel ég að við séum á réttri leið í átt að ennþá betri árangri á alþjóðlegum 

vettvangi. 
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Viðaukar 
 

Viðauki 1 
 

1. Kyn? 

 Karl 

 Kona 

 Skilgreini ekki kyn mitt 

2. Ár í þjálfun? 

 1-3 ár 

 4-6 ár 

 7-9 ár 

 10+ ár 

3. Hvaða flokka þjálfarðu? 

 8. flokk 

 7. flokk 

 6. flokk 

 5. flokk 

 4. flokk 

 3. flokk 

 2. flokk 

 Meistaraflokk 

 Starfa ekki við þjálfun eins og stendur 

4. Þjálfarðu stráka eða stelpur? 

 Stráka 

 Stelpur 

 Bæði stráka og stelpur 
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5. Hve mörgum, ef einhverjum, þjálfaranámskeiðum á vegum KSÍ hefur þú 

lokið? 

 Hef ekki lokið neinu þjálfaranámskeiði 

 KSÍ I 

 KSÍ II 

 KSÍ III 

 KSÍ IV 

 KSÍ V 

 KSÍ VI 

 KSÍ VII  

6. Ert þú með háskólapróf? 

 Já, er íþróttafræðingur með kennsluréttindi 

 Já, er íþróttafræðingur án kennsluréttinda 

 Já, er með annað háskólapróf en íþróttafræði 

 Nei, er ekki með háskólapróf 

7. Hver er þín skoðun núna á getuskiptingu á æfingum? 

Alltaf getuskipt 

Oftast getuskipt 

Stundum getuskipt 

Aldrei getuskipt 

8. Hvenær telur þú að getuskipting eigi að hefjast? 

 8. flokki 

 7. flokki 

 6. flokki 

 5. flokki 

 4. flokki 



39 

 

 3. flokki 

 2. flokki 

 Aldrei 

9. Hvenær telur þú að getuskiptingu eigi að ljúka? 

 8. flokki 

 7. flokki 

 6. flokki 

 5. flokki 

 4. flokki 

 3. flokki 

 2. flokki 

 Aldrei 

10. Hverjir beri mestan hag á getuskiptingu? (veldu þá möguleika sem þér 

finnst passa við) 

Mjög góðir iðkendur 

Góðir iðkendur 

Miðlungs iðkendur 

Slakir iðkendur 

Mjög slakir iðkendur 

Allir iðkendur bera hag af getuskiptingu 

Enginn iðkandi ber hag af getuskiptingu 

Aðrir 

11. Hverjir tapa á getuskiptingu? (veldu þá möguleika sem þér finnst passa við) 

 Mjög góðir iðkendur 

 Góðir iðkendur 

 Miðlungs iðkendur 
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 Slakir iðkendur 

 Mjög slakir iðkendur 

 Allir iðkendur tapa á getuskiptingu 

 Enginn iðkandi tapar á getuskiptingu 

 Aðrir 

12. Hefur skoðun þín á getuskiptingu breyst, síðan þú hófst þjálfun? 

Já – hlynntari getuskiptingu í dag 

Já – meira á móti getuskiptingu í dag 

Nei ekkert breyst 

13. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 2 
 

Kæru kollegar 

Ég er að ljúka við íþróttafræði við HR í vor og vinn nú að rannsókn á skoðun þjálfara 

á getuskiptingu í knattspyrnu. Upplýsinga er m.a. aflað með meðfylgjandi 

spurningalista og langar mig því að biðja ykkur um að taka nokkrar mínútur í að 

svara. Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. 

Ég vona að niðurstöður muni gefa innsýn inn í viðhorf þjálfara til getuskiptinga og 

mögulega hjálpa til við frekari rannsóknir. 

Ef einhverjar spurningar vakna við svörun þessara spurningalista þá skuluði hafa 

samband í gegnum tölvupóst otto14@ru.is eða í síma 695-5655 

Bestu kveðjur og þakkir fyrir þátttökuna 

Ottó Valur Leifsson 
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