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Útdráttur 

Er það háð búsetu hvaðan ungt og efnilegt knattspyrnufólk er að koma á Íslandi?  

Hverjir eru helstu eiginleikar sem knattspyrnumaður þarf að hafa til að verða 

afreksmaður? Hafa knattspyrnuhallir mikil áhrif á þróun íþróttafélaga á ungum og 

efnilegum knattspyrnumönnum? Í þessari ritgerð var leitast við að svara þessum 

spurningum og fór gagnaöflun fram á haustmánuðum 2017. Unnið var úr gagnasafni 

frá KSÍ varðandi leikmenn U17 ára landsliða karla og kvenna á árunum 2003 – 2016 og 

úr gagnasafni frá ÍSÍ varðandi iðkendatölur í knattspyrnu á Íslandi og var 

niðurstöðunum raðað niður eftir landshlutum. Einnig voru einstaklingar innan 

knattspyrnuhreyfingarinnar á Íslandi fengnir til að skilgreina hvað einkennir 

afreksknattspyrnumann.  

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hvaðan verðandi afreksleikmenn á 

Íslandi væru að koma og hver væri möguleg ástæða fyrir því. Niðurstöður leiddu í ljós 

að mikill meirihluti U17 ára leikmanna koma af höfuðborgarsvæðinu og þá einkum frá 

sex liðum. Af niðurstöðum má draga þær ályktanir að mikill iðkendafjöldi sé ein helsta 

ástæða þess að lið framleiði ungt og efnilegt landsliðsfólk í knattspyrnu fremur en 

framúrskarandi aðstaða, líkt og að vera með knattspyrnuhöll. Einnig má álykta að ætli 

leikmaður sér að verða afreksmaður í sinni íþrótt þurfi hann að leggja harðar að sér 

en næsti maður og æfa mjög mikið í mörg ár. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við Tækni- 

og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Allt mitt líf hef ég haft mikinn áhuga á 

knattspyrnu og frá því að ég man eftir mér hef ég annað hvort verið sjálfur iðkandi eða 

verið í þjálfun við að móta ungt og efnilegt knattspyrnufólk. Það kom því alls ekki á 

óvart þegar velja átti viðfangsefni fyrir lokaverkefnið, það hlaut að vera um eitthvað 

knattspyrnutengt.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir aðstoð við 

vinnu á verkefninu. Að auki vil ég þakka Arnari Bill Gunnarssyni fyrir aðstoð að 

hugmyndavinnu og grunnvinnu á verkefninu og fyrir að útvega þau gögn sem þurfti 

frá KSÍ. Til viðbótar vil ég þakka Atla Jóhannssyni fyrir yfirlestur verkefnisins og þeim 

Davíð Snorra Jónassyni, Eiði Benedikt Eiríkssyni, Gunnari Rafni Borgþórssyni, Viðari 

Erni Kjartanssyni og Frey Alexanderssyni fyrir skjót og skýr svör við þeim spurningum 

sem lagðar voru fyrir þá. Að lokum vil ég þakka vinnuveitendum mínum og öllum þeim 

sem stóðu mér nærri fyrir mikinn skilning og stuðning við gerð þessarar ritgerðar. 
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1    Inngangur 

Árangur Íslendinga í knattspyrnu hefur líklega ekki farið framhjá neinum undanfarin 

ár. Hvort sem það er árangur einstakra leikmanna eða íslensku landsliðanna þá eru 

margir sem furða sig á því hvernig svona fámenn þjóð með einungis 338.000 íbúa 

(Hagstofa Íslands, 2017a) geti náð jafn langt á alþjóðavettvangi og raun ber vitni. 

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu spilaði í fyrsta sinn á Evrópumótinu í fótbolta 

árið 2016 og mun spila í fyrsta sinn á Heimsmeistaramótinu í fótbolta árið 2018. Þegar 

þetta er skrifað er karlalandsliðið í 22. sæti á heimslista FIFA yfir sterkustu 

knattspyrnuþjóðir heims (FIFA.com, 2017a). Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu 

hefur einnig verið að spila á stórmótum undanfarin ár og voru þær meðal 

þátttökuþjóða á Evrópumótinu í fótbolta árið 2009, 2013 og 2017, en líkt og strákarnir 

eru þær í 22. sæti heimslista FIFA yfir sterkustu knattspyrnuþjóðir heims (FIFA.com, 

2017b). Að auki hafa íslenskir leikmenn verið að gera það gott á alþjóðavettvangi og 

eru rúmlega 60 atvinnumenn af báðum kynjum að leika með erlendum félagsliðum í 

stærstu deildum heims (Andri Yrkill Valsson, 2017; Kjarninn, 2016) 

Deildarkeppnin á Íslandi er að sama skapi alltaf að styrkjast og eru sífellt fleiri 

erlendir leikmenn sem spila knattspyrnu í efstu deild karla og kvenna (Andri Yrkill 

Valsson, 2017; Óskar Ófeigur Jónsson, 2016). Árið 2016 voru til að mynda 61 

útlendingur af 22 þjóðernum að spila í liðunum tólf í Pepsi-deild karla (Óskar Ófeigur 

Jónsson, 2016). Sömu sögu er að segja um efstu deild kvenna en 20 erlendar 

landsliðskonur eru á mála hjá þeim tíu liðum sem spila í Pepsi-deild kvenna í 

knattspyrnu (Andri Yrkill Valsson, 2017).  

Ljóst er að hróður íslenskrar knattspyrnu er mikill um þessar mundir og til þess 

að halda áfram að vera í fremstu röð meðal knattspyrnuþjóða heimsins í karla- og 

kvennaflokki er mikilvægt að átta sig á því hvernig við Íslendingar komumst þangað í 

upphafi. Hvernig ná þessir leikmenn svona langt í sinni íþrótt og hvað er nauðsynlegt 

að gera til þess að verða afreksmaður í knattspyrnu? Hvernig er aðstaða til 

knattspyrnuiðkunar á Íslandi? Frá hvaða félagsliðum er afreksfólk í knattspyrnu að 



 6 

koma og hvaðan af landinu? Leitast er við að svara þessum spurningum í þessari 

ritgerð. 

2  Hvað þarf til þess að byggja upp afreksleikmann í 

knattspyrnu? 

Afreksíþróttafólk er misjafnt upp til hópa þar sem sumir hafa meðfædda hæfileika á 

meðan aðrir hafa óþrjótandi metnað og baráttugleði. Hlutverk einstaklinga innan 

knattspyrnuliðs eru mörg og misjöfn þar sem ellefu leikmenn skipa lið og spila ólíkar 

leikstöður inni á vellinum sem krefjast ákveðinna þátta af hverjum og einum. 

Afreksfólk hefur því marga ólíka þætti sem knattspyrnan krefst sérstaklega af þeim 

(Verheijen, 1998; Bangsbo, 2007). Til að mynda eru margir afreksmenn í knattspyrnu 

sem hafa ekki mikla tæknilega getu en hafa aftur á móti mikinn baráttuvilja, eru vel á 

sig komnir líkamlega og hafa gott hugarfar. Aftur á móti er einnig til afreksfólk sem 

hefur framúrskarandi tæknilega getu en hefur slæmt hugarfar og er ekki í góðu 

líkamlegu ástandi (Verheijen, 1998). Fyrir knattspyrnumann sem ætlar að verða 

afreksmaður og ná langt í íþróttinni er mikilvægast að vera alhliða vel þjálfaður, þar 

sem líkamlegar og tæknilegar kröfur leiksins eru miklar (Bangsbo, 2007). Einnig er 

mikilvægt að vera vel þjálfaður andlega, en sá þáttur er að verða sífellt stærri og 

mikilvægari í þjálfun afreksknattspyrnumanna (Verheijen, 1998). 

Í rannsókn sem unnin var meðal þjálfara kom í ljós að eitt af því sem einkennir 

þá íþróttamenn sem ná langt í sinni íþrótt er að þeir eru meira „drífandi“ og  

„hungraðri“ og þrá ekkert heitara en að ná árangri (Mallett og Hanrahan, 2004). Í 

sömu rannsókn var mikilvægi hvatningar skoðuð hjá íþróttamönnum þar sem reynt 

var að skoða nákvæmlega hvað hefur áhrif á hvernig þeir hugsa, haga sér og hvernig 

þeim líður. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir íþróttamenn sem ná einna lengst voru 

drifnir áfram af persónulegum markmiðum og árangri. Þá höfðu þeir mikla trú á eigin 

getu þar sem íþróttin var þeirra lífstíll. Að auki höfðu afreksíþróttamenn mikla innri og 

ytri hvatningu (Mallett og Hanrahan, 2004). 
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Árið 1985 rannsakaði Benjamin Bloom hvað það væri sem einkenndi árangur 

(Bloom, 1985). Eitt af því sem kom bersýnilega í ljós var að allir þeir frábæru 

íþróttamenn sem hann rannsakaði áttu það sameiginlegt að stunda ákafar æfingar, 

starfa með metnaðarfullum þjálfurum og höfðu stuðning fjölskyldu sinnar í gegnum 

mótunarárin. Þessir þættir sköpuðu umhverfi sem hvetur til árangurs einstaklings 

(Ericsson, Prietula og Cokely, 2007; Bloom, 1985). Seinna leiddi rannsókn Ericsson, 

sem byggð var á hugmyndum Bloom, í ljós að fjöldi æfinga og gæði þeirra væri 

lykilþáttur ef einstaklingur ætlar sér að komast á afreksstig (Ericsson o.fl., 2007).  

Í stefnu ÍSÍ í íþróttum barna og unglinga kemur fram að íþróttaþjálfun barna og 

unglinga eigi að hafa eftirfarandi markmið: Börn 8 ára og yngri eiga að öðlast 

fjölbreytta hreyfireynslu og að upplifun þeirra sé jákvæð. Markmiðið er að sem flestir 

haldi áfram íþróttaiðkun og að iðkendur séu ánægðir. Áhersla er á þjálfun tæknilegrar 

færni hjá börnum á aldrinum 9 – 12 ára og að þroska líkamlegt atgervi í gegnum leik 

og leikrænar æfingar. Markmiðið er bætt samhæfing/hreyfifærni og tækniviðmið. Á 

aldrinum 13 – 18 ára er mikilvægt að halda áfram að þroska og efla líkamlegt atgervi 

og viðhalda tæknilegri færni. Á þessum aldri er byrjað að kynna keppnis- og 

afreksíþróttamennsku. Einnig er mikilvægt að kynna fleiri möguleika fyrir þeim sem 

vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt eða vegna félagsskaparins þar sem mikið brottfall úr 

íþróttum er oft í kringum þennan aldur. Árangur í keppni fer að vera mikilvægari á 

þessum aldri (ÍSÍ, e.d.) 

Kröfur leiksins eru miklar og mikilvægt er að knattspyrnumaður í fremstu röð sé 

góður á mörgum sviðum leiksins. Ef leikmenn ætla sér að ná langt í knattspyrnu er 

nauðsynlegt að æfa mikið og vel og er það ábyrgð þjálfara að sjá til þess að allir þættir 

leiksins séu æfðir og að æfingar séu krefjandi og markvissar (A. M. Williams og Hodges, 

2005). Ford og Williams (2012) gerðu rannsókn á ungum og efnilegum leikmönnum á 

Englandi en rannsóknin snerist um það hvort þátttaka einstaklinga í uppbyggjandi 

afþreyingu á barnsaldri hefði áhrif á árangur í framtíðinni. Í ljós kom að þeir leikmenn 

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

meðaltali. Þeir leikmenn sem komust ekki í atvinnumennsku höfðu byrjað seinna (Ford 
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og Williams, 2012). Mikilvægt er að börn kynnist sem flestum íþróttagreinum og að 

kynni þeirra séu ánægjuleg. Ef fyrstu kynnin eru ánægjuleg þá má segja að grunnurinn 

að afreksmennsku hefjist á þessu stigi (Janus Guðlaugsson, 1995). Tíu árum eftir að 

þeir byrjuðu að stunda knattspyrnu höfðu þeir leikmenn sem urðu atvinnumenn eytt 

mikið fleiri klukkustundum í að stunda íþróttina en þeir sem náðu ekki jafn langt (Ford 

og Williams, 2012). Fleiri rannsóknir staðfesta mikilvægi þess að leggja mikið á sig. 

Sem dæmi hefur verið sýnt fram á að það taki lágmark tíu ár, eða 10.000 

klukkustundir, af markvissri þjálfun áður en viðkomandi vinnur mót á alþjóðlegum 

vettvangi. Í sumum tilfellum getur það tekið allt að 15-25 ár af stöðugum æfingum að 

meðaltali áður en einstaklingur nær árangri á alþjóðlegum vettvangi (Ericsson o.fl., 

2007). Meiri samkeppni og fleiri góðir einstaklingar á tilteknum sviðum gera það 

nánast ómögulegt að brjóta þessa tíu ára reglu nú til dags (Ericsson o.fl., 2007). 

Verðandi afreksmaður í íþróttum hefur frá 16 ára aldri hlotið markvissa þjálfun í tíu til 

tólf ár (Janus Guðlaugsson, 1995). Mikilvægi æfinga er því umtalsvert og ástundun 

íþróttarinnar utan hefðbundins æfingatíma.  

Sjá má að mikilvægustu þættirnir sem afreksknattspyrnufólk þarf að búa yfir eru 

gott hugarfar, góð tæknileg geta, lífeðlisfræðilegir þættir, jákvæður lífstíll, viðkomandi 

þarf að vera vel á sig kominn líkamlega og mataræði getur einnig skipt sköpum fyrir 

væntanlegan árangur leikmanns (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2015). 

 

2.1    Líkamlegur þáttur 

Líkamlegur þáttur knattspyrnunnar er einn mikilvægasti þátturinn í að byggja upp 

afreksleikmann. Hraði, þol, líkamlegur styrkur, sprengikraftur og liðleiki eru allt þættir 

sem mikilvægt er að þjálfa vel og reglulega (Schmid og Alejo, 2002). 

 

2.2    Þol 

Einn mikilvægasti þáttur þjálfunar á verðandi afreksmanni í knattspyrnu er 

þolþátturinn (Verheijen, 1998). Leikmaður í knattspyrnu er á stöðugri hreyfingu 
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nánast allan leikinn og eru kröfur greinarinnar að aukast þar sem vegalengdir sem 

leikmaður þarf að hlaupa í hverjum leik eru miklar (Bangsbo, 2007). Þol er skilgreint 

sem loftháð þol annars vegar og loftfirrt þol hins vegar. Það fyrrnefnda er grunnþol 

knattspyrnumanns og gerir leikmanni kleift að leggja mikið á sig yfir langan tíma á 

æfingu eða í leik. Loftfirrt þol er sérhæft þol sem hjálpar knattspyrnumanni að erfiða 

mikið í stuttan tíma, líkt og að taka spretti eða fara í tæklingar (Bangsbo, 2003). 

Rannsókn sem unnin var meðal knattspyrnumanna í efstu deild í Danmörku á 

líkamlegu erfiði atvinnumanna í knattspyrnu leiddi í ljós að leikmenn stóðu 19.5% af 

leiknum, gengu um völlinn 41.8% af leiknum, 16.7% leiktímans fór í skokk, 16.8% í 

hlaup, 1.4% í spretti og annað var 3.7% (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003). Að auki 

hvíla leikmenn sig aðeins í 3 sekúndur á hverjum 2 mínútum og þurfa hlaupa hratt eða 

spretta á 30 sekúndna fresti í leik (Reilly og Williams, 2003). Í heildina hleypur 

knattspyrnumaður því um 10714 metra í leik að meðaltali (Bradley o.fl., 2009) og 

framkvæmir um það bil 1100 hreyfibreytingar í leik (Bangsbo, 1989).  

Ljóst er að líkamleg þjálfun er gríðarlega stór hluti af leiknum og mikilvægt er að 

þjálfa líkamann vel ef markmiðið er að ná í fremstu röð. Leikmenn eru í flestum 

tilvikum á einhvers konar hreyfingu allan leikinn, með eða án bolta. Því er mikilvægt 

að huga vel að þjálfun á þoli, styrk, snerpu og liðleika ef leikmaður ætlar að ná í 

fremstu röð hvort sem hann er kantmaður sem tekur marga spretti í leik eða 

markmaður sem stendur megnið af leiknum en þarf síðan að hafa mikla snerpu og 

liðleika til að verja skot.  

 

2.3    Styrkur 

Styrkur er einn þáttur sem þarf að prýða leikmann sem ætlar sér að verða 

afreksíþróttamaður. Það þarf mikinn styrk til að geta tekið þátt í heilum 

knattspyrnuleik að fullu. Leikmaður þarf að geta hreyft sig um allan völlinn, vinna 

návígi og tæklingar, framkvæma tæknilegar hreyfingar, hoppa í skallabolta og skjóta á 

markið (Verheijen, 1998). Mikilvægt er að knattspyrnumenn séu sterkir í öllum stóru 

vöðvahópum líkamans og þá sérstaklega í neðri hluta líkamans til að geta framkvæmt 
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þessa þætti í leik. Ekki er þó síður mikilvægt að styrkja efri hluta líkamans til að verjast 

návígum og vinna sér stöður á vellinum og við að mynda alhliða sprengikraft (Bangsbo, 

2003). 

 

2.4    Sprengikraftur 

Sprengikraftur hjálpar leikmanni að uppfylla allar þær fjölbreyttu hreyfingar og 

stefnubreytingar sem eiga sér stað í hefðbundnum knattspyrnuleik. Oft er sagt að 

leikir ráðist á litlum hlutum sem gerast inni á vellinum eða mistökum annarra og er þá 

mikilvægt að vera með hraða og snerpu til að geta brugðist við þeim aðstæðum sem 

koma upp í leik. Sprengikraftur hjálpar leikmanni að vera á undan andstæðingnum í 

boltann eða tæklingar og að fara framhjá andstæðingnum. Slíkt getur haft úrslitaáhrif 

í leik (Verheijen, 1998). 

 

2.5    Lífeðlisfræðilegir þættir 

Aðrir þættir eru þó ekki síður mikilvægir í þróun knattspyrnumanna og hafa rannsóknir 

bent á tengingu lífeðlisfræðilegra, líkamlegra og sálfræðilegra þátta þegar spá á fyrir 

um hæfileika einstaklings í knattspyrnu (A. M. Williams og Reilly, 2000). Þrátt fyrir að 

tenging sé þarna á milli hafa rannsóknir ekki náð að sýna fram á að ákveðið 

„íþróttagen“ sé til (Myers, 2006). Oftar en ekki er talað um að góðir leikmenn séu með 

meðfædda hæfileika og ná að þeim sökum langt í íþróttinni. Ýmsir fræðimenn hafa 

stutt þessa ályktun og lagt fram kenningar um að við fæðumst ekki öll jöfn og að 

ákveðnir einstaklingar geta verið búnir einkennum sem auka líkur á árangri í íþróttum 

(Bouchard, Malina og Pérusse, 1997). En þessi einkenni eru þó ekki nóg ein og sér til 

þess að ná góðum árangri í íþróttinni eða til þess að komast í fremstu röð. Ekkert 

kemur í stað æfinga og eru þeir sem ná hvað lengst í sinni íþrótt að eyða mestum tíma 

í skipulagðar æfingar til að bæta færni og frammistöðu. Rannsókn meðal belgískra 

knattspyrnumanna sýnir að atvinnumenn hafa við 18 ára aldur eytt samtals 9332 

klukkustundum í skipulagðar æfingar, hálf atvinnumenn um 7449 æfingatímum og 
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áhugamenn aðeins 5079 klukkustundum í æfingar (A. M. Williams og Hodges, 2005). 

Að sama skapi hefur verið rannsakað að leikmaður sem fær atvinnumannasamning 16 

ára hjá knattspyrnuakademíu í ensku úrvalsdeildinni hefur æft að jafnaði í tíu ár. Fram 

að því er fjöldi skipulagðra æfinga um 15 klukkutímar á viku sem gera 700 tímar á ári. 

Samanlagt eru það um 7000 tímar af skipulögðum æfingum til þess að bæta færni. 

Áður en leikmaðurinn spilar sinn fyrsta leik í úrvalsdeildinni er líklegt að 

æfingatímarnir verði nálægt 10.000 klukkustundum (A. M. Williams og Hodges, 2005). 

 

2.6    Tæknilegir þættir 

Einn mikilvægasti þáttur knattspyrnunnar er tækniþátturinn. Leikmaður í fremstu röð 

þarf að geta sent boltann vel frá sér og tekið á móti honum í hvaða aðstöðu sem er, 

hlaupið með knöttinn og tekið menn á og skotið á mark. Á barna og unglingastigi er 

mikilvægast að stunda tækniþjálfun og er aldurinn frá 8-12 ára kjörinn 

hreyfinámsaldur (Janus Guðlaugsson, 1995). Á þeim aldri eru iðkendur 

móttækilegastir fyrir því að læra nýja tækni, sem er svo viðhaldið fram yfir fullorðinsár.  

Í knattspyrnuleik eru 22 leikmenn inni á vellinum á sama tíma á afmörkuðu 

svæði. Góð tækni veitir leikmanni það frjálsræði að geta varist áreiti andstæðings sem 

reynir að ná af honum knettinum, haldið boltanum á litlu svæði, haft stjórn á 

boltanum við erfiðar aðstæður, farið framhjá leikmönnum með knöttinn og skorað 

mark með fótum eða höfði.  

 

2.7    Hugarfar og kúltúr 

Ef leikmaður ætlar að komast á afreksstig í knattspyrnu er ekki einungis nóg að búa 

yfir afburða tæknilegri getu, vera vel á sig kominn líkamlega og hafa hæfileika frá 

náttúrunnar hendi heldur þarf einnig að hafa gott hugarfar. Fjölmargir leikmenn hafa 

haft öll líkamleg gæði sem eru nauðsynleg fyrir góðan knattspyrnumann en ekki haft 

rétt hugarfar til að ná alla leið eða viðhalda þeim gæðum sem fyrir eru. Leikmaður 

sem ætlar sér í fremstu röð þarf að vera agaður, þarf að hugsa vel um sig, geta höndlað 
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álagið sem fylgir æfingum og leikjum, þola utanaðkomandi áreiti, sofa og hvílast vel, 

borða rétt og vera andlega sterkur í mótlæti. Aðspurður um eina af ástæðunum fyrir 

góðu gengi íslenska landsliðsins í knattspyrnu undanfarin ár sagði Heimir Hallgrímsson 

(2017) landsliðsþjálfari að leikmenn í dag séu agaðri en áður og að kúltúrinn hjá 

félögunum sem leikmennirnir koma frá, og almennt í fótbolta, hefur lagast. Til 

viðbótar bætti hann við að þekkingin á því hvað þarf til að standa sig vel hafi aukist 

mikið, að leikmenn séu meðvitaðri um það í dag að óregla geti ekki gengið til lengdar 

ef árangur á að nást. Heimir (2017) talar um það að þegar þjálfarateymið hjá A-

landsliðinu velur í landsliðshóp sé horft sérstaklega á karakter og hugarfar leikmanna, 

að slíkt ráði oft þó nokkru um hvernig hópurinn er skipaður hverju sinni. Það er því 

ekki nóg að vera með mikið af knattspyrnulegum hæfileikum eða vera að spila vel með 

sínu félagsliði heldur er lagt mat á hvað leikmenn leggja til hópsins og hvernig þeir 

haga sér utan vallar (433.is, 2017). 

Dr. Viðar Halldórsson (2016) lektor í félagsfræði við Háskóla Íslands og 

sérfræðingur á sviði íþrótta segir að árangur í íþróttum snúist ekki aðeins um líkamlega 

getu því leikmenn þurfa einnig að hafa gott hugarfar og vera góðir liðsmenn (Viðar 

Halldórsson, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki sé til ákveðinn persónuleiki 

sem er betri en annar til þess að ná langt í íþróttum (Weinberg og Gould, 2015). Með 

markvissri þjálfun karakters hjá börnum og ungmennum er hægt að auka líkur þeirra 

inni á íþróttavellinum. Viðar segir að mikil áhersla sé lögð á þjálfun á líkamlegri færni 

og tækni en að þjálfun á hugarfari og félagsfærni sé tilviljunarkennd. Hann nefnir að 

það sé vel hægt að þjálfa og styrkja leiðtogafærni eins og stökkkraft og ef það er gert 

á markvissan hátt þá næst meiri árangur (Viðar Halldórsson, 2016). 

Íþróttasamband Íslands setti á laggirnar átaksverkefni sem ber heitið „Sýnum 

karakter“ sem felst í því að styrkja og þjálfa andlega hlið barna og ungmenna í 

íþróttum (Sýnum Karakter, e.d.). Hugmyndafræði verkefnisins byggir á að hægt sé að 

þjálfa og styrkja sálræna og félagslega færni iðkenda, líkt og líkamlega færni. Þjálfarar 

og leikmenn geta því farið á heimasíðu verkefnisins og nálgast æfingar, sögur og annan 
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fróðleik um hvernig hægt sé að þjálfa upp andlegu hliðina og bæta hugarfar og 

samheldni (Sýnum Karakter, e.d.). 

 

2.8    Leikskilningur 

Leikmaður sem hefur góða yfirsýn yfir völlinn og sér fyrir aðstæður áður en þær gerast 

er mikilvægur kostur inni á vellinum. Að sjá fyrir sendingarleiðir, geta staðsett sig rétt 

á vellinum og að geta tímasett aðgerðir hárrétt, bæði sóknarlega eða varnarlega, gefur 

leikmanni forskot á andstæðinga sína. Niðurstöður hollenskrar rannsóknar leiddu í ljós 

að geta leikmanns til að lesa hárrétt í leikfræðilega þætti leiksins er mjög mikilvægur 

og er einn stærsti þátturinn sem ákvarðar hvort leikmaður geti orðið atvinnumaður 

eða ekki (J. Williams, 2010). 

Þegar öllu er á botninn hvolft er árangur í knattspyrnu og þróun á afreksmanni í 

knattspyrnu háður mörgum þáttum. Samspil erfða, þrotlausra æfinga og rétt hugarfar 

eru mikilvægustu þættirnir í að þróa afreksknattspyrnumann (Howe, Davidson og 

Sloboda, 1998). 

3    Hvernig er staðið að afreksfólki á Íslandi? 

3.1    Afreksstefna ÍSÍ 

ÍSÍ skilgreinir afreksíþróttafólk á þann veg að einstaklingur skipar sér með árangri 

sínum í fremstu röð í heiminum (ÍSÍ, 2017). Afreksfólk eru þeir einstaklingar sem 

standast viðmið í viðkomandi íþróttagrein sem skilgreind er af viðkomandi 

sérsambandi og að afreksefni séu þeir einstaklingar sem ekki hafa náð jafn langt en 

eru taldir geta skipað sér á bekk með þeim bestu, með markvissri þjálfun  (ÍSÍ, 2017). 

Stefna ber að því að ástundun afreksíþróttafólks sé hluti af lífsmynstri og það að 

einstaklingurinn helgi íþróttinni krafta sína komi ekki niður á þroska hans og 

undirbúningi við að takast á við lífið að íþróttaferli loknum (ÍSÍ, 2017). Einnig skal öll 

vinna að því að ná settu marki eiga sér stað innan siðferðisgilda íþróttahreyfingarinnar 

(ÍSÍ, 2017). 
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3.2    Afreksstefna KSÍ 

Í afreksstefnu KSÍ kemur meðal annars fram að KSÍ  þarf að reka öflugar höfuðstöðvar 

fyrir íslenska knattspyrnu þannig að grunnur sambandsins sé traustur 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). Raunverulegi grunnur sambandsins er samt 

sem áður aðildarfélögin sem reka öflugt uppbyggingar- og afreksstarf með þátttöku í 

keppni á innlendum og erlendum vettvangi (Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). 

Einnig heldur KSÍ úti metnaðarfullu fræðslustarfi fyrir iðkendur, lið, foreldra og þjálfara 

og styrkir starf aðildarfélaganna með öflugri menntun þjálfara og með fjárhagslegum 

stuðningi (Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). Markmið KSÍ er að leiða fremstu 

knattspyrnumenn og knattspyrnukonur þjóðarinnar til leiks í alþjóðakeppni þannig að 

árangur náist í hverri viðureign. Knattspyrnulandslið karla og kvenna tekur þátt í öllum 

mótum á vegum UEFA og FIFA og er markmiðið að komast í lokakeppni EM/HM. U21-

landslið karla tekur þátt í undankeppnum EM þar sem markmiðið er að komast á 

lokakeppni EM og U17 og U19 karla og kvenna tekur þátt í undankeppnum EM þar 

sem takmarkið er ævinlega þátttaka í milliriðli EM (Knattspyrnusamband Íslands, 

2016a). 

 

3.3    Hvernig leikmenn eru valdir í U17 ára landsliðið? 

Val á leikmönnum til úrtaksæfinga er í höndum landsliðsþjálfara U17 ára landsliðs 

karla og kvenna í samstarfi við félagsliðin. Út frá þeim og frammistöðu hjá félagsliðum 

sínum velja viðkomandi landsliðsþjálfarar lokahópana sína (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2016a). Á yngra ári í 4. flokki, 12-13 ára, er byrjað að velja leikmenn í 

hæfileikamótun á vegum KSÍ. Þetta hefur verið gert frá því árið 2014 fyrir stráka og 

stelpur (Arnar Bill Gunnarsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. október 2017). 

Markmiðið með því er að fjölga þeim leikmönnum sem koma til greina, fylgjast betur 

með yngri leikmönnum en áður og undirbúa þá fyrir hefðbundnar landsliðsæfingar. 

Að auki er markmiðið að koma til móts við minni staði á landsbyggðinni og mæta 

þörfum þeirra og koma til móts við leikmenn stærri félaga á höfuðborgarsvæðinu sem 
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að öllu jöfnu væru ekki valdir á landsliðsæfingar. Bæta samskipti við aðildarfélögin og 

kynna þeim stefnu KSÍ í landsliðsmálum og undirbúa leikmenn enn betur til þess að 

mæta á landsliðsæfingar seinna með fræðslu (Knattspyrnusamband Íslands, 2017a). 

Hæfileikamótunin telur tvær æfingar, svæðisbundið, og úrtaksmót í september. Eldra 

árið í 4. flokki er einnig valið í nákvæmlega eins hæfileikamótun. Leikmenn í 3. flokki 

á yngra ári eru valdir í tvær úrtaksæfingar, sem eru að hluta landshlutatengdar, og 

fara úrtaksæfingar fram á Laugarvatni í ágúst þar sem 36-48 leikmenn eru valdir 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). Fram að því var knattspyrnuskóli KSÍ fyrir eldra 

ár í 4. flokki, þar sem einn leikmaður frá hverju félagi er boðaður í 5 daga æfingabúðir 

yfir sumarið. Á yngra ári í 3. flokki er ein æfing fyrir Norðurland, ein fyrir Susturland og 

ein fyrir Suður-/Vesturland. Að lokum er ein æfing þar sem þau bestu eru valin á 

sameiginlega æfingu í mars. Um sumarið er úrtaksmót yfir eina helgi fyrir sama 

aldurshóp (Arnar Bill Gunnarsson, munnleg heimild, tölvupóstur, 23. október 2017). 

Í afreksstefnu KSÍ frá árinu 2016, kemur fram að sex úrtakshelgar eru fyrir 

iðkendur í 3. flokki á eldra ári fyrir U17 ára landsliðið og sex úrtakshelgar fyrir iðkendur 

í 2. flokki á yngsta ári fyrir U17 ára landsliðið (Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). 

Þessar úrtakshelgar fara fram frá október til mars. Helstu verkefni U17 ára landsliðsins 

eru undirbúningsmót UEFA (UEFA Development Tournament) sem telur þrjá leiki, 

Opna Norðurlandamótið sem telur fjóra leiki, undankeppni EM sem telur þrjá leiki, 

milliriðill EM sem telur þrjá leiki, æfingaleikir og loks lokakeppni EM komist liðið 

þangað (Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). Verkefnin eru breytileg eftir því hversu 

vel landsliðunum gengur í undankeppnum UEFA og FIFA. Helsta ástæða þess að Ísland 

spilar færri leiki í yngri landsliðum en flestar aðrar þjóðir er staðsetning landsins þar 

sem kostnaður við flug og uppihald er hærri en hjá flestum öðrum þjóðum 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2016a). 
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4    Knattspyrna á Íslandi 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt heims (Pledge Sports, 2017) og á Íslandi er það engin 

undantekning (Sindri Sverrisson, 2016). Vegna gríðarlegra vinsælda hennar skilar hún 

inn miklum peningum vegna sjónvarpsréttarsamninga, auglýsinga og annarra þátta en 

KSÍ fær sínar stærstu tekjur í formi styrkja og framlaga frá UEFA og vegna seldra 

sjónvarpsrétta (Þórður Snær Júlíusson, 2016). Að auki hefur þátttaka Íslands á 

stórmótum líkt og EM og HM skapað gríðarlegar tekjur fyrir sambandið. Árið 2014 velti 

sambandið til að mynda 1,1 milljarði króna, sem er miklu meira en öll önnur 

sérsambönd Íslands velta til samans á ári (Þórður Snær Júlíusson, 2016). Árangur 

íslenska landsliðsins á EM árið 2016 skilaði KSÍ gríðarlegum tekjum. Fyrir þátttöku 

landsliðsins á mótinu fékk sambandið ríflega milljarð króna og við það bættust 826 

milljónir króna fyrir góðan árangur liðsins á mótinu, þar sem Ísland komst í 8-liða úrslit 

(Þórdís Valsdóttir, 2016). Áframhaldandi velgengi íslenska karlalandsliðsins er því 

gríðarlega mikilvæg fyrir alla knattspyrnu í landinu þar sem stór hluti af þessum 

fjármunum hafa farið í uppbyggingu, bætta aðstöðu, aukna menntun þjálfara og 

aukinn styrk til aðildarfélaganna (Knattspyrnusamband Íslands, 2016b). 

ÍSÍ tekur árlega saman tölfræði yfir iðkendur hjá sérsamböndum og eru rúmlega 

26.500 skráðir iðkendur í knattspyrnu árið 2016 (Sindri Sverrisson, 2017). Við þennan 

fjölda bætast svo við allir þeir sem spila knattspyrnu í utandeild eða sér til 

skemmtunar. Alls voru 11.444 strákar, 15 ára og yngri, skráðir iðkendur í 

knattspyrnufélögum árið 2016 auk þess sem íþróttin er sú næstvinsælasta hjá 

stelpum, 15 ára og yngri (Sindri Sverrisson, 2017). Í tölum ÍSÍ er einungis um að ræða 

skráða iðkendur hjá íþróttafélögum sem stunda knattspyrnu á vegum þeirra. KSÍ 

áætlar að um 35 þúsund manns iðki knattspyrnu að staðaldri á Íslandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2017b). 
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4.1    Aðstaða til knattspyrnuiðkunar 

Mikil fjárfesting hefur verið lögð í að bæta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar á Íslandi 

undanfarin ár (Knattspyrnusamband Íslands, 2010). Árið 2004 var sparkvallaátaki KSÍ 

ýtt úr vör. Um er að ræða eitthvert umfangsmesta útbreiðsluverkefni sem KSÍ hefur 

ráðist í frá upphafi (Knattspyrnusamband Íslands, 2010). UEFA ákvað að veita 

aðildarsamböndum sínum styrk til að byggja sparkvelli og sótti KSÍ um styrk til 

fjárlaganefndar Alþingis með stuðningi Eimskipa, Olís, VÍS og KB-banka. Úr varð að 

sparkvellir risu við flesta grunnskóla landsins með fyrsta flokks gervigrasi, byggðir eftir 

leiðbeiningum frá KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, 2010). Á annan tug 

knattspyrnuhalla hafa risið, á þriðja tug gervigrasvalla og um 130 sparkvellir hafa verið 

settir á laggirnar um allt landið, líkt og sjá má á Mynd 1 hér fyrir neðan (Þórður Snær 

Júlíusson, 2016).  

 

Mynd 1. Sparkvellir og aðrir gervigrasvellir á Íslandi árið 2010 (Knattspyrnusamband 
Íslands, 2010). 
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Þessi bætta aðstaða hefur gert það að verkum að krakkar um allt land geta stundað 

knattspyrnu allan ársins hring og hafa þar af leiðandi meiri möguleika á að bæta sig og 

ná langt á því sviði. Fyrir tíma þessarar bættu aðstöðu til knattspyrnuiðkunar var 

tilhneigingin sú að krakkar stunduðu knattspyrnu á sumrin en aðrar inniíþróttir á 

veturna, líkt og handbolta og körfubolta (Þórður Snær Júlíusson, 2016). 

 

4.2    Knattspyrnuhallir og knatthús 

Knattspyrnuhallir og knatthús hafa risið á Íslandi undanfarin ár og eru ein stærsta 

ástæða þess að betri leikmenn hafa komið fram, þar sem ungir iðkendur geta æft inni 

yfir veturinn við frábærar aðstæður og æfingar falla aldrei niður vegna veðurfars. 

Knattspyrnuhöll er knattspyrnuvöllur í fullri stærð notaður til æfinga og keppni 

innanhúss í öllum flokkum. Knatthús er knattspyrnuvöllur í hálfri stærð eða minni, 

notaður til æfinga og keppni innanhúss í yngstu flokkunum. Á mynd 2 má sjá 

eftirfarandi hallir og hús sem hafa risið á Íslandi undanfarin ár í tímaröð.  

Ár Nafn Staðsetning Félög Tegund af húsi 

2000 Reykjaneshöllin Keflavík 
Keflavík, Njarðvík, Reynir, 
Víðir Knattspyrnuhöll 

2002 Fífan Kópavogur Breiðablik Knattspyrnuhöll 

2003 Boginn Akureyri 
KA, Þór, önnur minni 
félög Knattspyrnuhöll 

2003 Egilshöll Grafarvogur 
Fjölnir og félög sem kaupa 
tíma Knattspyrnuhöll 

2005 Risinn Hafnarfjörður FH Knatthús 

2006 Fjarðabyggðahöllin Reyðarfjörður 
Leiknir F, Fjarðabyggð, 
Höttur Knattspyrnuhöll 

2006 Akraneshöllin Akranes ÍA og Kári Knattspyrnuhöll 

2007 Kórinn Kópavogur 
HK, HK/Víkingur og félög 
sem kaupa tíma Knattspyrnuhöll 

2008 Hópið Grindavík Grindavík Knatthús 

2011 Eimskipshöllin Vestmannaeyjar ÍBV 
Knatthús sem hægt 
er að stækka 

2012 Hamarshöllin Hveragerði 
Hamar. Selfoss og Ægir 
nýta hana líka Knatthús 

2012 Báran 
Höfn í 
Hornafirði Sindri Knatthús 

2015 Dvergurinn Hafnarfjörður FH Knatthús 

Mynd 2. Innanhúshallir og hús á Íslandi í tímaröð. 
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Alls eru þetta þrettán hallir og hús vítt og breitt um Ísland en fjórtánda húsið mun 

bætast við á Selfossi þar sem bæjarstjórn samþykkti byggingu á knatthúsi þar í 

fjárhagsáætlun fyrir árið 2018 (Örn Guðnason, 2017). Fleiri félög eru stórhuga á næstu 

árum og hafa FH, Haukar, Leiknir og Vestri fengið samþykkta úthlutun úr 

Mannvirkjasjóði KSÍ 2017 (Kristófer Kristjánsson, 2017). Fimm knatthallir eru á 

höfuðborgarsvæðinu, sú fyrsta var tekin í notkun árið 2002, og átta á landsbyggðinni, 

sú fyrsta tekin í notkun árið 2000. Ef Mynd 2 er skoðuð út frá landshlutum þá eru tvær 

knattspyrnuhallir á Austurlandi, ein knattspyrnuhöll á Norðurlandi, tvö knatthús á 

Suðurlandi og ein knattspyrnuhöll á Vesturlandi. Að lokum er knattspyrnuhöll og 

knatthús á Suðurnesjum. Hver landshluti er því með innanhússaðstöðu til 

knattspyrnuiðkunar.  

Í rannsókn sem framkvæmd var af þeim Elvari Þór Friðrikssyni og William 

Geir Þorsteinssyni (2007) um hvaða áhrif knattspyrnuhallir hafa haft á íslenska 

knattspyrnu kemur í ljós að þjálfarar eru almennt mjög ánægðir með hallirnar og 

telja að líkamleg færni iðkenda hafi aukist með tilkomu þeirra. Einnig töldu þeir 

þjálfarar sem spurðir voru í rannsókninni að betra sé að hafa hallirnar upphitaðar og 

að þær séu það sem koma skal í þjálfun á Íslandi. Að lokum töldu þjálfararnir í 

rannsókninni að gæði æfinga sé meiri í knattspyrnuhöllum og allt skipulag tímabils sé 

betra (Elvar Þór Friðriksson og William Geir Þorsteinsson, 2007). 

 

4.3    Menntun knattspyrnuþjálfara 

Menntun knattspyrnuþjálfara á Íslandi hefur batnað mikið síðustu ár (Sigurðsson, 

2015). Árið 2002 réð KSÍ Sigurð Ragnar Eyjólfsson sem fræðslustjóra í fullt starf og 

þjálfaranámskeið KSÍ voru tekin í gegn og farið var að kenna eftir fastri og markvissari 

námskrá. Með bættu fræðslustarfi og betri menntun þjálfara verða til betri leikmenn 

(Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Sigurður setti upp skýra stefnu og fékk UEFA til liðs 

við sig, sem veitti KSÍ UEFA A og UEFA B gráður. Knattspyrna á Íslandi hefur notið góðs 

af þessari uppbyggingu og hafa námskeið fyrir þjálfara næstum tífaldast hjá KSÍ frá því 

sem áður var (Sigurðsson, 2015). 
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      KSÍ I 26 tímar (Helgarnámskeið) 

      KSÍ II 26 tímar (Helgarnámskeið) 

UEFA B þjálfaragráða               KSÍ III 26 tímar (Helgarnámskeið) 

(124 tímar)     KSÍ III 20 tímar (Verkleg þjálfun hjá félagi) 

      KSÍ IV 26 tímar (Helgarnámskeið) 

     UEFA B skriflegt próf 
 
     KSÍ V 28 tímar (Helgarnámskeið)  

     KSÍ VI 45 tímar (Vikunámskeið haldið erlendis) 
UEFA A þjálfaragráða KSÍ  KSÍ VII 7 tímar (Undirbúningsdagur) 
(120 tímar)    KSÍ VII 30 tímar (Æfingakennsla og verklegt próf) 
      KSÍ VII 10 tímar (Þjálfaradagbók) 
      UEFA A skriflegt próf 

 
Mynd 3. Skipulag þjálfaranámskeiða KSÍ (Knattspyrnusamband Íslands, 2014) 

Samkvæmt KSÍ voru 26 námskeið fyrir þjálfara haldin árið 2014, eða hátt í tíu sinnum 

fleiri en árið 2010, þar sem 760 manns mættu sem er það mesta í Evrópu miðað við 

höfðatölu (Sigurðsson, 2015). Ein af ástæðunum fyrir þessari aðsókn er að námskeiðin 

eru eins ódýr og mögulegt er þar sem KSÍ rekur námskeiðin án þess að reyna að 

hagnast á þeim. Einnig borga mörg félög námskeiðin að fullu fyrir þjálfara sína 

(Sigurðsson, 2015). Ef þjálfaramenntun á Íslandi er borin saman við sambærilega 

menntun í Danmörku, Svíþjóð og Englandi þá kemur í ljós að Ísland er með flesta 

þjálfara sem hafa lokið UEFA A og UEFA PRO þjálfaragráðu (Sigurðsson, 2015). 

Meðalknattspyrnuþjálfari á Íslandi er nú yngri, með meiri reynslu af knattspyrnuiðkun 

og miklu menntaðri í þjálfunarfræðum en kollegar hans erlendis, en þar tíðkast oft að 

foreldrar iðkenda þjálfi krakkana í sjálfboðavinnu (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012;  

Sigurðsson, 2015). Yfir 60% þjálfara á Íslandi hafa lokið UEFA B þjálfaragráðu og yfir 

20% hafa lokið við UEFA A þjálfaragráðu. Að auki hafa allnokkrir þjálfarar lokið við 

UEFA Pro þjálfaragráðu (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Hjá stóru félögunum sem 

rekin eru sem atvinnumannalið eru þó akademíur þar sem menntaðir þjálfarar stjórna 

æfingum fyrir bestu krakkana. Á Íslandi hafa þó allir krakkar, slakir sem góðir, jafna 

möguleika þar sem þau æfa við sömu aðstæður og með sama þjálfara hjá því félagi. 
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Þessi fjárfesting í þjálfun og bættri aðstöðu hefur gert það að verkum að fleiri íslenskir 

leikmenn fara í atvinnumennsku, og í lok árs 2017 eru þeir á áttunda tug talsins (Víðir 

Sigurðsson, 2017).  

5    Aðferðir og gögn 

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

markmiði rannsóknarinnar og fjallað um þær rannsóknarspurningar sem settar voru 

fram. Farið er yfir gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagna ásamt því hvernig staðið 

var að vali á þátttakendum. 

 

5.1    Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða frá hvaða landshlutum ungt og efnilegt 

knattspyrnufólk er að koma á Íslandi og mögulega áhrifaþætti. Lagt var upp með þrjár 

rannsóknarspurningar í þessari ritgerð. Hverjir eru helstu eiginleikar sem  

knattspyrnumaður þarf að hafa til að verða afreksmaður? Hafa knattspyrnuhallir 

íþróttafélaganna mikil áhrif á mótun ungs og efnilegs knattspyrnufólks? Er það háð 

búsetu hvaðan ungt og efnilegt knattspyrnufólk er að koma á Íslandi? 

 

5.2    Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega rannsóknaraðferð þar sem unnið var úr 

gögnum frá KSÍ og ÍSÍ. Fengnir voru sex aðilar innan knattspyrnuhreyfingarinnar til að 

svara spurningu um hvað einkennir íslenskt afreksfólk í knattspyrnu. Spurningin var 

send rafrænt í gegnum tölvupóst. Með því að nota megindlega rannsókn fæst gott 

tölulegt yfirlit yfir það viðfangsefni sem ætlunin er að rannsaka (Félagsvísindastofnun, 

2014). 
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5.3    Framkvæmd 

Hugmynd að rannsókninni kom fram í ágúst 2017 og var hún þróuð nánar með Arnari 

Bill Gunnarssyni fræðslustjóra KSÍ, þar sem grunnur að framkvæmd var lagður. 

Rannsóknin var samþykkt af fagráði íþróttafræðisviðs Háskóla Reykjavíkur 6. október 

2017 og hófst úrvinnsla gagna í kjölfarið á því og vinna við fræðilegan inngang 

rannsóknarinnar. KSÍ veitti aðgang að gagnasafni sínu, upplýsingum um alla leikmenn, 

bæði í karla- og kvennaflokki sem hafa spilað landsleik fyrir U17 ára landsliðið frá 

árunum 2003 til 2016. Leikmenn í U17 ára landsliðinu voru valdir í rannsóknina vegna 

þess að á þeim aldri eru færri leikmenn farnir í atvinnumennsku erlendis, en fyrstu 

alvöru landsliðsverkefnin eru með U17 ára landsliðinu. Í einhverjum tilfellum voru lið 

leikmanna ekki skráð með í gagnasafninu og því þurfti að notast við heimasíðu KSÍ, 

www.ksi.is, til að finna út í hvaða liði hver leikmaður var skráður þegar landsleikurinn 

fór fram. Tekið var mið af því liði sem leikmaðurinn var skráður í þegar landsleikurinn 

átti sér stað, en ekki hvar hann er uppalinn. Að auki veitti ÍSÍ aðgang að gagnasafni 

sínu þar sem fengnar voru upplýsingar um fjölda iðkenda í knattspyrnu eftir 

landshlutum, en þar þurfti að kortleggja íþróttahéruð og félagslið saman. 

 

5.4    Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir leikmenn sem léku landsleik fyrir U17 ára landslið karla og 

kvenna frá árinu 2003 til ársins 2016 eða alls 811 leikmenn. Miðað var við það félag 

sem viðkomandi leikmaður var skráður í þegar fyrsti landsleikur með U17 átti sér stað. 

Viðmælendur voru Arnar Bill Gunnarsson – fræðslustjóri KSÍ og fyrrum yfirþjálfari 

Breiðabliks, Davíð Snorri Jónasson – yfirþjálfari yngri flokka Stjörnunnar og 

aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu, Eiður Benedikt Eiríksson – 

afreksþjálfari Stjörnunnar og þjálfari 2. flokks kvenna og 4. flokks karla í knattspyrnu, 

Freyr Alexandersson – landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu, Gunnar Rafn 

Borgþórsson – yfirþjálfari unglingaráðs knattspyrnudeildar Selfoss og aðalþjálfari 

meistaraflokks karla og Viðar Örn Kjartansson – atvinnu- og landsliðsmaður í 

knattspyrnu. 
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5.5    Mælitæki/Úrvinnsla 

Gögn voru fengin hjá KSÍ og safnað saman af rannsakanda í gegnum vef KSÍ. Að auki 

veitti ÍSÍ gögn um fjölda iðkenda í knattspyrnu á Íslandi eftir landshlutum. Öll gögn 

voru síðan sett upp í Microsoft Excel og unnið var úr þeim þar. Allar myndir, gröf og 

töflur eru úr Microsoft Excel. 

6    Niðurstöður 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem fengust úr gögnum KSÍ og ÍSÍ 

og reynt er að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. 

 

 

Mynd 4. Fjöldi iðkenda í knattspyrnu á Íslandi, skipt eftir höfuðborgarsvæði og 
landsbyggð. 
 

Þrátt fyrir að allir landshlutar Íslands séu teknir saman þá er skráður iðkendafjöldi 

meiri á höfuðborgarsvæðinu. Samtals eru 18.421 karlar skráðir iðkendur í knattspyrnu 

á Íslandi árið 2016 og 8.164 konur. 11.828 karlar eru skráðir iðkendur á 
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höfuðborgarsvæðinu og 4.799 konur. Á landsbyggðinni eru 3.365 konur skráðar og 

6.593 karlar. Á höfuðborgarsvæðinu búa um 214.000 manns en á landsbyggðinni búa 

um 119.000 manns, árið 2016  (Hagstofa Íslands, 2017b). 

 

 

Mynd 5. Fjöldi U17 leikmanna, skipt eftir höfuðborgarsvæði og landsbyggð. 

Á mynd 6 kemur í ljós að 293 konur sem iðka sína knattspyrnu á höfuðborgarsvæðinu 

hafa leikið fyrir U17 ára landsliðið og 290 karlar. Af liðum frá landsbyggðinni koma 117 

konur og 111 karlar. Helst þetta í hendur við þann fjölda sem iðkar knattspyrnu á 

þessum svæðum og íbúatölur.  
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Mynd 6. Fjöldi iðkenda í knattspyrnu á Íslandi eftir landshlutum.  

Mikill meirihluti iðkenda stundar knattspyrnu á höfuðborgarsvæðinu eða 16.662 af 

þeim 26.500 sem eru skráðir iðkendur á Íslandi árið 2016. Það þarf ekki að koma mikið 

á óvart þar sem flestar knatthallir eru á því svæði eða fimm talsins auk margra 

sparkvalla og gervigrasvalla á litlu landsvæði. Það er því ávallt stutt að sækja æfingar 

hjá liðum í nágrenninu og fara út að leika sér í fótbolta við góðar aðstæður. Stærstu 

félög landsins eru einnig á höfuðborgarsvæðinu, bæði hvað varðar iðkendur og í 

sögulegu samhengi (Kristinn Haukur Guðnason, 2017). Fæstir eru iðkendurnir á 

Vestfjörðum en þar er engin knatthöll og veðurfar getur oft verið slæmt yfir 

vetrartímann. Skráðir iðkendur þar voru 444 talsins árið 2016 og þar er aðeins eitt lið 

að skila leikmönnum í U17 ára landsliðið, BÍ með 6 leikmenn.  
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Mynd 7. Fjöldi U17 leikmanna eftir landshlutum.  

Langflestir U17 leikmenn frá árinu 2003 hafa komið af höfuðborgarsvæðinu. 

Næstflestir koma frá Norðurlandi eystra en þar eru skráðir iðkendur 2.373 sem er 

mest á Íslandi að undanskildu höfuðborgarsvæðinu. 
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Mynd 8. Fjöldi U17 leikmanna þar sem búið er að aðgreina „kragann“ frá 

höfuðborgarsvæðinu.  

Frá „kraganum” koma lið eins og FH, HK, Haukar, Breiðablik, Stjarnan og Álftanes og 

er íbúafjöldi þar um 77.000 manns og iðkendafjöldi um 5.000 manns.  Athyglisvert er 

að þessi sex lið eru með fleiri leikmenn en öll hin liðin á höfuðborgarsvæðinu til 

samans og fleiri U17 leikmenn en öll liðin af landsbyggðinni þrátt fyrir að vera með 

færri iðkendur og minni íbúafjölda (Álftanes er þó einungis með einn U17 leikmann). 

En á þessu svæði eru fjórar af þeim fimm knatthöllum sem eru staðsettar á 

höfuðborgarsvæðinu. Samtals voru 32 leikmenn sem voru í erlendu liði. 
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Mynd 9. U17 ára leikmenn úr liðum á höfuðborgarsvæðinu.  

Breiðablik skilar flestum leikmönnum í U17 ára landsliðið eða 131 leikmanni samtals. 

Næst þar á eftir kemur KR með 58 leikmenn, síðan FH með 56 leikmenn og loks 

Stjarnan með 52 leikmenn. Þessi fjögur lið eru því samtals með 297 U17 ára 

landsliðsmenn eða 51% allra U17 ára leikmanna á höfuðborgarsvæðinu. Ef við skoðum 

sex afkastamestu liðin að þá eru þau með 67% leikmanna sem hafa spilað með U17 

ára landsliðinu. Hin ellefu liðin eru með 33% leikmanna. 
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Mynd 10. U17 ára leikmenn úr liðum af landsbyggðinni. 

Af U17 ára leikmönnum af landsbyggðinni er Þór Akureyri með flesta leikmenn eða  

37 talsins. Þar á eftir kemur ÍA með 36 leikmenn, KA með 29 leikmenn og Keflavík með 

24 leikmenn. Þessi fjögur lið eru samtals með 57% allra U17 ára leikmanna af 

landsbyggðinni. Ef skoðað er sex afkastamestu liðin að þá eru þau með 72% 

leikmanna. 
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Landshluti                                                                                                Hlutfall 

Höfuðborgarsvæði 3,50% 

Norðurland eystra 3,24% 

Vesturland 2,57% 

Suðurnes 2,54% 

Suðurland 1,70% 

Vestfirðir 1,35% 

Austurland 1,20% 

Norðurland vestra 0,85% 

Mynd 11. Hlutfall U17 ára landsliðsmanna miðað við fjölda iðkenda eftir landshlutum. 

Á mynd 11 má sjá að höfuðborgarsvæðið framleiðir flesta U17 ára landsliðsmenn 

miðað við iðkendafjölda þar. Norðurland vestra framleiða fæsta. 
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122 Höfuðborgarsvæði 246 Höfuðborgsv. 336 Höfuðborgsv. 155 Höfuðborgsv. 

91 Landsbyggð 91 Landsbyggð 137 Landsbyggð 137 Landsbyggð 

124 Kraginn 12 Erlend lið 19 Erlend lið 181 Kraginn 

12 Erlend lið 350 Samtals 493 Samtals 19 Erlend lið 

350 Samtals   493 Samtals 

    

35% Höfuðborg 70% Höfuðborg 68% Höfuðborg 31% Höfuðborg 

26% Landsbyggð 26% Landsbyggð 28% Landsbyggð 28% Landsbyggð 

4% Erlend lið 4% Erlend lið 4% Erlend lið 4% Erlend lið 

35% Kraginn   37% Kraginn 

Mynd 12. Töluleg samantekt um hvort aukning hafi orðið á U17 ára leikmönnum á 

milli ára miðað við búsetu. 



 31 

Ef tímabilinu frá 2003 til 2016 er skipt í tvö tímabil sem hvort um sig spannar sjö ár, 

má sjá að lítilsháttar aukning hefur orðið á fjölda U17 ára leikmanna af landsbyggðinni 

eða um 2% aukning á kostnað höfuðborgarsvæðisins sem lækkar úr 70% í 68%. U17 

ára landsliðsfólk af „kraganum“ eykst hins vegar um 2% sem þýðir að fleiri leikmenn 

eru að koma frá íþróttafélögum af því svæði (FH, Stjarnan, Breiðablik, HK, Haukar). Að 

því sögðu lítur út fyrir að þessi félög séu hægt og rólega að taka fram úr öllum öðrum 

félögum á landinu hvað varðar framleiðslu á ungu og efnilegu knattspyrnufólki. 

 

 
 

6.1    Hvað einkennir íslenskt afreksfólk í knattspyrnu? 

Vandasamt getur verið að skilgreina nákvæmlega hvað hugtakið afreksleikmaður í 

knattspyrnu felur í sér. Er það sá aðili sem hefur lifibrauð af því að stunda knattspyrnu? 

Er það leikmaður sem spilar fyrir meistaraflokk? Eða er það leikmaður sem spilar fyrir 

þjóð sína? ÍSÍ skilgreinir afreksíþróttafólk á þann hátt að einstaklingur skipar sér með 

árangri sínum í fremstu röð í heiminum. Afreksfólk eru þeir einstaklingar sem standast 

viðmið í viðkomandi íþróttagrein sem skilgreind er af viðkomandi sérsambandi og að 

afreksefni séu þeir einstaklingar sem ekki hafa náð jafn langt en eru taldir geta skipað 

sér á bekk með þeim bestu, með markvissri þjálfun (ÍSÍ, 2017).  

Til þess að fá enn betri sýn á íslenskan veruleika voru einstaklingar innan 

knattspyrnuhreyfingarinnar, sem allir eiga það sameiginlegt að hafa annað hvort 

þjálfað leikmenn sem hafa orðið afreksmenn eða eru að þjálfa afreksmenn, spurðir 

hvað það væri sem einkenndi íslenskt afreksfólk í knattspyrnu. Að auki var einn 

íslenskur afreksmaður í knattspyrnu, Viðar Örn Kjartansson, spurður sömu spurninga. 

Til eru margar erlendar greinar og fjöldi erlendra viðtala og rannsókna um 

hvaða einkenni afreksmaður í knattspyrnu þarf að hafa. Íslenskur veruleiki er þó 

töluvert ólíkur þar sem engar akademíur eru hér á landi þar sem lið geta eingöngu 

valið og fengið bestu ungu leikmennina til sín og þróað þá með gæðaþjálfun við 
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hágæða aðstæður. Á Íslandi æfa góðir og slakir leikmenn á sama tíma, á sama stað 

og með sama þjálfara. Mörg stærstu félög landsins bjóða upp á afreksþjálfun í 

samstarfi við skólana sem felst í því að leikmenn geta fengið aukaæfingar þar sem 

einstaklingsþjálfun er meiri en á hefðbundnum æfingum þar sem allur hópurinn æfir 

saman. Það geta þó allir sótt þessar afreksæfingar ef þeir uppfylla ákveðin skilyrði 

eins og til dæmis að mæta í 90% tilfella á æfingar. Þessar afreksæfingar eru í áttina 

að því sem akademíur snúast um erlendis hvað þjálfun varðar en þær eru einungis 

aukaæfingar, oftast einu sinni til tvisvar í viku, óháð getu. Einnig er veðurfar á Íslandi 

ekki eins ákjósanlegt og víða erlendis og eru félög hér á landi ekki með nálægt því 

sama fjármagn og atvinnumannalið erlendis sem eyða miklum upphæðum í góðar 

aðstæður og í þjálfun á ungum og efnilegum leikmönnum.  

Hvernig er því íslenskur veruleiki? Hvað einkennir afreksmann í knattspyrnu á 

Íslandi í huga íslenskra þjálfara? Viðmælendur voru sammála um að það þyrfti að 

leggja gríðarlega hart að sér ætli leikmaður að verða afreksmaður á Íslandi og ná að 

verða atvinnumaður erlendis. Æfa alltaf aukalega utan hefðbundinna æfinga og 

leggja sig alltaf allan fram á æfingum. Mikilvægt sé að komast í gott umhverfi sem 

örvar einstaklinginn á réttan hátt, ef þær aðstæður eru hins vegar ekki til staðar þarf 

að sækja í það umhverfi eða veita sjálfum sér rétt áreiti til að þroskast rétt. Einnig 

nefndu viðmælendur að leikmaður sem ætlar sér að verða afreksmaður þyrfti að 

hafa einhvers konar náðargáfu. Fæðast með meðfædda hæfileika eða vera með 

yfirburði í einum eða fleiri þáttum innan greinarinnar. Viðmælendur nefndu einnig 

að leikmaður þyrfti alltaf að hækka viðmiðin, leita að nýjum áskorunum og að allar 

ákvarðanir í lífinu séu teknar með íþróttina í forgangi.  

Að lokum sagði Viðar Örn að það sem gerir hann að afreksmanni í knattspyrnu 

er viljinn til að gera alltaf betur og vera aldrei sáttur við meðalmennsku. Hugsa vel 

um sig, æfa gríðarlega vel á æfingum og utan æfinga. Viðar nefnir einnig að sú 

staðreynd að hann hafi æft úti í frosti og byl á veturna upp alla yngri flokka á 

Selfossi, þar sem engin knattspyrnuhöll er, hafi hert hann og styrkt hann andlega. 

Slíkt komi að góðum notum þegar leikmenn fara á reynslu hjá erlendum liðum eða 
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eru keyptir ungir til félaga erlendis, þá gefist menn aldrei upp við mótlæti og láta 

frekar bjóða sér hvað sem er frekar en að hætta.  

 

6.2    Umræður 

KSÍ veitti aðgang að gögnum um alla þá leikmenn, karla og konur, sem tekið hafa þátt 

í leik hjá U17 ára landsliðinu frá árinu 2003 til 2016. Þegar búið var að skoða tilteknar 

upplýsingar, finna lið viðkomandi leikmanna sem vantaði og flokka þau eftir 

landshlutum voru teknar saman iðkendatölur í knattspyrnu eftir landshlutum hjá ÍSÍ. 

Með þessu móti var hægt að sjá hvaðan af landinu U17 ára landsliðsmenn koma og 

frá hvaða félögum með tilliti til fjölda iðkenda í knattspyrnu. Stuðst var við það félag 

sem viðkomandi leikmaður var skráður í þegar fyrsti landsleikur fyrir U17 fór fram. Ef 

um sameiginlegt lið var að ræða eins og til dæmis, HK/Víkingur eða 

Fram/Skallagrímur, fengu bæði lið viðkomandi leikmann skráðan á sig. Því er 

samanlagður fjöldi leikmanna sem spilað hafa landsleik fyrir U17 ekki sá sami og þegar 

sömu upplýsingar eru skoðaðar út frá félagsliðum, enda mögulegt að viðkomandi 

leikmaður hafi verið skráður í tvö félög. 

Alls eru 39 mismunandi félög sem eiga leikmenn sem leikið hafa fyrir U17 ára 

landsliðið frá árunum 2003 til 2016, 35 mismunandi félög hjá körlunum og 31 

mismunandi félög hjá konunum. Samtals voru 19 mismunandi erlend félög sem áttu 

íslenska leikmenn í U17 ára landsliðinu. Undirbúningur fyrir val á leikmönnum í U17 

ára landslið karla og kvenna hefst snemma þar sem byrjað er að skoða leikmenn frá 

12 ára aldri. Með þessu er strax búið að kortleggja bestu leikmenn liðanna í samráði 

við þjálfara sem auðveldar að hægt sé að fylgjast með framgangi þeirra þangað til valið 

er í U17 ára landsliðið.  

Árið 2005 sagði Ásgeir Sigurvinsson þáverandi landsliðsþjálfari íslenska 

karlalandsliðsins í knattspyrnu og fyrrverandi atvinnumaður að í gegnum árin hafa 

bestu leikmenn Íslands komið frá félögum af landsbyggðinni (Russell, 2010). Hvort að 

Ásgeir hafi rétt fyrir sér eður ei er líklega efni í önnur skrif en hvernig skyldu þessi mál 

standa nú til dags? Er landsbyggðin að skila fleiri leikmönnum í U17 ára landslið karla 
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og kvenna eða er höfuðborgarsvæðið að einoka framleiðslu á ungu og efnilegu 

landsliðsfólki? Getur mögulega verið að aðeins 4-6 félög séu að framleiða fleiri 

leikmenn sem geta orðið afreksmenn en öll önnur félög til samans á Íslandi? Í þessari 

ritgerð var markmiðið að svara þessum spurningum ásamt því að líta á hvað þarf til að 

verða afreksmaður á Íslandi og hvað einkennir slíka leikmenn. 

Samkvæmt niðurstöðunum eiga Breiðablik, KR, FH og Stjarnan flesta leikmenn í 

U17 ára landsliðinu frá árunum 2003 til 2016 eða um 37% leikmanna. Ef Valur og HK 

er bætt við og sex afkastamestu liðin skoðuð að þá eiga þau rúmlega 48% allra U17 

ára landsliðsmanna á Íslandi á þessum árum eða næstum helming. Ef litið er á 

mögulegar ástæður fyrir því kemur ýmislegt í ljós. Breiðablik er búið að vera með 

knattspyrnuhöll öll þessi ár eða frá árinu 2002 og voru með rúmlega 1500 skráða 

iðkendur árið 2016 (VSÓ Ráðgjöf, 2017). FH er einnig vel sett með æfingaaðstöðu og 

eru þeir búnir að vera með eitt knatthús frá 2005 og annað nýtt frá 2015. FH hefur 

einnig marga skráða iðkendur eða rúmlega 1000 (Axel, 2017). Aftur á móti hafa KR og 

Stjarnan ekkert knatthús en svipaðan iðkendafjölda, Stjarnan með tæplega 1000 

(UMF Stjarnan, 2016) og KR með hátt í 700 iðkendur (Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2016).  

Við nánari athugun kemur í ljós að frá árinu 2003 til 2009 höfðu 16 strákar úr 

Breiðablik spilað U17 ára landsleik en 38 strákar frá árinu 2010 til 2016. Ef þessar tölur 

eru bornar saman við nágranna þeirra í HK, sem reistu sér knattspyrnuhöll árið 2007 

kemur í ljós að HK var með jafn marga stráka í U17 ára landsliðinu á árunum 2003 til 

2009 eða 16 talsins. En frá árunum 2010 til 2016 voru þeir einungis með 8 stráka í 

landsliðinu þrátt fyrir að á þessum árum hafi þeir verið með sína knattspyrnuhöll allan 

tímann. Þrátt fyrir að Kórinn, knattspyrnuhöll HK, hafi verið byggð fjarri Fagralundi þar 

sem þeir höfðu sína starfsemi áður fyrr í rótgrónu hverfi að þá er forsenda þess að 

eiga knattspyrnuhús ekki ávísun á betri árangur í framleiðslu á ungum og efnilegum 

leikmönnum.  

Annað dæmi er hið fornfræga landsbyggðarfélag ÍA á Akranesi. Árið 2010 hafði 

ÍA sent 31 leikmann beint í atvinnumennsku undanfarin 33 ár og er lið þeirra yfirleitt 
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byggt upp á heimamönnum sem er magnað afrek fyrir rúmlega 7000 manna 

bæjarfélag með rúmlega 1600 manns á knattspyrnualdri (5-34 ára) (Russell, 2010). 

Eftir að þeir byggðu knattspyrnuhöll árið 2006 hafa þeir ekki framleitt marga 

knattspyrnumenn sem eru af þeirri kynslóð að hafa æft við þær aðstæður í lengur en 

1-3 ár. Frá árinu 2010 til 2016 spiluðu einungis 13 karlar og konur U17 ára landsleik 

fyrir ÍA, en á árunum 2003 til 2009 voru 23 karlar og konur sem spiluðu U17 ára 

landsleik. Því má segja að þótt knattspyrnuhallir bæti aðstöðu félaga og iðkenda til 

muna og gefi þeim ákveðið forskot í þjálfun á leikmönnum þá tryggja hallirnar ekki 

árangur í framleiðslu á ungu og efnilegu knattspyrnufólki. 

Staðreyndin er hins vegar sú að höfuðborgarsvæðið er að skila fleiri leikmönnum 

í U17 ára landslið karla og kvenna en landsbyggðin og er ástæðan fyrir því margþætt. 

Aðstæður til knattspyrnuiðkunar eru betri á höfuðborgarsvæðinu, þar er þéttbýlla 

sem þýðir fleiri íbúar, fleiri iðkendur og fleiri félög. Miðað við fjölda félaga, íbúa og þá 

staðreynd að KSÍ heldur þjálfaranámskeiðin sín um helgar í höfuðstöðvum sínum í 

Reykjavík má ætla að hugsanlega séu fleiri þjálfarar með menntun á 

höfuðborgarsvæðinu en erfitt er þó að fullyrða um það. Liðin sem eru að skila flestum 

leikmönnum í U17 ára landsliðið, Breiðablik, KR, FH og Stjarnan eru öll með mikla 

knattspyrnuhefð, frábærar aðstæður og marga iðkendur. Sex lið á 

höfuðborgarsvæðinu hafa skilað inn fleiri leikmönnum í U17 ára landsliðið en það lið 

sem hefur skilað inn flestum af landsbyggðinni. Af topp tíu liðum í fjölda U17 ára 

landsliðsmanna eru einungis tvö lið af landsbyggðinni. 

Áhugavert hefði verið að skoða menntun þjálfara í hverju félagi fyrir sig en vegna 

stærðar og umfangs slíks verkefnis verður það að bíða betri tíma. Því er ekki vitað 

hvort ástæða þess að lið skili færri eða fleiri leikmönnum í U17 ára landsliðið sé lítil 

þjálfaramenntun innan félagsins eða mikil þjálfaramenntun. En ljóst er að 

menntuðum þjálfurum í fræðunum fer fjölgandi og er aðhald og stuðningur KSÍ og 

félaganna alltaf að verða betri í þeim efnum (Sigurðsson, 2015). Að ógleymdum þeim 

hæfileikum sem hver og einn leikmaður býr yfir, metnaði, aga, heilbrigðum lífstíl, 

hversu vel hann er þjálfaður og úr hvernig umhverfi hann kemur, þá spila allir þessir 
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þættir stóra rullu í mótun á ungum afreksleikmanni. Í heildina litið er mikilvægt að 

minnast á að þó tilgangur ritgerðarinnar hafi fyrst og fremst verið að skoða hvaðan 

ungt og efnilegt knattspyrnufólk kemur á Íslandi og hvort búseta hafi eitthvað um það 

að segja, þá er það einnig ósk höfundar að efni ritgerðarinnar geti orðið kveikja að 

nýjum viðfangsefnum og geti leitt af sér áframhaldandi rannsóknir sem tengjast 

íslenskri knattspyrnu. 
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