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Formáli	  
 

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

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnisins er 12 ECTS einingar. Frá 

því ég man eftir mér hafa íþróttir og þá sérstaklega knattspyrna átt hug minn allan. 

Þegar kom að vali á viðfangsefni lokaverkefnis, stóð aldrei neitt annað til en að hafa 

það tengt knattspyrnu.  

 Leiðbeinendur mínir voru Hjalti Rúnar Oddsson og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir. Kann ég þeim bestu þakkir ásamt öllum kennurum og starfsfólki HR 

sem ég kynntist á þessu ferðalagi. 

 Það er ekki hægt að skrifa formála að þessari ritgerð án þess að hugsa til 

samnemenda minna, ást og friður.  

 En síðast og alls ekki síst fara allar mínar bestu þakkir til fjölskyldu minnar 

sem hefur veitt mér ómetanlegan stuðning, hvort sem er í skini eða skúrum. Án þeirra 

hefði þessi ritgerð aldrei orðið að veruleika.  
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Útdráttur	  
  

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar snéri að áhrifum fyrsta marks á úrslit leikja í Pepsi deild 

karla og kvenna árið 2017 og tíðni og dreifingu markaskorunar eftir 15 mínútna 

leikhlutum. Niðurstöður voru fengnar af ksi.is og skráðar í Excel skjal. Að því loknu 

voru niðurstöður yfirfærðar í SPSS tölfræðiforrit sem sá um að reikna út niðurstöður 

eftir þeim breytum sem valdar voru. Niðurstöður voru að endingu skjalfærðar og 

settar fram á viðeigandi máta, svo sem niðurstöður um úrslit leikja og tíðni og 

dreifingu markaskorunnar. Við úrvinnslu heimilda kom í ljós að áhrif fyrsta marks á 

úrslit leikja eru töluverð, og að marktækur munur reynist á niðurstöðum leikja eftir 

því hvort lið geri fyrsta mark leiksins eður ei. Eins kom fram að Pepsi deild karla og 

kvenna 2017 er á lítinn hátt frábrugðin stærstu deildum heims, varðandi tíðni og 

hlutfallslega dreifingu eftir leikhlutum.   
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Inngangur	  
 

Knattspyrna er óumdeilanlega vinsælasta íþrótt heims. Hvort sé litið til iðkenda, 

áhorfs eða fjármuna. Íþróttin er spiluð nánast hvar sem er um allan heim, hvort sem 

það er á bestu völlum Evrópu þar sem atvinnumenn keppa um stærstu titla sem í boði 

eru, eða á götum fátækustu ríkja þar sem úrræðagóðir einstaklingar hafa komið sér 

upp aðstöðu með bolta og marki. Vafalaust eru það margir mismunandi þættir og 

oftast persónubundið hvað það er við íþróttina sem höfðar til fólks og skapar þessar 

vinsældir. Sumir heillast hugsanlega mest af hraðanum og spennunni. Aðrir af 

einfaldleika hennar. Eflaust enn aðrir af rómantíkinni sem fylgir öskubuskuævintýri  

lítilmagnans; að Davíð geti unnið Golíat. 

 En hvað það er sem heillar fólk af knattspyrnu er örugglega eins mismunandi 

og mennirnir eru margir. Um eina staðreynd verður þó ekki deilt og það er að 

knattspyrna er mjög fjölbreytt íþrótt sem krefst mikillar alhliða íþróttamennsku. Fólk 

þarf að geta hlaupið langt og hratt og gert það yfir langan tíma. Íþróttin krefst snerpu 

og styrks og andlegt úthald er alls ekki síður mikilvægt en það líkamlega. Leikirnir 

eru langir og atriðin sem hafa áhrif á úrslit leikja eru mýmörg. En má finna skipulag í 

óreiðunni? Má finna marktækan mun á milli þess hvort lið skorar fyrsta mark í leik og 

sigrar hann að lokum? Hvernig dreifist markaskorun niður á leikhluta þegar litið er til 

fyrsta skoraða mark leiksins? Hvernig dreifist tíðni allra skoraðra marka niður á 

leikhluta, og má finna eitthvað mynstur varðandi hana? Hér á eftir verður leitast við 

að svara þessum spurningum, ásamt því að stikla á stóru varðandi þá líkamlegu þætti 

sem geta haft hvað mest áhrif á úrslit leikja ásamt því að skoða um leið rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á viðfangsefninu. Leitað verður svara við eftirtöldum 

spurningum: Hver eru áhrif fyrsta marks í leikjum efstu deildar karla og kvenna á 

Íslandi 2017? Hvernig dreifist tíðni skoraðra marka með tilliti til fyrsta marks eftir 15 

mínútna leikhlutum? Á sambærilegan máta; hvernig dreifist tíðni allra marka eftir 

leikhlutum? Hver er meðalfjöldi skoraðra marka í efstu deildum karla og kvenna á 

Íslandi árið 2017?  
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Þol	  
 

Það er hverjum knattspyrnumanni mikilvægt varðandi frammistöðu í kappleikjum að 

vera í góðu líkamlegu formi. Hann þarf að geta hlaupið bæði lengi og langt og þar á 

milli þarf hann að geta hlaupið hratt. Rannsóknir sýna að flest mörk eru skoruð í lok 

leikja, og sé leiknum skipt í 15 mínútna tímabil, eru alltaf skoruð hlutfallslega fleiri 

mörk því sem lengra líður á leikinn. Það sést því að líkamlegt þol spilar stóra rullu 

varðandi úrslit leikja (Njororai, 2014). 

Þoli er venjulega skipt í tvo þætti, þótt undirflokkar þeirra kerfa séu fleiri. 

Annarsvegar er það loftháð þol (aerobic) og hinsvegar er það loftfirrt þol (anaerobic). 

Loftháð þol er hinn almenni skilningur einstaklinga á öndunarkerfinu, súrefni inn í 

lungun, koldíoxíð út um þau. Loftfirrt þol er svar líkamans við því þegar loftháða 

kerfið annar ekki efturspurn líkamans um orku til að framkvæma vöðvasamdrátt og 

viðhalda þar með starfshæfni vöðvanna (Bangsbo, 2007). 

 Loftfirrtu þoli er skipt í tvo undirflokka sem líkaminn notar. Annarsvegar er 

það Fosfat- Kreatín kerfi í byrjun allra átaka, og hinsvegar í sykurrofskerfi, þegar til 

kemur svo mikil aukning á ákefð að lungu og blóðrás ná ekki að anna súrefnisþörf 

vöðvanna (Bangsbo, 2007). Þetta á t.d. við í byrjun kröftugra æfinga, svo sem spretta 

eða lóðalyftingum af hárri ákefð og má þá líkja þessu við eins konar yfirdrátt, þar sem 

líkaminn er upphaflega í jafnvægi varðandi súrefni líkamans, en eftir aukna ákefð 

verður súrefnisbúskapur neikvæður og þarf að nota önnur orkukerfi til að sjá fyrir 

orkunni sem þarfnast (Bangsbo, 2007). Til að setja þetta upp á einfaldan og 

auðskiljanlegan máta, þá notast líkaminn við fosfat- kreatín loftfirrt kerfi strax í 

byrjun átaka (1-15 sek). Ef átökin halda áfram þarf líkaminn að skipta yfir í 

sykurrofskerfi (glycolisis) sem einnig telst loftfirrt orkumyndun (1-3 mínútur) (Sveinn 

Þorgeirsson, 2017) (Bangsbo, 2007). Að þessum tíma loknum hefur líkaminn skipt 

yfir í loftháð þol, þar sem hann nýtir súrefni til þess að mynda orkuna með því að 

brenna kolvetnum og fitu (Bangsbo, 2007). Þetta er þó mikil einföldun vegna þess að 

þessi kerfi virka saman á flókinn máta á öllum stundum í öllu ferlinu. Þegar of mikið 

erfiði og ákefð kemur til í mikilli þrekþjálfun þar sem íþróttamaðurinn hefur að mestu 

verið að notast við loftháða orkumyndun verður loftfirrt brennsla það mikil að 

mjólkursýra, sem er úrgangsefni sem myndast við brennslu á sykrum í lofftfirrtu 
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ástandi, fer að safnast upp (Bangsbo, 2007). Uppsöfnun mjólkursýru í vöðvum fer svo 

að vinna gegn skilvirkni vöðvanna og takmarkar afköst viðkomandi íþróttamanns. 

Þessi tímapunktur þar sem líkaminn hættir að geta losað mjólkursýruna út í blóðrásina 

og mjólkursýran fer að safnast upp er það sem í daglegu tali er nefnt 

mjólkursýruþröskuldur (Bangsbo, 2007) 

 Knattspyrna er mikil hlaupaíþrótt og samspil þessara kerfa er í stöðugum 

gangi yfir þær rúmlega 90 mínútur sem knattspyrnuleikur tekur. Samkvæmt 

niðurstöðum Jens Bangsbo breytir úrvalsleikmaður í karlaflokki um ákefð í um 1300 

skipti og hleypur um 11 kílómetra í leik (Bangsbo, 2007). Mest af þeirri orku sem 

knattspyrnumaðurinn framleiðir yfir þær 90 mínútur sem leikurinn stendur kemur frá 

loftháðum orkuferlum. Mælingar á hjartslætti knattspyrnumanna í toppformi sýna að 

þeir leika á um það bil 70-75% af hámarkssúrefnisupptöku sinni (Bangsbo, 2007). Því 

gefur það auga leið að slík ákefð reynir mikið á flutningskerfi súrefnisins og getu 

vöðvanna til að nýta súrefnið til orkumyndunar (Bangsbo, 2007). Nánar verður fjallað 

um hámarkssúrefnisupptöku í kafla um loftháð þol.   

 Inn á milli þess sem knattspyrnumaðurinn hleypur á jöfnum hraða og notast 

við loftháða orkukerfið þarf hann að notast við loftfirrta orkumyndun. Stuttir sprettir, 

tæklingar, skallaeinvígi, barátta um boltann, snúningar, stefnubreytingar og svo 

framvegis, eru allt átök sem krefjast orkumyndunar á loftfirrtan máta (Bangsbo, 

2007). Úrvalsleikmennirnir hans Bangsbo tóku þannig í kringum 30 spretti í leik sem 

hver og einn tók um 2 sekúndur í framkvæmd. Við svo snöggar breytingar á ákefð 

verður orkan mest megnis til með niðurbroti fosfata sem endurnýjast svo með 

hvíldinni sem yfirleitt fylgir á eftir (Bangsbo, 2007). 

 Eins og fram hefur komið er knattspyrna mikil hlaupa og úthaldsíþrótt, þar 

sem stöðugt reynir á samspil loftfirrta og loftháða þolsins. Það er einnig staðreynd að 

mörkum fjölgar eftir því sem lengra líður inn í leiki. Því gefur það auga leið að 

hlaupaþol og úthald knattspyrnumanna hefur mikið að segja um úrslit leikja (Njororai, 

2014.  

 

Loftháð	  þol	  
 

Loftháð þol er þegar íþróttamaðurinn getur framleitt orku og þar með framkvæmt  

vöðvasamdrátt með því að nota súrefni sem hann fær við innöndun. Lungun metta 
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blóðið af súrefni og súrefnisríka blóðið flyst frá lungum yfir í hjarta. Þaðan liggur 

leiðin ásamt næringarefnum, svo sem kolvetni og fitu, með blóðrásinni í gegnum 

háræðar til vöðvaþráðanna. Þessi næringarefni eru brotin niður í vöðvunum með 

aðstoð súrefnisins. Þetta ferli er sambærilegt við bílvél þar sem eldsneyti er brennt 

með til að mynda orku og aukaafurðin koldíoxið verður til. Koldíoxíðið er síðan flutt 

með blóðrásinni til lungnanna þar sem það flyst úr blóðinu yfir í lungun og þaðan út 

úr líkamanum með útöndun. (Bangsbo, 2007) 

Lungun og blóðrásin geta ekki endalaust sinnt eftirspurn eftir súrefni til þess 

að sinna aukinni orkuþörf líkama í mikilli áreynslu. Það kemur að því að súrefnisþörf 

verður meiri en lungun ná að innbyrða. Lungun ná að metta blóðið með 

einstaklingsbundnu hámarksmagni súrefnis til að flytja til vöðvanna og svo ekki meir. 

Þetta er það sem nefnist hámarkssúrefnisupptaka eða VO2 Max (Bangsbo, 2007).   

Því meira magn súrefnis sem einstaklingurinn getur tekið upp, því lengur getur hann 

unnið erfiðisvinnu í loftháðri orkumyndun og þar með er hann lengur að fara yfir 

mjólkursýruþröskuldinn (Sveinn Þorgeirsson, 2017). Því er hægt að slá því föstu að 

eftir því sem hámarkssúrefnisupptaka er meiri, í því betra líkamlegu ásigkomulagi er 

íþróttamaðurinn og betur í stakk búinn fyrir átök og erfiðisvinnu (Sveinn Þorgeirsson, 

2017). VO2Max er mælt í lítrum á mínútu. Heilbrigðir einstaklingar taka upp 2-7 lítra 

súrefnis á mínútu að hámarki (Bangsbo, 2007). Það gefur samt auga leið að það kostar 

meiri orku að hreyfa þyngri skrokka en léttari. Þannig má gefa dæmi um tvo 

einstaklinga, þar sem annar vegur 100kg en hinn 50kg. Þeir taka báðir upp 5 lítra af 

súrefni á mínútu, en súrefnið gagnast þeim léttari mun betur, þar sem hann er léttari 

og fullnægir þar með súrefnisþörf vöðvanna mun betur. Því er oft reiknað út fyrir 

líkamsþyngd til að fá út tölu sem gefur sem besta mynd af hámarkssúrefnisupptöku 

einstaklinga. Sú tala er oft kölluð þoltala og er sett fram sem fjöldi millilítra af súrefni 

sem líkaminn getur tekið upp á mínútu per hvert kílógramm, eða ml/mín/kg (Sveinn 

Þorgeirsson, 2017).  

 

Loftfirrt	  þol	  
 

Eins og fram hefur komið notast líkaminn einna helst við tvö orkukerfi í byrjun átaka. 

Þegar þessi orkukerfi eru notuð, telst íþróttamaðurinn vera að vinna í loftfirrtu 

ástandi. Þessi tvö kerfi nefnast Fosfat- Kreatín kerfi annarsvegar og sykurrofskerfið 
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(Glycolisis) hinsvegar (Bangsbo, 2007). Öll þessi kerfi, hvort sem það eru loftfirrt 

kerfi eða loftháð, eru að notast við ákveðna orkusameind sem knýr vöðvasamdrátt og 

kallast hún ATP (AdenosineTriphosphate) (Bompa og Haff, 2009). Með því að rjúfa 

eina fosfat sameindina frá hinum í þessari sameindakeðju, leysist úr læðingi orka sem 

gerir samspil aktín og mýosín þráðanna í vöðvasamdrætti mögulegt. ATP er þó ekki 

geymt innan vöðvans nema í litlu magni og þær birgðir endast ekki í nema örfáar 

sekúndur. Ef ATP endurnýjast ekki, verður vöðvasamdráttur ómögulegur og þar með 

stöðvast sú vinna sem íþróttamaðurinn getur innt af hendi. (Bangsbo, 2007)  

 Þegar átökin standa yfir lengri tíma en Fosfat- kreatín kerfið getur séð 

líkamanum fyrir orku (5-15 sekúndur) hafa birgðir ATP í vöðvum snarlega minnkað 

og þarf líkaminn að sjá vöðvunum fyrir ATP með öðrum hætti. Þá tekur við 

sykurrofskerfið (Glycolisis). Það kerfi sér líkamanum fyrir ATP með niðurbroti sykra 

(kolvetna), nánar tiltekið glúkósa og glýkógens. Glúkósi er blóðsykra þ.e. sykur sem 

finnst í blóðrásinni og glýkógen er sambærileg en flóknari útgáfa af glúkósa sem 

geymist í birgðum vöðva (Bompa og Haff, 2009) (Bangsbo, 2007). Sykurrofskerfið 

sér líkamanum fyrir ATP þar til loftháða þolið tekur við, eða í um 1-3 mínútur. Við 

niðurbrot  sykranna verður til úrgangsafurð sem nefnist mjólkursýra (Bangsbo, 2007). 

Sumt af þeirri mjólkursýru sem myndast fer út í blóðrásina og dreifist þannig um 

líkamann á meðan það sem eftir er af henni í vöðvum getur líkaminn endurnýtt til 

orkumyndunar sé nægt súrefni til staðar (Bangsbo, 2007). Að endingu mun 

mjólkursýran þó safnast upp í vöðvum og takmarka starfshæfni vöðvanna. Eins og 

áður hefur komið fram kallast sá tímapunktur, þegar sýran fer að setjast í vöðvana, 

mjólkursýruþröskuldur (Sveinn Þorgeirsson, 2017). Því er hægt að sjá til um 

líkamlegt form út frá mjólkursýrumælingum í blóði og þ.a.l. áætla um hvenær þessi 

mjólkursýruþröskuldur á sér stað (Bangsbo, 2007). Því hærri þröskuldur, því meira 

úthald. Mjólkursýrumælingar eru þó ekki gallalausar, því ef mikil vinna fer fram á 

einangruðu vöðvasvæði, svo sem á stórum lærvöðvum hjólreiðamanns, getur reynst 

erfitt að áætla um þol hans út frá blóðsýni úr t.d. handlegg þar sem mjólkursýran hefur 

þynnst mikið út í blóðrásinni um allan líkamann (Bangsbo, 2007). 
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Styrkur	  
 

Það er hverjum íþróttamanni til bóta að vera líkamlega sterkur. Hvað þá 

knattspyrnumanni. Því sterkari sem menn eru því meira afl geta þeir myndað og 

þannig verið betur í stakk búnir undir átök sem knattspyrna krefst af þeim. Hvort sem 

það á við í baráttunni um skallabolta, líkamleg návígi, eða getuna til að mynda meiri 

sprengikraft í sprettum til að ná þessu auka forskoti sem skilur á milli. Sýnt hefur 

verið fram á  jákvæða fylgni milli hámarksþyngdar í hnébeygju (1RM) og 

sprengikrafts í lóðréttu stökki og spretthraða. (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og 

Hoff, 2004). 

 Einnig er greinarmunur á að 100 kg maður sem lyftir 100kg í hnébeygju er 

ekki jafn hlutfallslega kraftmikill og 50kg maður sem lyftir sömu þyngd. Með því að 

deila í heildarþyngd hnébeygjunnar með þyngd þess sem framkvæmdi hana fást 

nánari vísbendingar um raunverulegan styrk knattspyrnumannsins. Þetta mætti kalla 

t.d. heildarstyrk og hlutfallsstyrk (Comfort, Stewart, Bloom og Clarkson, 2013).  

(absolute strength vs relative strength). Þannig hafa rannsóknir á ungum 

knattspyrnumönnum (17.2 ± 0.6 ár) sýnt fram á að heildarstyrkur sýnir sterka fylgni 

við betri tíma í 5 metra spretti, hæð squat jump og counter movement jump, á meðan 

hlutfallsstyrkur sýndi fram á betri tíma í 20 metra spretti. (Comfort, Stewart, Bloom 

og Clarkson, 2013). 

 Þá hefur jafnframt verið rannsakað að vel þjálfaðir vöðvar eru fljótari að 

endurheimta tapaða orku sem er knattspyrnumanni mikilvægt í þær 90 mínútur sem 

kappleikur stendur yfir. Eins hefur verið sýnt fram á að styrkþjálfun/sprettþjálfun 

leiðir til bæði betri frammistöðu/tíma og fljótari endurheimtar hjá hlaupurum. (Koral, 

Oranchuk, Herrera og Millet, 2017) Sterkur og vel þjálfaður knattspyrnumaður hefur 

augljóst forskot yfir knattspyrnumann sem er ekki í jafn góðu ásigkomulagi. Hann 

hleypur hraðar, stekkur hærra og er fljótari að jafna sig eftir átök, hvort sem það er í 

miðjum leik eða að honum loknum (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 

2004). Hann er fljótari að komast í sitt besta ástand eftir kappleiki og því fyrr hægt að 

leggja fyrir hann næstu æfingu á fullri ákefð (Koral, Oranchuk, Herrera og Millet, 

2017).  
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Snerpa	  
 

Í knattspyrnu er hraði og snerpa mikilvægir þættir. Hæfileikinn til að vinna einn gegn 

einum stöðu, framkvæma stefnubreytingar eða bregðast hratt við yfirvofandi hættu er 

mikilvægur partur af leiknum. Í knattspyrnu á efstu stigum er nánast komin sú krafa 

að allir leikmenn séu bæði hraðir og snarpir, hvort sem það er frá aftasta manni til 

hins fremsta, og þegar það er nánar athugað má sjá að knattspyrna er í stöðugri 

framför hvað varðar hraða leiksins. (Wallace og Norton, 2014).  

 Snerpu má fjalla um á tvenns konar máta. Annars vegar er það 

stefnubreytingahraði (change of direction speed) og hinsvegar viðbragðssnerpa 

(reactive agility) (Sekulic, Krolo, Spasic, Uljevic og Peric, 2014).  

Stefnubreytingahraða mætti útskýra með stuttri hlaupabraut með stefnubreytingum á 

milli ákveðinna punkta. Leiðin væri fyrirfram ákveðin og knattspyrnumaðurinn þarf 

eingöngu að hugsa um að hlaupa rétta leið á sem hraðastan máta (Sekulic, Krolo, 

Spasic, Uljevic og Peric, 2014). Viðbragðssnerpa þýðir aftur á móti að sami 

knattspyrnumaður þarf að hlaupa sömu vegalengd með stefnubreytingum, en núna er 

leiðin ekki fyrirfram ákveðin, heldur þarf knattspyrnumaðurinn að bregðast við 

utanaðkomandi áreiti/vísbendingum um hvert skal haldið í næstu stefnubreytingu 

(Sekulic, Krolo, Spasic, Uljevic og Peric, 2014). Þetta væri t.d. gert með ljósabúnaði 

sem sýnir hvert hann á að halda næst eftir að hafa farið yfir áður sýndan áfangastað. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðbragðssnerpa er um 15% hægari en 

stefnubreytingahraði, og útskýrist það meðal annars af því að heilinn og taugakerfið 

þurfa þann tíma til að vega og meta upplýsingar og skilaboð (Sekulic, Krolo, Spasic, 

Uljevic og Peric, 2014).   

Andlegi	  þátturinn-‐	  sálrænn	  skriðþungi	  
 

Andlegi þátturinn í knattspyrnu er ekki síður mikilvægur en sá líkamlegi. Hvernig 

knattspyrnumaðurinn bregst við hvort sem um ræðir í meðbyr eða mótlæti, einbeiting 

og skilvirkni í þreytuástandi, sjálfstraust, festa og andlegur styrkur gegn áreiti, eru allt 

þættir sem geta ráðið úrslitum leikja. Það má segja að leikurinn sé spilaður með 
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fótunum en í höfðinu. Þjálfarar koma oft og iðulega í viðtöl fyrir og eftir leiki og tala 

um “karakter” og eiga þar eflaust um eitthvað af ofantöldum atriðum.  

 Það eru vel þekktar aðstæður í knattspyrnu að lið sem kemst yfir í leiknum fær 

mikinn vind í seglin. Allt sem gerist næstu mínútur leiksins virðist falla með þeim og 

oft er annað mark ekki langt undan. Hér á eftir verður rætt um þetta fyrirbæri sem 

sálrænan skriðþunga, SS, og hvaða hvatar verða til þess að þetta fyrirbæri myndast. 

(heimild, nýja Hjalti).  

 Í eigindlegri rannsókn sem gerð var meðal knattspyrnumanna í fremstu röð var 

leitast við að svara hvað veldur bæði jákvæðum og neikvæðum S.S. Þegar var spurt 

um hvaða einstaka atvik væri mesti hvatinn varðandi jákvæðan og neikvæðan S.S. var 

algengasta svarið markaskorun. Hvort sem það væri mark skorað, sem leiddi til 

jákvæðs SS í leikjum eða mark fengið á sig sem aftur leiddi til neikvæðs SS 

(Redwood-Brown, Sunderland, Antoinette og O’Donoghue, 2017).  Margir 

viðmælendur voru sammála um að erfitt væri að fullyrða um hvort væri orsök eða 

afleiðing, hvort jákvæður SS leiddi til marka eða hvort mörk leiddu til jákvæðs SS 

(Redwood- Brown o.fl, 2017). 

 Að vera fullur sjálfstrausts var annað mikilvægt atriði varðandi sálrænan 

skriðþunga. Í raun svo mikilvægt að viðmælendum nefndu það næst mikilvægasta 

hvatann að jákvæðum SS (Jones og Harwood, 2008). Í mörgum fyrri rannsóknum 

hafði sjálfstraust oft verið nefndur mikilvægasti þátturinn en í þessari rannsókn töldu 

viðmælendur markaskorunina mikilvægari þátt varðandi sveiflur í andrúmslofti leikja 

(Redwood- Brown o.fl, 2017). Að sama skapi varð viðmælendum tíðrætt um 

neikvæðan sálrænan skriðþunga við að fá á sig mark, og nefndu þeir t.d. neikvæða 

líkamstjáningu sem birtingarmynd þess (Jones og Harwood, 2008).  

 Þegar rýnt er í niðurstöður þessarar rannsóknar má sjá að viðmælendum þykir 

reynsla, sjálfstraust og trú á eigin getu vera mikilvæga þætti varðandi sálrænan 

skriðþunga. Þegar knattspyrnumennirnir voru inntir eftir því hvernig þeim fannst best 

að öðlast meiri kunnáttu varðandi þessa þætti, nefndu þeir endurtekningar á æfingum 

og jákvæða styrkingu (Redwood- Brown o.fl, 2017). Áætlanir sem beindust markvisst 

að því að skapa jákvætt andrúmsloft áttu þó ekki upp á pallborðið meðal þessara 

knattspyrnumanna, sem gæti verið tilkomið vegna þess að knattspyrnumenn í fremstu 

röð atvinnumanna er mjög oft sterkir persónuleikar sem eru þegar fullir sjálfstrausts 

(Redwood- Brown o.fl, 2017).  
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 Í þessari rannsókn fengust niðurstöður sem studdu niðurstöður fyrri rannsókna 

sem sögðu það flókið ferli og samspil margra þátta sem leiddi til annaðhvort jákvæðs 

eða neikvæðs skriðþunga (Jones og Harwood, 2008). Undirbúningur þjálfara þótti 

mikilvægur varðandi þessa þætti, hvort sem það leiddi til jákvæðs eða neikvæðs 

sálræns skriðþunga (Redwood- Brown o.fl, 2017). Neikvæður sálrænn skriðþungi þarf 

þó ekki að leiða til verri líkamlegrar frammistöðu. Samkvæmt þessari rannsókn 

Redwood- Brown ofl. leiddi neikvæður sálrænn skriðþungi oft til þess að 

knattspyrnumennirnir lögðu meira á sig og sýndu fram á meiri líkamleg afköst. Þetta 

ástand varði þó aðeins tímabundið þar sem þessi auknu afköst voru ekki lengur til 

staðar þegar leikmenn áttuðu sig á því að tap yrði staðreyndin (Perrault og Vallerand, 

1998).  

 Eitt af því sem kom fram í þessari rannsókn var að til að viðhalda jákvæðum 

sálrænum skriðþunga væri mikilvægt að halda einbeitingu í leikjum. Að vera vel 

undirbúinn, bæði andlega og líkamlega hjálpar mikið til. Ef leikmönnum finnst þeir 

vel undirbúnir eru þeir líklegri til að hafa jákvætt hugarfar í leikjum sem aftur leiðir til 

jákvæðs SS eins og komið hefur fram. Það sama átti við þjálfara að mati 

knattspyrnumannanna, vel undirbúnir þjálfarar skilja mikilvægi upplifaðs 

undirbúnings varðandi það að skapa jákvæðan sálrænan skriðþunga (Jones og 

Harwood, 2008) (Redwood- Brown o.fl, 2017). 

 Að sama skapi var það þjálfurum mikilvægt að geta skynjað breytingar á SS 

að mati leikmannanna og að hafa kunnáttu eða þekkingu til að breyta SS, til dæmis 

með því að skipta leikmanni inn og öðrum út. Að breyta um leikaðferð eða leikfræði 

þótti vera mikilvægt til að breyta neikvæðum SS. Að byrja á grunnatriðum eins og að 

halda bolta betur innan liðs og ná þar með meiri stjórn á aðstæðum, þótti gott ráð til 

að breyta neikvæðum SS yfir í jákvæðan (Redwood- Brown o.fl, 2017).  

 Í annarri eigindlegri rannsókn sem gerð var á sálrænum skriðþunga kom það 

fram að oft þurfi lítið til að breyta andrúmslofti leikja. Eins var rætt um að þegar allt 

gengur liði þínu í haginn og mikill meðbyr sé í seglin sé glasið hálffullt í stað þess að 

vera hálftómt . Þannig myndi skot sem geigar eingöngu hvetja þann sem átti það til að 

skjóta aftur seinna í leiknum (Jones og Harwood, 2008). Þá lýsti einn aðstæðum þar 

sem blés hressilega á móti og sagði frá því hvernig hið gagnstæða ætti sér stað við 

mistök; hann vildi ekki vera á staðnum, upplifði sig máttlausan og ráðalausan hvað 
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ætti að gera við boltann og langaði helst til að vera skipt út af og ljúka leik sem fyrst 

(Jones og Harwood, 2008). 

 Einnig kom fram í þessari rannsókn að sálrænn meðbyr gæti einnig komið 

fram meðal liðsins ef að andstæðingurinn sýndi veikleikamerki, á borð við slæma 

líkamstjáningu eða lélegra samskipta þeirra á millum (Jones og Harwood, 2008). 

Áhrif	  fyrsta	  marks	  	   	  
 

Aðalefnistök þessarar ritgerðar eru að fjalla um áhrif fyrsta marks sem skorað er í 

leikjum Pepsi deildar karla og kvenna árið 2017 á úrslit þeirra. Má finna tengsl á milli 

þess að skora fyrsta markið í leik og að sigra hann? Hverjar eru líkurnar á að skora 

fyrsta markið í leik og að ná að minnsta kosti í eitt stig úr leiknum?  

 Áhrif fyrsta marks í leikjum hefur verið rannsakað í nokkrum deildum í 

heiminum og einnig á heimsmeistaramótum og Evrópukeppnum. Í efstu deild 

Grikklands (Greek Superleague) voru áhrif fyrsta marks á útkomu leikja skoðuð eftir 

tímabilið 2006-2007. Til að gera langa sögu stutta mátti sjá greinilega fylgni á milli 

þess að skora fyrsta markið í leik og að sigra hann, liðið sem skoraði fyrsta markið 

vann leikinn í 71.43% tilvika (Armatas, Yiannakos, Papadopoulou og Skoufas, 2009). 

Þessar niðurstöður rímuðu við áðurgerða rannsókn þar í landi sem gerð var í sömu 

deild tímabilið 1990-1991. Þar vann liðið sem skoraði fyrsta markið 70.3% leikja. 

Liðin sem lentu undir náðu hinsvegar aðeins að snúa leiknum sér í hag og sigra hann í 

18.5% tilvika (Armatas, Yiannakos, Papadopoulou og Skoufas, 2009).  

 Sú rannsókn sem var með einna stærsta úrtakið og var gerð á 5 stærstu 

deildum Evrópu fór fram eftir tímabilið 2014/2015. Skoðuð voru úrslit allra leikja 

með tilliti til fyrsta marks og náði hún til ensku Premier League (n=380), frönsku 

Ligue 1 (n=380), spænsku La Liga (n=380), ítölsku Seria A (n=380) og þýsku 

Bundesligunnar (n=306) (Lago- Penas, Gómez- Ruano, Megías- Navarro og Pollard, 

2016). Rannsóknin sýndi að í þessum deildum vann heimaliðið 84.85% þeirra stiga 

sem í boði voru, skoraði það fyrsta mark leiksins. Ef útiliðið skoraði fyrsta mark leiks 

var stigahlutfallið ekki alveg jafn hátt, en samt voru 76.25% stiganna sem fóru til 

þeirra (Lago- Penas, Gómez- Ruano, Megías- Navarro og Pollard, 2016). Til að brjóta 

þetta nánar niður eftir deildum, þá voru hlutfall stiga sem heimaliðið tók úr leikjum 

eftir að skora fyrsta mark leiksins 87.08% á Spáni, 83.94% í Englandi, 85.09% í 
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Þýskalandi, 82.02% á Ítalíu og 86.14% í Frakklandi. Sambærilegar tölur varðandi 

stigasöfnun útiliða ef þau skoruðu fyrsta mark leiks: 76.16% á Spáni, 77.89% í 

Englandi, 75.09% í Þýskalandi, 75.84% á Ítalíu og 75.99% í Frakklandi (Lago- Penas, 

Gómez- Ruano, Megías- Navarro og Pollard, 2016). Þegar leikir eru skoðaðir án tillits 

til heimavallar eða útivallar, fáum við þær niðurstöður að lið sem gerði fyrsta mark 

leiks á Spáni sigraði leikinn í 81,62% tilfella, 80,91% tilfella í Englandi, 80,09% í 

Þýskalandi, 78,93% tilfella á Ítalíu og í 81,07% tilfella fyrsta marks ítölsku 

deildarinnar endaði leikurinn á sigri viðkomandi liðs.  

 Varðandi hvenær mörk voru skoruð í leik var gerð rannsókn sem náði yfir 

3354 leiki sem áttu sér stað tímabilið 2013/14 í 5 stærstu deildum Evrópu (n=1826) 

og efstu deildum Argentínu, Brasilíu og Síle (n=412)). Einnig voru teknir með í 

reikninginn leikir í heimsmeistarakeppni FIFA (n=772), álfukeppninni (n=32), UEFA 

Champions League (n=250) og Evrópukeppni landsliða 2012 (n=62). Í þessum 3354 

leikjum voru skoruð 8678 mörk sem gerir 2.6 mörk að meðaltali. Meirihluti þessara 

8678 marka voru skoruð í seinni hálfleik eða 56.2%. Mesti munur reyndist í 

argentínsku deildinni þar sem aðeins 41% markanna kom í fyrri hálfleik. Séu skoruð 

mörk skoðuð út frá 15 mínútna leikhlutum í leiknum (mínútur 0-15, 16-30, 31- 45+, 

46- 60, 61- 75 og 76 til loka leiks) má sjá að flest mörk eru skoruð á lokakafla 

leiksins, sama í hvaða deild eða keppni gripið var niður (Njororai, 2014). Þannig voru 

21.73% marka skoruð í lokaleikhlutanum í 5 stærstu deildum evrópu og næstflest 

mörk voru skoruð í leikhlutanum á undan sem spannar 61.-75. mínútu, eða 17.77%. 

24.8% marka voru skoruð á lokakaflanum í s-amerísku deildunum og 21.1% 

markanna í heimsmeistarakeppninni, álfukeppninni, evrópukeppni landsliða og 

Champions League, voru gerð á lokakafla leiksins (Njororai, 2014). Allar deildir 

sýndu sömu niðurstöðu; flest mörk komu á þessum lokakafla leikja, en mesti 

munurinn á skoruðum mörkum á lokakafla leikja reyndist vera í Þýskalandi (20.3%) 

og í Argentínu (25.8%) (Njororai, 2014). 

 Eins og sjá má virðist það greinilega skipta máli hvaða lið skorar fyrsta markið 

leiksins. Sterk tengsl er að finna í áðurgerðum rannsóknum á milli þess að gera fyrsta 

mark leiksins og stigasöfnunar. Áhugavert verður að skoða hvort þessar niðurstöður 

rími við niðurstöður úr efstu deild karla og kvenna á Íslandi árið 2017, bæði hvað 

varðar úrslit leikja og einnig hvenær mörk eru skoruð í leikjunum.  
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Aðferð	  og	  framkvæmd	  
 

Gögnum um úrslit allra leikja í Pepsi deild karla og kvenna 2017 var aflað af 

heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands, www.ksi.is. Niðurstöður um úrslit leikja 

ásamt markatíðni, markadreifingu og hvort lið léku á heimavelli eða útivelli voru 

skráðar í Excel-skjal. Þegar úrslit voru skráð var liðum gefin tölugildi í Excel. Fyrst 

voru gefin tölugildi fyrir hvort lið skoraði fyrsta mark leiksins eða ekki. Ef lið skoraði 

fyrsta mark leiks fékk viðkomandi lið tölugildið 1, og tölugildið 2 var gefið þeim 

liðum sem gerðu ekki fyrsta mark leiks. Þegar kom að skráningu á úrslitum voru þeim 

gefin tölugildi í Excel. Fyrir sigur fékkst talan 1, talan 2 fyrir jafntefli og 3 fyrir tap. 

Dreifing marka var flokkuð í leikhluta og leikhlutunum úthlutað tölugildi í Excel. 

Fyrsti leikhluti var frá 0-15. mínútu, annar leikhluti frá 16. – 30. mínútu, og  

lokaleikhluti fyrri hálfleiks náði frá 31. mín til loka fyrri hálfleiks.  Fyrsti leikhluti 

síðari hálfleiks var frá 46. -60. mín, annar leikhluti síðari hálfeiks var frá 61. – 75. 

mínútu og lokaleikhluti var frá 76. til loka leiks. Þessir 6 leikhlutar fengu tölugildi frá 

1-6. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS, en þar voru keyrðar saman 

þær breytur sem hentuðu viðfangsefninu; fyrsta mark leiks, úrslit og dreifing 

markaskorunar. Notast var við Kí-kvaðrat próf til að finna hvort marktækur munur 

væri til staðar, sem og reyndist vera. Þessar niðurstöður voru að endingu skjalfærðar 

og settar fram á viðeigandi máta, þar sem niðurstöður um tíðni marka og dreifingu, 

áhrif fyrsta marks á úrslit leikja og dreifing fyrsta marks eftir leikhlutum eru 

útlistaðar.   

 

	  

	  

	  
	  
	  
	  



	   18	  

	  

Niðurstöður	  
 

Tafla 1 - Úrslit leikja út frá því hver á fyrsta mark (karladeild) 

Fyrsta mark  Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 80 28 16 124 

Hlutfall 64,5% 22,6% 12,9% 100% 

Nei 
Tíðni 16 44 80 140 

Hlutfall 11,4% 31,4% 57,1% 100% 

 

Hér má sjá niðurstöður liða í Pepsideild karla árið 2017, varðandi hvort lið sigri leik, 

tapi eða geri jafntefli, flokkað eftir því hvort viðkomandi lið skoraði fyrsta mark leiks 

eða ekki. Samtals voru leiknir 132 leikir í Pepsi deild karla 2017. Skoruð voru mörk í 

124 leikjum. Það lið sem skoraði fyrsta mark í leik endaði í 64,5%, tilfella á að sigra, 

en 12,9% tilfella á að tapa. Í heildina fóru 80 leikir (60,6%) á þann veg að það lið sem 

skoraði fyrsta mark bar sigur úr býtum. Í 16 leikjum (11,4%) endaði liðið sem átti 

fyrsta markið á að tapa. 28 sinnum, eða í 22,6% af þeim leikjum þar sem mark var 

skorað, náði hitt liðið að knýja fram jafntefli, en í átta leikjum var ekkert mark skorað. 

Breyturnar um fyrsta mark og úrslit leikja voru keyrðar með Pearson Kí- kvaðrat prófi 

í SPSS og fékkst þar niðurstaðan (x2 (2) = 88,243, p<.05) Þetta þýðir að það er 

marktækur munur á hvort lið sigri leiki, geri jafntefli eða tapi þeim, eftir því hvort þau 

gera fyrsta mark leiksins eða ekki.  
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Tafla 2 - Úrslit leikja út frá því hver á fyrsta mark (kvennadeild) 

Fyrsta mark Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 70 8 9 87 

Hlutfall 80,5% 9,2% 10,3% 100% 

Nei 
Tíðni 9 14 70 93 

Hlutfall 9,7% 15,1% 75,3% 100% 

 

Hér má sjá niðurstöður liða í Pepsideild kvenna árið 2017, varðandi hvort lið sigri 

leik, tapi eða geri jafntefli, flokkað eftir því hvort viðkomandi lið skoraði fyrsta mark 

leiks eða ekki. Samtals voru leiknir 90 leikir í Pepsi deild kvenna 2017. Skoruð voru 

mörk í 87 leikjum. Þegar lið skoraði fyrsta mark endaði það í 80,5% tilfella á að sigra 

leikinn. 9,2% liða sem skoraði fyrsta mark endaði viðkomandi leik á jafntefli, en 

10,3% á tapi. 

Þeir 70 leikir þar sem lið skoraði fyrsta mark og endaði á að sigra leikinn voru 77,8% 

af heildarfjölda leikja, en í 9 leikjum (10%) sigraði það lið sem ekki átti fyrsta mark. 

Þrír leikir enduðu með markalausu jafntefli, en í 9,2% tilfella (8 leikjum) þar sem 

mark var skorað endaði leikurinn á jafntefli. Breyturnar um fyrsta mark og úrslit 

leikja voru keyrðar með Pearson Kí- kvaðrat prófi í SPSS og fékkst þar niðurstaðan 

(x2 (2) = 88,243, p<.05) Þetta þýðir að það er marktækur munur á hvort lið sigri leiki, 

geri jafntefli eða tapi þeim, eftir því hvort þau gera fyrsta mark leiksins eða ekki.  
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Tafla 3 - Úrslit allra leikja Vals í Pepsi deild karla 2017 

Fyrsta mark Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 13 1 0 14 

Hlutfall 92,9% 7,1% 0,0% 100% 

Nei 
Tíðni 2 4 2 8 

Hlutfall 25% 50% 25% 100% 

 

Hér má sjá úrslit allra leikja Vals í pepsi deild karla 2017. Í 14 skipti skora Valsmenn 

fyrsta mark leiksins og sigra leikinn í 13 skipti, gera 1 jafntefli og tapa 0. Valur gerði 

ekki fyrsta mark leiksins í 8 skipti og sigruðu þeir 2 leiki, gerðu 4 jafntefli og töpuðu 

2. Þegar Valur gerir fyrsta mark leiksins er sigurhlutfallið 92,9%, jafnteflishlutfall er 

7,1% og taphlutfall er 0%. Þegar Valur gerir ekki fyrsta mark leiksins er 

sigurhlutfallið 25%, hlutfall leikja sem enda í jafntefli er 50% og hlutfall leikja sem 

tapast er 25% 

 

Tafla 4 - Úrslit allra leikja ÍA í Pepsi deild karla 2017 

Fyrsta mark Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 2 3 1 6 

Hlutfall 33,3% 50% 16,7% 100% 

Nei 
Tíðni 2 5 9 16 

Hlutfall12,5% 12,5% 31,3% 56,3% 100% 

 

Hér má sjá úrslit allra leikja ÍA í pepsi deild karla 2017. Í 6 skipti skorar ÍA fyrsta 

mark leiksins og sigra leikinn í 2 skipti, gera 3 jafntefli og tapa 1. ÍA gerði ekki fyrsta 

mark leiksins í 16 skipti og sigruðu þeir 2 leiki, gerðu 5 jafntefli og töpuðu 9. Þegar 

ÍA gerir fyrsta mark leiksins er sigurhlutfallið 33,3%, jafnteflishlutfall er 50% og 

taphlutfall er 16,7%. Þegar ÍA gerir ekki fyrsta mark leiksins er sigurhlutfallið 12,5%, 

hlutfall leikja sem enda í jafntefli er 31,3% og hlutfall leikja sem tapast er 56,3%. 
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Tafla 5 - Úrslit allra leikja Þór/KA í Pepsi deild kvenna 2017 

Fyrsta mark Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 12 2 1 15 

Hlutfall 80% 13,3% 6,7% 100% 

Nei 
Tíðni 2 0 1 3 

Hlutfall 66,7% 0,0% 33,3% 100% 

 

Hér má sjá úrslit allra leikja Þór/KA í pepsi deild kvenna 2017. Í 15 skipti skorar 

Þór/KA fyrsta mark leiksins og sigra leikinn í 12 skipti, gera 2 jafntefli og tapa 1. 

Þór/KA gerði ekki fyrsta mark leiksins í 3 skipti og sigruðu þær 2 leiki, gerðu 0 

jafntefli og töpuðu 1. Þegar Þór/KA gerir fyrsta mark leiksins er sigurhlutfallið 80%, 

jafnteflishlutfall er 13,3% og taphlutfall er 6,7%. Þegar Þór/KA gerir ekki fyrsta mark 

leiksins er sigurhlutfallið 66,7%, hlutfall leikja sem enda í jafntefli er 0% og hlutfall 

leikja sem tapast er 33,3%. 

 

 

Tafla 6 - Úrslit allra leikja Hauka í Pepsi deild kvenna 2017 

Fyrsta mark Tíðni/hlutfall Sigur Jafnt Tap Samtals 

Já 
Tíðni 1 1 4 6 

Hlutfall 16,7% 16,7% 66,7% 100% 

Nei 
Tíðni 0 1 11 12 

Hlutfall 0,0% 8,3% 91,7% 100% 

 

 

Hér má sjá úrslit allra leikja Hauka í pepsi deild kvenna 2017. Í 6 skipti skora Haukar 

fyrsta mark leiksins og sigra leikinn í 1 skipti, gera 1 jafntefli og tapa 4. Haukar gerðu 

ekki fyrsta mark leiksins í 12 skipti og sigruðu þær 0 leiki, gerðu 1 jafntefli og töpuðu 

11. Þegar Haukar gera fyrsta mark leiksins er sigurhlutfallið 16,7%, jafnteflishlutfall 

er 16,7% og taphlutfall er 66,7%. Þegar Þór/KA gerir ekki fyrsta mark leiksins er 

sigurhlutfallið 0%, hlutfall leikja sem enda í jafntefli er 8,3% og hlutfall leikja sem 

tapast er 91,7%. 
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Mynd 1 - Tíðni fyrsta marks eftir leikhlutum í Pepsi deild karla 2017 

 

Hér má sjá tíðni fyrsta marks í leikjum Pepsi deildar karla 2017 flokkaða eftir 

fimmtán mínútna leikhlutum. Alls voru skoruð 124 fyrstu mörk leikja. 45 fyrstu mörk 

eru skoruð á fyrstu fimmtán mínútum leiksins, 32 mörk næstu fimmtán mínútur og 18 

fyrstu mörk voru skoruð síðasta leikhluta fyrri hálfleiks. Í fyrsta leikhluta seinni 

hálfleiks voru skoruð 19 fyrstu mörk leikja. Í næstsíðasta  leikhluta voru gerð 7 fyrstu 

mörk leikja og í 3 skipti kom fyrsta mark leiksins í síðasta leikhluta hans.  
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Mynd 2 - Tíðni fyrsta marks eftir leikhlutum í Pepsi deild kvenna 2017 

 

Hér má sjá tíðni fyrsta marks í leikjum Pepsi deildar kvenna 2017 flokkaða eftir 

fimmtán mínútna leikhlutum. Alls voru skoruð 87 fyrstu mörk leikja. 35 fyrstu mörk  

eru skoruð á fyrstu fimmtán mínútum leiksins, 20 mörk næstu fimmtán mínútur og 15 

fyrstu mörk voru skoruð síðasta leikhluta fyrri hálfleiks. Í fyrsta leikhluta seinni 

hálfleiks voru skoruð 8 fyrstu mörk leikja. Í næstsíðasta  leikhluta voru gerð 7 fyrstu 

mörk leikja og í 2 skipti kom fyrsta mark leiksins í síðasta leikhluta hans.  
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Mynd 3 - Tíðni allra marka eftir leikhlutum í Pepsi deild karla 2017 

 

Hér má sjá tíðni allra marka Pepsi deildar karla 2017 flokkaða eftir fimmtán mínútna 

leikhlutum. Alls voru gerð 402 mörk. Á fyrstu fimmtán mínútum leiksins voru gerð 

52 mörk. Í öðrum leikhluta voru einnig gerð 52 mörk. Í lokaleikhluta fyrri hálfleiks 

voru gerð 60 mörk. Í upphafsleikhluta seinni hálfleiks voru gerð 73 mörk, í öðrum 

leikhluta seinni hálfleiks voru gerð 68 mörk og 97 mörk voru gerð í síðasta 

leikhlutanum. Í heildina voru gerð 164 mörk í fyrri hálfleik og 238 mörk í seinni 

hálfleik.  
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Mynd 4 - Tíðni allra marka eftir leikhlutum í Pepsi deild kvenna 2017 

 

Hér má sjá tíðni allra marka Pepsi deildar kvenna 2017 flokkaða eftir fimmtán 

mínútna leikhlutum. Alls voru gerð 284 mörk. Á fyrstu fimmtán mínútum leiksins 

voru gerð 42 mörk. Í öðrum leikhluta voru gerð 36 mörk. Í lokaleikhluta fyrri 

hálfleiks voru gerð 51 mörk. Í upphafsleikhluta seinni hálfleiks voru gerð 42 mörk, í 

öðrum leikhluta seinni hálfleiks voru gerð 51 mörk og 62 mörk voru gerð í síðasta 

leikhlutanum. Í heildina voru gerð 129 mörk í fyrri hálfleik og 155 mörk í seinni 

hálfleik.  
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Umræður	  
 

Til að gera langa sögu stutta og svara spurningunni um hvort marktækur munur sé á 

úrslitum leikja með tilliti til fyrsta mark leiksins, er svarið já. Ef rýnt er í tölur í Pepsi 

deild karla 2017, má sjá að lið sem skoraði fyrsta mark leiksins endaði í 64,5% tilfella 

á að sigra leikinn. Í 22,6% tilfella missti viðkomandi leik niður í jafntefli og í aðeins 

16 skipti eða 12,9% tilfella endaði leikurinn með tapi liðsins sem gerði fyrsta mark 

leiksins. Að sama skapi má segja að í þessi sömu 16 skipti eða 11,4% tilfella náði lið 

sem gerði ekki fyrsta mark leiksins að snúa honum sér í hag og sigra leikinn. Í 57,1% 

tilfella þar sem liðið gerði ekki fyrsta mark leiksins, tapaðist viðkomandi leikur.  

Hlutfallslegur munur útskýrist vegna 8 markalausra jafntefli sem verður til þess að 

heildarfjöldi staka er fleiri þegar skoðað er hvort lið hafi gert fyrsta mark leiksins.  

 Ef skoðaðar eru sambærilegar tölur fyrir Pepsi deild kvenna 2017 má finna 

enn sterkari fylgni milli þess að gera fyrsta mark leiksins og að hafa úr honum sigur 

að lokum. Í 80,5% tilfella þegar lið gerði fyrsta mark leiksins vannst leikurinn fyrir 

sama lið. Í aðeins 8 skipti, eða 9,2% tilfella, missti viðkomandi lið leikinn í jafntefli 

eftir að hafa gert fyrsta mark. Af þeim 87 skiptum sem fyrsta mark leiks var skorað, 

tapaðist leikurinn aðeins í 10,3% tilfella liðsins sem gerði fyrsta markið. Ef tölurnar 

eru skoðarar út frá því að hafa ekki gert fyrsta mark leiksins en ná að snúa leiknum í 

sigur, má sjá að það gerðist aðeins í 9,7% tilfella, og í 75% tilfella tapaðist leikurinn 

ef viðkomandi lið fékk á sig fyrsta mark.  Í 14 skipti, eða 15,1% leikja liða sem gerðu 

ekki fyrsta mark leiksins, endaði leikurinn með jafntefli. Markalaus jafntefli voru 3, 

sem leiðir til þess að í 93 skipti gerði lið ekki fyrsta mark leiksins.  

 Áhugavert er að bera saman niðurstöður á milli karla og kvennadeildanna. 

Þegar rýnt er í tölurnar má sjá að hlutfallið yfir að gera fyrsta mark leiksins en tapa 

honum að lokum er mjög svipað á milli deilda, eða 12,9% tilfella hjá körlum og 

10,3% kvennamegin. Meiri munur er á tölunum yfir sigra og jafntefli. Hjá körlunum 

er hlutfall leikja liða sem gerðu fyrsta mark en misstu leikinn í jafntefli mun hærra, 

eða 22,6% tilfella á meðan slíkt hið sama gerðist í aðeins 9,2% tilfella hjá konunum. 

Því má sjá að körlunum er þónokkuð hættara til en konunum að missa forskot niður í 

jafntefli. Erfitt er að fullyrða um hvort þetta sé eitthvað sem bendir til t.d. 

styrkleikamunar á liðum kvennadeildarinnar eða hvort þetta sé tilviljunum háð, án 

þess að skoða fyrri ár og bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar.  
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 Til frekari fróðleiks er áhugavert að skoða mun á efstu og neðstu liðum hvorar 

deildar fyrir sig. Þegar Valsmenn komust yfir í í leikjum sigruðu þeir 13 leiki af 14 og 

gerðu aðeins 1 jafntefli. Þetta þýðir að þeir eru með sigurhlutfall upp á 92,9% þegar 

þeir skora fyrsta mark leiksins á meðan þeir sigruðu 25% leikja þegar þeir fengu á sig 

fyrsta mark leiksins. Sambærilegar tölur fyrir ÍA sýna að þeir gerðu fyrsta mark 

leiksins í 6 skipti og sigruðu 2 af þeim, gerðu 3 jafntefli og töpuðu 1 leik. Þetta þýðir 

sigurhlutfall upp á 33,3% þegar þeir gera fyrsta marks leiksins á meðan þeir sigruðu 

12,5% þegar þeir fengu á sig fyrsta mark leiksins.  

 Efstu og neðstu lið Pepsi deildar kvenna 2017 voru Þór/KA og Haukar. Þegar 

niðurstöður fyrir áhrif fyrsta marks eru skoðuð hjá þeim má sjá að í 15 skipti gera 

Þór/KA fyrsta mark leiksins. Af þeim sigruðu þær 12 leiki, gerðu 2 jafntefli og töpuðu 

1 leik. Sigurhlutfallið í þeim leikjum þegar þær komust yfir er því 80% en þegar þær 

fengu á sig fyrsta mark leiksins var sigurhlutfallið 66,7%. Sambærilegar tölur fyrir 

Hauka sýna að þær komust yfir í 6 skipti og sigruðu 1 leik sem gerir sigurhlutfall upp 

á 12,5% á meðan þær unnu engan leik þar sem þær fengu á sig fyrsta mark leiksins. 

Þegar rýnt er í þessar tölur sést að að vissulega styðja þær niðurstöður enn frekar við 

fyrri rannsóknir sem sýndu fram á marktækan mun á áhrifum fyrsta marks. Til 

gamans má svo benda á þá staðreynd að í öllum leikjum þessara fjögurra liða var 

aldrei gert markalaust jafntefli. 

 Þegar niðurstöður úr öllum leikjum í íslensku deildunum eru bornar saman við 

fyrri rannsóknir sem voru tilgreindar í fræðilega kaflanum um áhrif fyrsta marks í 

erlendum deildum, má sjá að íslensku deildirnar sýna sambærilegar tölur. Þó er vert 

að taka fram að áhrif fyrsta marks í karladeildinni eru ekki jafn sterk og í deildum 

Evrópu. Íslensku karlaliðin tóku í heildina 67,7% stiga sem í boði voru ef þau gerðu 

fyrsta mark leiksins. Hlutfall stigasöfnunar grísku ofurdeildarinnar kemst einna næst 

íslensku karladeildinni, eða í 71,43% stiga sem í boði voru fóru til þeirra sem gerðu 

fyrsta mark leiksins. Flestar hinna evrópsku deildanna voru með um og yfir 80% 

stigasöfnunarhlutfall þegar áhrif fyrsta marks voru skoðuð. Þær niðurstöður ríma 

afskaplega vel við þegar þær eru bornar saman við Pepsi deild kvenna og ef hún yrði 

flokkuð með stóru evrópudeildunum 5, myndi stigasöfnunarhlutfall liða sem gera 

fyrsta mark leiksins skipa íslensku konunum fyrir miðju. Þegar niðurstöður voru 

skoðaðar í SPSS og prófaðar fyrir marktækum mun á úrslitum, hvort spilað væri á 

heimavelli eða útivelli, reyndist munurinn ekki marktækur á hvort lið sigraði, gerði 

jafntefli eða tapaði leiknum eftir að hafa skorað fyrsta mark hans.  
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 Þegar tíðni fyrsta marka var skoðuð eftir leikhlutum gefur það auga leið að 

flest fyrstu mörk leikja voru skoruð í fyrsta leikhluta, frá upphafi leiks til 15. mín. 

Karlamegin voru gerð 45 fyrstu mörk leikja í fyrsta leikhluta eða 36,3% allra fyrstu 

marka, á meðan konurnar gerðu 35 mörk eða 40,2% allra fyrstu marka á fyrstu 

fimmtán mínútum leiksins. Til samanburðar er áhugavert að skoða hlutfall skoraðra 

fyrstu marka í leikhlutanum á eftir. Karlarnir gerðu 25,8% fyrstu marka í öðrum 

leikhluta og hjá konunum var hlutfallið 23%. Því má sjá að hvort sem litið er til 

skoraðra fyrstu marka eftir karla og kvennadeild eða leikhlutum að dreifing fyrstu 

marka er hlutfallslega áþekk. Með því að skoða hlutfall skoraðra fyrstu marka í fyrri 

hálfleik og bera deildirnar saman í kjölfarið, fást út sambærilegar niðurstöður. Skoruð 

fyrstu mörk í fyrri hálfleik í karladeildinni voru 76,5% allra fyrstu marka í Pepsi deild 

karla á meðan konurnar gerðu 80,5% fyrstu marka sinni í fyrri hálfleik.  

 Í Pepsi deild karla 2017 voru alls gerð 402 mörk í 132 leikjum, sem gerir 3,05 

mörk að meðaltali í leik. Konurnar léku 90 leiki og í þeim voru gerð 284 mörk eða 

3,16 mörk að meðaltali í leik. Hlutfallsleg dreifing markaskorunar eftir leikhlutum er 

sambærileg á milli íslensku deildanna og niðurstöður ríma einnig við þær rannsóknir 

sem voru tilteknar varðandi hlutfallslega dreifingu marka eftir leikhlutum. Þó má sjá 

að meðaltal skoraðra marka er örlítið hærra á Íslandi en í þeim deildum sem tilteknar 

hafa verið. Ef bornir eru saman fyrri og seinni hálfleikur fást þær niðurstöður að 

karlarnir gerðu 40,8% marka sinna í fyrri hálfleik og 59,2% í seinni hálfleik. 

Kvennamegin voru þessar tölur á þann veg að 45,4% marka voru skoruð í fyrri 

hálfleik, en 54,6% í þeim seinni.  

 Áhugavert er að bera þessar tölur saman við niðurstöður fyrrnefndar 

rannsóknar frá tímabilinu 2013/14 þar sem dreifing marka í fimm stærstu deildum 

Evrópu, 3 stærstu deildum S-ameríku og keppnum á vegum FIFA og UEFA var 

skrásett. Með þeim samanburði sést fljótt að niðurstöður íslensku kvennadeildarinnar 

ríma vel við hlutfallslega dreifingu markaskorunar. Hlutfall skoraðra marka í þessari 

rannsókn voru í heildina 43,8% í fyrri hálfleik og 56,2% í þeim seinni, og sést því að 

íslensku konurnar eru á pari við fimm stærstu deildir Evrópu, allavega hvað 

hlutfallslega dreifingu markaskorunar á milli hálfleika varðar. Í þessari rannsókn voru 

öfgarnar varðandi hlutfallslega dreifingu marka á milli hálfleika mestar í argentínsku 

deildinni. Knattspyrnumenn þar í landi gerðu 41% marka sinna í fyrri hálfleik og 59% 

þeirra komu í þeim seinni. Íslenska Pepsi deild karla skipar sér því í sérflokk varðandi 



	   29	  

hlutfallslega dreifingu á milli hálfleika, þar sem hlutfallslegur munur reyndist meiri en 

mesti munur títtnefndrar rannsóknar.  

 Þegar litið er til lokakafla leikja fást þær niðurstöður að íslensku karlarnir 

gerðu flest mörk sinna eða 24,13% í síðasta leikhluta, frá mín. 75. til loka leiks. Hið 

sama á við um konurnar; flest mörk þeirra voru skoruð í síðasta leikhlutanum, eða 

21.83%. Til þess að fræðast betur um málið má bera saman hlutfall skoraðra marka í 

fyrsta leikhluta, þar sem karlarnir gerðu aðeins 12,94% marka sinna í honum á meðan 

konurnar gerðu 14,79% marka sinna í fyrsta leikhluta. Þessar niðurstöður ríma vel við 

rannsókn Njororai á fimm stærstu deildum Evrópu og S-Ameríku, sem sýndu fram á 

að hlutfallslega eykst markaskorun með leikhlutum og að flest mörk eru skoruð í 

lokakafla leikja. Hlutfallsleg dreifing marka í rannsókn Njororai var mismunandi á 

milli menningarheima, í Evrópu var meðaltal marka á lokakafla leikja 21,73%, í S-

Ameríku var hlutfallið 24,88% og í keppnum á vegum FIFA og UEFA (HM, EM, CL 

osfrv.) var hlutfallið 21,1%. Það sést því að konurnar skipa sér aftur í flokk með 

sterkustu deildum Evrópu, með sín 21,83% skoraðra marka í seinasta leikhluta. 

Íslensku karlarnir eru þó aftur aðeins öfgafyllri en konurnar, en hlutfall skoraðra 

marka þeirra í síðasta leikhluta, 24,13% skipar þeim í sérflokk með S-Amerísku 

deildunum og 24,88% þeirra.  

 Það sést því að íslensku deildirnar sýna ekki mikil frávik frá niðurstöðum fyrri 

rannsókna varðandi dreifingu marka. Séu íslensku deildirnar bornar saman má sjá að 

hlutfallsleg markadreifing er einnig sambærileg þeirra í millum. Örlítið fleiri mörk eru 

skoruð að meðaltali í leikjum á Íslandi, sem getur ekki talist neitt nema jákvætt fyrir 

áhorfendur. Að sama skapi virðist lokakafli leikja í Pepsi deild karla bjóða upp á 

mikla spennu og hasar, þar sem mörg mörk eru skoruð og leikmyndir breytast fljótt.  

 Margar mismunandi ástæður spila eflaust inn í hvers vegna flest mörk eru 

skoruð í lokakafla leikja, sumt hefur verið rannsakað og annað ekki. Líkamlegi 

þátturinn sem og sá andlegi spila hér eflaust stóra rullu eins og fram kom í fræðilega 

kafla þessarar ritgerðar. Hér á eftir verður rennt lauslega yfir þau atriði sem tiltekin 

voru þar og athugað hvernig þau passa við niðurstöður fyrri rannsókna. Eins verður 

komið aðeins inn á þá þætti sem gætu spilað stóra rullu í lokakafla leikja en hafa verið 

lítt rannsakaðir.  

 Það gefur auga leið að líkamlega þreyttur íþróttamaður getur illmögulega 

unnið á hámarksafköstum. Eins má færa rök fyrir því að þreyttum manni sé hættara 

við mistökum. Þar sem engin mörk eru skoruð án mistaka einhvers hlutaðkomandi, 
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má gera ráð fyrir því að mistök á lokakafla leikja séu algengari en í öðrum köflum 

leikjanna. Þegar líkami knattspyrnumanns er kominn langt yfir 

mjólkursýruþröskuldinn seint í leiknum og það er farið að hægjast á öllum 

viðbrögðum, á hann erfiðara með að verjast eða koma í veg fyrir mörk. Svo ekki sé 

rætt um þegar viðkomandi knattspyrnumaður þarf að verjast óþreyttum varamanni. 

Séu þessi þreytuáhrif margfölduð með öllum knattspyrnumönnum vallarins, má 

glöggt sjá að líkamlegt þol, eða öllu heldur skortur á því, sé stór ástæða þess að 

hlutfallslegur fjöldi marka er mestur í lokakafla leikja, sama hvar drepið er niður fæti.  

 Svipaða ályktun má draga varðandi lokakafla leika og styrk og snerpu 

knattspyrnumanna. Í íþrótt þar sem flestir eru stöðugt að leita að samkeppnisforskoti 

heyrir það því til undantekninga ef styrkþjálfun á sér ekki stað innan hins almenna 

þjálfunarramma. Að geta framkvæmt það afl sem þarf til að verjast mörkum eða skora 

þau á lokaandartökum leiksins, getur skilið á milli þegar talið er upp úr pokanum í 

enda tímabils. Með því að leggja styrkpróf fyrir knattspyrnumenn fást ágætis 

vísbendingar um líkamlegt ásigkomulag þeirra og þar af leiðandi er hægt að útbúa 

markvissari æfingaáætlun fyrir hvern og einn knattspyrnumann. Einnig veita slík próf 

mikið aðhald og gera alla markmiðasetningu auðveldari. Með því að mæla 

knattspyrnumanninn aftur seinna má sjá hvort styrkþjálfun hans sé á réttri leið eða 

ekki, og hvort hann sé orðinn líkamlega í stakk búinn til að spila knattspyrnuleik á 

lokaandartökum hans.  

 Þegar litið er nánar á hugtakið snerpu, og hvernig hún getur haft áhrif leiki, er 

erfitt að sýna fram á bein tengsl. En þó má taka fram að framboð af 

knattspyrnumönnum er sökum vinsældar íþróttarinnar og góðum tekjumöguleikum 

hennar, mun meira en eftirspurnin á efstu stigum leiksins. Þetta þýðir að 

samkeppnisforskot á borð við hraða og snerpu  gæti verið mikill úrslitavaldur þegar 

skorið er úr um val á milli tveggja knattspyrnumanna séu þeir jafngóðir í öðrum 

þáttum leiksins. Því má færa rök fyrir því að snerpa sé hugsanlega ekki lykilþáttur 

varðandi skoruð mörk í lokakafla leikja, en það gefur auga leið að lið sem eru skipuð 

hlutfallslega fleiri snörpum íþróttamönnum hefur augljóst forskot á lið sem eru það 

ekki.  

 Andlegi þátturinn, og þá sérstaklega sálrænn skriðþungi, er mun minna 

rannsakaður en sá líkamlegi. Ástæðurnar fyrir því eru eflaust endalausar, en fljótt á 

litið hlýtur ein útskýringin að tengjast því að persónubundin upplifun er mjög ólík 

meðal knattspyrnufólks og því verða rannsóknir á þessu sviði oft eigindlegar, og um 
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leið tímafrekar og kostnaðarsamar á fjármuni og mannauð. Önnur ástæða gæti 

einfaldlega verið sú að andlega hliðin í íþróttum og rannsóknir á henni eru mun yngri 

fræði en líkamlegi þátturinn. Frekari orsakir skorts á rannsóknum á andlega sviðinu 

verða ekki upplistaðar hér, en það skal þó tekið fram að hér hljóta að teljast vera mikil 

sóknarfæri í óplægðum akri þekkingar.  

 Samkvæmt viðmælendum þeirra rannsókna sem tilteknar voru þurfti oft lítið 

til að breyta andrúmslofti leikja og sú rannsókn sem mest var stuðst við sýndi þær 

niðurstöður að markaskorun var sterkasti hvatinn að því að breyta andrúmslofti leikja, 

svokölluðum sálrænum skriðþunga, hvort sem það var mark skorað eða mark fengið á 

sig. Eins voru nefnd dæmi um sjálfstraust, undirbúning leikmanna og þjálfara og 

hugarfar.  

 Eins og áður sagði er þó upplifun hvers og eins knattspyrnumanns á vellinum 

eflaust ólík á mismunandi atriðum sem upp koma í knattspyrnuleikjum. Það myndi 

auðvelda mörgum þjálfaranum starfið ef hann gæti fundið lykilinn af því hvernig 

hann gæti stjórnað þessum sálræna skriðþunga sem myndast getur í leikjum. Oft 

virðast það vera sömu liðin sem ganga á lagið við að skora fyrsta mark í leik og líta út 

fyrir að hafa óbilandi trú á að þeir sigri leikinn, á meðan það virðist einnig vera 

einkenni annarra liða að falla aftar á völlinn og reyna að verja forskotið. Hvað segir 

tölfræðin um það? Eru það ítrekað sömu liðin sem skora fyrsta markið og sigra að 

endingu leikinn? Og er hægt að útskýra það sem gerist inni á vellinum með því að 

rýna í tölfræðina?  Hvað gerist t.d. hjá liði sem kemst yfir og bakkar aftar á völlinn? 

Er það meðvituð ákvörðun, orsök lélegra úrslita sem endurskín í lélegu sjálfstrausti, 

eða gæti það verið að liðið sem lendir undir spýti í lófana og þrýsti andstæðingnum 

aftar á völlinn? Hér spila eflaust inni í margir þættir og endalaust er hægt að velta 

fyrir sér hvort kom á undan, orsökin eða afleiðingin. 
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Lokaorð	  
	  
Þegar kom að því að velja sér lokaverkefni í Háskólanum í Reykjavík, tók ég því 

fegins hendi að fá flott verkefni með kjöt á beinunum upp í hendurnar. Mig grunaði 

þó lítið hvað viðfangsefnið gat orðið stórt og hversu margar áhugaverðir pælingar og 

ályktanir það leiddi af sér. Það sem helst situr þó eftir, eftir að hafa setið yfir 

niðurstöðum og tölum, er hvað lítið er til af rannsóknum um andlega þátt 

knattspyrnumanna. En um leið gerði ég mér grein fyrir því að margir andlegir þættir 

sem spila inn í viðfangsefni þessarar ritgerðar eru einfaldlega illrannsakanlegir. Hlutir 

eins og leiðtogahæfni eða ákvörðunartaka í þreytuástandi í lokakafla leikja. Sem þá 

kannski aftur leiðir að einu sem gerir þessa íþrótt að þeirri vinsælustu í heimi; 

hlutirnir sem verða ekki festir á blað, þessir svokölluðu fínu hlutir í lífinu.  
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