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Ágrip 

Í íslenskri knattspyrnu er getuskipting algeng í yngri flokkum og þjálfarar velja hæfileikaríka 

leikmenn saman í hópa fyrir æfingar og leiki. Markmið rannsóknarinnar er að athuga tengsl 

holdafars, líkamlegs atgervis og fæðingardags hjá 12 – 13 ára stúlkum við getuskiptingu 

þjálfara.  

Fyrri rannsóknir á drengjum hafa sýnt fram á að holdafar, líkamlegt atgervi og 

fæðingardagur hafi áhrif á getuskiptingu þjálfara en mikill skortur er á rannsóknum á 

stúlkum. Þátttakendur (n=65) voru flokkaðir í fjóra getuskipta styrkleikaflokka frá 1 (hæsta 

getustig) – 4 (minnsta getustig) ásamt því var holdafar (hæð og þyngd) og líkamlegt atgervi 

mælt með ýmsum prófum (hraði, stefnubreytingar, stökkkraftur, loftháð þol og skotkraftur).  

Niðurstöður úr einhliða dreifigreiningu sýndu engan marktækan mun á holdafari og 

getuskiptum styrkleikaflokkum. Styrkleikaflokkur 1 mældist með marktækt (p  0,01) betri 

árangur í hraða (10 metra og 30 metra), skotkrafti og í Yo-Yo IE2 loftháðu hlaupaprófi en 

aðrir hópar. Styrkleikaflokkur 1 var með betri árangur en styrkleikaflokkur 4 í öllum 

mælingum á líkamlegu atgervi. Samkvæmt línulegri aðhvarfsgreingu er hægt að skýra tæp 

73% (R2 0,727 (F(6,36) = 15,97, p=0.00) af liðsvalinu með mælingum á líkamlegu atgervi. Ekki 

fannst marktækur munur á fæðingardegi þátttakenda út frá getuskiptingu.  

Líkamlegt atgervi þátttakenda fór versnandi frá styrkleikaflokki 1 niður í 

styrkleikaflokk 4. Betra líkamlegt atgervi eykur möguleika leikmanns mikið á því að verða 

valinn í lið af hærri styrkleika. Að sama skapi er leikmaður sem mælist með lélegt líkamlegt 

atgervi búinn að takmarka framtíðarmöguleika sína í knattspyrnu. Út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar setur höfundur fram þá hugmynd að getuskipting sé mögulegur 

áhrifavaldur á þann mikla mun sem er á líkamlegu atgervi milli styrkleikaflokka.  
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Abstract 

Influence of anthropometric and physiological characteristics on ability grouping of 12 – 

13 years old girls in football.  

Ability grouping is popular in the Icelandic youth system in football and coaches picks out 

and group together talented players for games and training sessions. The aim of this 

research is to observe the influence of anthropometric and physiological characteristics on 

ability grouping of 12 – 13 years old girls in football.  

Earlier researches on boys have showed that anthropometric and physiological 

characteristics along with the relative age affect do influence how players are dived in to 

ability groups. There is lack of research on the issue in girls’ football. Participants (n=65) 

were divided into four ability groups ranked from 1 (highest quality) to 4 (lowest quality). 

Anthropometric (height and weight) and physiological (speed, change of directions, vertical 

jump height, aerobic endurance and shooting speed) characteristics were measured. 

Results from one-way anova showed no significant difference between 

anthropometric values and ability grouping. Ability group 1 showed significant (p  0,01) 

better result in linear speed (10 meters and 30 meters sprint), shooting speed and aerobic 

endurance (Yo-Yo IE2 test) than other ability groups. Ability group 1 showed significant (p  

0,01) better result than ability group 4 in every measurement of physiological characteristics. 

According to linear regression it is possible to predict 73% (R2 0,727 (F(6,36) = 15,97, p=0.00) 

of the ability grouping only from the measurement of physiological characteristics (10 meter, 

30 meter, Illinois agility test, Yo-Yo IE2 and shooting speed). There was no relative age effect 

in the ability grouping of participants. 

Physiological characteristics of participants decline from ability group 1 with every 

ability group until reaching ability group 4. Players with better physiological characteristics 

increases their possibility of being selected for a team of higher quality. At the same time 

players lacking physiological characteristics limits their future possibilities in football. The 

researcher assumes that ability grouping may influence the large gap that appears in 

physiological condition among players between different ability groups. 
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1 Inngangur  

Uppgangur og afrek íslenskrar knattspyrnu á síðustu árum hefur vakið athygli 

heimsbyggðarinnar og á það bæði við árangur karla- og kvennalandsliðsins. 

Knattspyrnusamband Ísland (KSÍ) hefur bent á þrjá lykilþætti sem hafa stuðlað að bættum 

árangri karlalandsliðsins. Í fyrsta lagi er það að aðstaðan til æfinga og keppni hefur 

stórbatnað. Í öðru lagi það að menntun þjálfara er góð frá yngri aldursflokkum og upp í 

meistaraflokka. Í þriðja lagi sú staðreynd að m.a. af framangreindum ástæðum hafa komið 

upp sterkir árgangar af hæfileikaríkum knattspyrnumönnum sem hafa blómstrað með 

landsliðin (KSÍ, 2016). 

  Kvennaknattspyrna hefur þó átt undir högg að sækja á Íslandi og var landsliðið lagt 

niður í nokkur ár frá lokum ársins 1987 og þar til það hóf aftur keppni árið 1992 (KSÍ, 2019). 

Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og hefur íslenska kvennalandsliðið tekið þátt í 

lokakeppni EM síðustu þrjú skiptin sem keppnin hefur verið haldin (2009, 2013 og 2017) (KSÍ, 

2019). Í dag eru 19 íslenskar konur á samningi hjá erlendum félagsliðum í sterkustu deildum 

Evrópu (Sveinsson, 2019). Þessar knattspyrnukonur eru að sýna yngri leikmönnum að konur 

geta verið atvinnumenn í knattspyrnu jafnt sem karlar. Þjálfarar og leikmenn sjá tækifæri og 

verða sífellt afreksmiðaðri í hugsun og fleiri stúlkur stefna að því að ná langt í knattspyrnu. 

  Á Íslandi er getuskipting algeng við keppni og æfingar í yngri flokkum í knattspyrnu. 

Getuskipting miðast að því að flokka iðkendur saman í hópa eftir mati þjálfarans á getu og 

hæfileikum þeirra í knattspyrnu. Við getuskiptingu er þjálfarinn að framkvæma hæfileikaleit 

(i.e. talent identification) þar sem lagt er mat á margvíslega hæfni leikmanna og út frá því er 

reynt að áætla knattspyrnulega getu á hverjum tíma. Leikmenn sem valdir eru í hærri 

styrkleikaflokk eru um leið komnir í ákveðna hæfileikamótun (e. talent development) sem 

hefur það markmið að skila betri knattspyrnumönnum í eldri flokka félagsins. Tækni, 

leikskilningur og líkamlegt atgervi eru dæmi um eiginleika sem fangar athygli þjálfara 

snemma. Aðrir eiginleikar sem stundum er horft framhjá er andlegur styrkur, félagsleg hæfni 

og nærumhverfi einstaklingsins (Coelho o.fl., 2010). 

  Það getur skipt höfuðmáli upp á framtíðarmöguleika leikmanna að þjálfarar komi 

snemma auga á hæfileika þeirra. Þannig er líklegra að þjálfarar, félagið og aðrir í 

nærumhverfi leikmanna, veiti leikmönnum aukna athygli og aðhald til að auka hæfileika 

þeirra í knattspyrnu (Hancock, Adler og Cote, 2013). Vegna ólíkra aðstæðna getur 

hæfileikaleit og getuskipting þjálfara verið óskilvirk og ekki skilað þeim árangri sem ætlast er 

til. Sem dæmi fá sumir leikmenn ekki athygli þjálfara nægilega snemma vegna skorts á 

líkamlegu atgervi á hverjum tíma s.s. hraða, krafti, styrk og úthaldi (Dodd og Newans, 2018; 

Pearson, Naughton og Torode, 2006). 
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  Þjálfarar meta holdafar og líkamlegt atgervi leikmanna sem mikilvægan þátt þegar 

getuskipting og hæfileikaleit fer fram (Pearson o.fl., 2006; Vaeyens o.fl., 2006). Rannsóknir 

hafa ítrekað sýnt fram á að þeir sem spila á hærra getustigi búa einnig yfir aukinni líkamlegri 

afkastagetu (Castagna, Impellizzeri, Cecchini, Rampinini og Alvarez, 2009; Dodd og Newans, 

2018; Gravina o.fl., 2008; le Gall, Carling, Williams og Reilly, 2010; R. M. Malina, Ribeiro, 

Aroso og Cumming, 2007; Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003; Pearson o.fl., 2006; Reilly, 

Bangsbo og Franks, 2000).  

Rannsóknin sem er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er framkvæmd á stúlkum á 12. og 

13. aldursári sem æfa knattspyrnu saman hjá félagi á höfuðborgarsvæðinu. Holdafar og 

líkamlegt atgervi stúlknanna er mælt og niðurstöðurnar bornar saman við getuskiptingu 

þjálfara á leikmönnum. Hæð og þyngd þátttakenda voru mæld auk þess var BMI 

(líkamsþyngdarstuðull) stuðull reiknaður. Einnig tóku þátttakendur þátt í mælingum á 

línulegum hlaupahraða, hraða í stefnubreytingum, stökkkrafti, loftháðu úthaldi og skotkrafti. 

Þátttakendur voru flokkaðir í fjóra getuskipta styrkleikaflokka út frá mati þjálfara á núverandi 

getu leikmanna í knattspyrnu. Fæðingardagur og leikstöður þátttakenda (mark, vörn, miðja, 

sókn) voru einnig skráðar niður.  

Markmiðið með rannsókninni er að athuga hvort og þá hvaða þættir í holdafari (hæð, 

þyngd og BMI-stuðull) og líkamlegu atgervi hafi áhrif á getuskiptingu þjálfara. Um leið er 

athugað hvort þær breytur sem eru mældar hafi tengsl við leikstöður þátttakenda í 

knattspyrnuleikjum. Tilgangur rannsóknarinnar er að leita eftir svörum við því hvernig 

holdafar, líkamlegt atgervi eða fæðingardagur er að hafa áhrif á möguleika leikmanna að 

bæta sig og ná árangri í knattspyrnu. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

  

1. Hvaða þættir í holdafari og líkamlegu atgervi leikmanna hafa tengsl við getuskiptingu 

þjálfara? 

2. Hver eru áhrif fæðingardags leikmanna á getuskiptingu þjálfara? 

 

Almennt er skortur á rannsóknum á konum í knattspyrnu. Nokkrar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar þar sem tengsl á milli getustigs/hæfileika og líkamlegra eiginleika í 

knattspyrnu eru athuguð en mjög fáar fjalla um konur (Sarmento, Anguera, Pereira og 

Araujo, 2018). Þessi rannsókn ætti því að geta veitt nýjar upplýsingar og jafnvel vakið upp 

spurningar varðandi þjálfun og hæfileikamótun á ungum knattspyrnukonum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hæfileikar og hæfileikaleit 

Hæfileikar og ástæður hæfileika í íþróttum er erfitt að skilgreina enda margar breytur sem 

hafa áhrif eins og t.d. erfðir, umhverfi og aðrar aðstæður. Ennfremur eru hæfileikar í 

íþróttum oft takmarkaðir við þá íþrótt sem einstaklingur velur eða hefur mögulega á að iðka 

(Pearson o.fl., 2006). Einstaklingur er almennt talinn hæfileikaríkur ef viðkomandi sýnir betri 

árangur en aðrir í umhverfinu og/eða sýnir möguleika á að geta orðið afburða keppandi í 

sinni íþrótt. Íþróttasambönd og íþróttafélög leggja mörg mikla áherslu á hæfileikaleit til þess 

að koma auga á unga og hæfileikaríka íþróttamenn (Vaeyens o.fl., 2006). Markmiðið með 

hæfileikaleit er að finna efnilega íþróttamenn nægilega snemma til að koma þeim í 

hæfileikamótun (e. talent development). Hæfileikamótun snýst um að veita hæfileikaríkum 

íþróttamönnum rétt úrræði, aðstæður og þjálfun til að efla hæfileika sína og ná eins langt og 

mögulegt er í sinni íþrótt (Williams og Reilly, 2000).  

Skipulögð hæfileikaleit hófst í kringum árið 1960 í Austur-Evrópu er ríkisstjórnir 

framkvæmdu skipulagðar mælingar á æsku landsins. Markmiðið með mælingunum var að 

finna út í hvaða íþrótt viðkomandi einstaklingur væri líklegastur til að ná sem bestum árangri 

í, út frá holdafari og líkamlegu atgervi (Pearson o.fl., 2006) . Í framhaldinu voru hæfustu 

einstaklingarnir valdir og sendir áfram í hæfileikamótun þar sem þeir æfðu við fyrsta flokks 

aðstæður þess tíma.  

Gallar við hæfileikaleit og hæfileikamótun hjá ungum íþróttamönnum er að hún er talin 

skila takmörkuðum árangri, hún er letjandi fyrir þá sem eru ekki valdir og æfingaálag og 

andlegar kröfur geta verið of miklar fyrir unga íþróttamenn. Ásamt því að viðmiðin fyrir 

valinu í hæfileikaleit eru ónákvæm, illa skilgreind og ná ekki yfir marga eiginleika sem 

íþróttamaður þarf að búa yfir (Pearson o.fl., 2006). Bresk rannsókn sýndi fram á að 

snemmbúin og mikil sérhæfing í íþróttagrein á unglingsárum sýnir ekki aukin tengsl við betri 

árangur seinna á lífsleiðinni (Rees o.fl., 2016). Í stórri yfirlitsrannsókn fannst dæmi um það að 

sérhæfing getur ýtt undir aukinn árangur en einnig að fjölbreytt þjálfun fram að kynþroska er 

æskileg leið til þess að ná árangri (Coutinho, Mesquita og Fonseca, 2016). Það eru ekki allir 

sammála um hver rétta leiðin er, en hafa þarf í huga að nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á 

að of mikil sérhæfing fyrir kynþroskaaldur getur aukið líkur á meiðslum, auknu andlegu álagi 

og ýtt undir brottfall úr íþróttum (Guellich og Cobley, 2017; Jayanthi, Pinkham, Dugas, 

Patrick og Labella, 2013; Vaeyens, Gullich, Warr og Philippaerts, 2009).  

Það hefur reynst erfitt að útbúa réttmætar og áreiðanlegar mælingar á hæfileikum sem 

geta spáð fyrir um núverandi getustig og framtíðarmöguleika einstaklings til þess að ná sem 

lengst í sinni íþrótt (Bailey og Collins, 2013). Hluti af ástæðunni er vegna þess að flestar 
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hæfileikamótanir eru framkvæmdar á unglingsárunum, milli upphafs og loka kynþroskaaldurs 

(Baxter-Jones og Helms, 1996). Tveir megin þættir takmarka mælingar í kringum 

kynþroskaaldurinn, í fyrsta lagi er það vegna þess að líkamlegur þroski unglinga er 

breytilegur og í öðru lagi er þjálfunarhæfni einstaklinga mismikil (Bailey og Collins, 2013). 

Þjálfarar nýta sér mikið mælingar á holdafari og líkamlegu atgervi leikmanna þar sem 

líkamlegir yfirburðir í formi styrks, hraða, loftháðs og loftfirrts þols hafa háa fylgni við bættan 

árangur hjá liðum (Bailey og Collins, 2013; Pearson o.fl., 2006). Áreiðanleiki og réttmæti 

þeirra mælinga er takmörkuð fyrir iðkendur í kringum unglingsárin og telja Bailey og Collins 

að mælingarnar ættu aðeins að vera nýttar til hliðsjónar við aðrar mælingar og eiginleika 

íþróttamanna eins og mannlega færni, leikskilning, ákvörðunartöku og persónuleika (Bailey 

og Collins, 2013).  

Knattspyrnufélög telja það það orðið mikilvægt að velja og sinna hæfileikaríkum 

leikmönnum snemma. Hæfileikaríkir einstaklingar eru söluvara sem hefur áhrif á framtíð og 

fjárhag margra félaga. Félögin eru því sífellt að stefna á að hámarka söluvirði leikmannsins 

með skipulagðri hæfileikamótun (Ashworth og Heyndels, 2007).  

2.2 Hæfileikamótun í knattspyrnu 

Almennt markmið hæfileikaleitar er að bera kennsl á einstaklinga sem eiga aukna möguleika 

á því að ná langt í tiltekinni íþrótt í framtíðinni með því að horfa á alla þá ólíku eiginleika sem 

skipta máli. Þessir eiginleikar eru líkamlegir, lífeðlisfræðifræðilegir, andlegir, félagslegir, 

umhverfislegir og hugafarslegir sem skipta allir miklu máli þegar heildarmyndin er skoðuð 

(Hohmann og Seidel, 2003; Meylan, Cronin, Oliver og Hughes, 2010; Pearson o.fl., 2006; 

Reilly o.fl., 2000; Sarmento o.fl., 2018; Williams og Reilly, 2000). Erfðir geta haft áhrif á 

hæfileika í knattspyrnu t.d. út frá hæð og súrefnisupptöku (Reilly o.fl., 2000). Hins vegar er 

skipulögð þjálfun og fjölþættar hæfileikamótanir mikilvægasti þátturinn í framþróun á 

hæfileikum einstaklings í knattspyrnu (Williams og Reilly, 2000). Þjálfunin þarf um leið að 

vera hvetjandi, áhugaverð og stuðla að því að iðkandinn hafi metnað og vilja til að ná langt í 

sinni íþrótt, fullnýta hæfileika sína og minnka þannig líkur á brottfalli (Hohmann og Seidel, 

2003). 

 Þjálfarar nýta sér takmarkað módel eða mælingar til að meta og finna hæfileikaríka 

leikmenn, heldur treysta þeir frekar sínu innsæi (Christensen, 2009). Innsæið sem þjálfarar 

treysta á hefur verið byggt upp út frá reynslu, þekkingu og minningum frá svipuðum 

aðstæðum (Nash og Collins, 2006). Í eigindlegri rannsókn þar sem aðferðir 

unglingalandsliðsþjálfara í Danmörku við hæfileikaleit voru skoðaðar var niðustaðan sú að 

þeir notuðust við þrjár aðferðir til að velja hæfileikaríka leikmenn. Í fyrsta lagi nýttu þjálfarar 

sjónræna upplifun og almenna þekkingu á hreyfingu og færni leikmanna. Í öðru lagi leituðust 
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þeir eftir metnaðarfullum og drífandi einstaklingum með mikla þjálfunarhæfni. Í þriðja lagi 

nýttu þeir smekk sinn á leikmönnum þar sem innsæi og frjálsræði þjálfara réð miklu 

(Christensen, 2009).  

 Þrátt fyrir mikilvægi holdafars og líkamlegrar afkastagetu í knattspyrnu þá telja 

þjálfarar að tæknileg geta og persónuleiki leikmanna séu einna mikilvægustu eiginleikar sem 

þeir fylgjast með þegar þeir skoða hæfileikaríka knattspyrnumenn (Christensen, 2009; Larkin 

og O'Connor, 2017; S.A., 2014). Í ástralskri rannsókn áttu þjálfarar og aðrir starfsmenn sem 

sáu um að finna hæfileikaríka leikmenn í knattspyrnu að nefna og meta mikilvægustu 

eiginleika sem leikmenn í U-13 ára liði þurftu að búa yfir til að eiga möguleika á að verða 

knattspyrnumenn á afreksstigi. Enginn af þeim eiginleikum sem þjálfararnir töldu upp sem 

mikilvægastir tengdust beint holdafari eða líkamlegu atgervi. Allt snérist það um tæknilega, 

taktíska eða andlega eiginleika sem leikmaðurinn bjó yfir (Larkin og O'Connor, 2017).  

Þrátt fyrir áherslu þjálfara á tæknilega hæfni leikmanna, þá er einnig notast við mælingar 

á holdafari og líkamlegri afkastagetu (Meylan o.fl., 2010; Pearson o.fl., 2006; Vaeyens o.fl., 

2006). Þegar verið er að setja upp lífeðlisfræðilegar mælingar á leikmönnum sem eiga að 

nýtast við hæfileikaleit á ungum knattspyrnumönnum þá er lögð áhersla á að mæla þá þætti 

sem taldir eru mikilvægastir hjá afreksíþróttamönnum í knattspyrnu (Dodd og Newans, 

2018). Dodd og Newman settu upp eftirfarandi mælikvarða í sjö liðum sem þeir töldu vera 

mikilvæga. 

• Holdafar (e. anthropometrical) 

• Línulegur hraði (e. linear speed) 

• Stefnubreytingarhraði (e. change of directions speed) 

• Hámarks loftfirrtur kraftur (e. maximal anaerobic power) 

• Hæfileiki fyrir endurtekna spretti (Repeated sprint ability) 

• Hámarks lofháð geta (e. VO2 max) 

• Hámarks styrkur í neðri útlimum (e. maximal lower body strength) 

Þó skal ítrekað að hæfileikamótun á ekki aðeins að miðast við líkamlega og lífeðlisfræðilega 

eiginleika leikmanna, heldur þarf að huga að tæknilegum-, andlegum- og félagslegum 

eiginleikum/aðstæðum leikmanna til þess að efnilegir leikmenn missi ekki af úrtakinu og fá 

ekki kost á að nýta mögulega hæfileika sína í knattspyrnu (Coelho o.fl., 2010; Dodd og 

Newans, 2018). 
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2.3 Getuskipting og fæðingardagsáhrif 

Í yngri flokkum í knattspyrnu á Íslandi er notast við aldursskipt flokkunarkerfi (e. annual age 

grouping) þar sem iðkendur eru í tvö ár í hverjum flokki, nema í 2.flokki sem telur 3 ár. Slíkt 

flokkunarkerfi er algengt að nýta í íþróttum en getur ýtt undir svokölluð fæðingardagsáhrif 

(e. relative age effect) (Cobley, Baker, Wattie og McKenna, 2009). Innan aldursskipta 

flokkunarkerfisins er algengt að getuskipta einstaklingum í hópa eftir mati t.d. þjálfara á 

núverandi færni í tilteknu verkefni eða íþrótt (Steenbergen-Hu, Makel og Olszewski-Kubilius, 

2016). Getuskipting þarf ekki að miðast við núverandi hæfni heldur getur hún tekið mið af 

hæfileikamótuninni og hugað að mögulegri framtíðargetu einstaklings. Út frá niðurstöðum úr 

B.Sc. ritgerð þá er getuskipting algeng í íslenskri knattspyrnu og hefst getuskipting snemma 

eða allt frá 4-5 ára aldri (Leifsson, 2017).   

2.3.1 Getuskipting 

Þegar réttlæta á getuskiptingu í íþróttum, þá eru helst tvær ástæður nefndar til sögunnar.  

Í fyrsta lagi eru hópar getuskiptir til að leyfa einstaklingum að keppa á jafnréttisgrundvelli 

þannig að sem flestir einstaklingar njóti sín og hafi ánægju af leiknum. Í öðru lagi er verið að 

búa til umhverfi þar sem einstaklingar fá verkefni við hæfi og þrói hæfileika sína í 

knattspyrnu miðað við sitt eigið getustig en ekki annarra (Hastie, Ward og Brock, 2017). 

Í rannsókn Hastie o.fl. var sýnt fram á kosti getuskiptingar á þann veg að einstaklingar 

með minni hæfni náðu að nýta tæknilega færni betur, voru ánægðari í heildina og þátttaka 

þeirra var betri þegar hópum var getuskipt (2017). Önnur rannsókn sýndi fram á að 

þátttakendur náðu minni framförum og voru óánægðari þegar unnið var í blönduðum 

getuhópum. Tilgátan var sú að verkefnin voru of krefjandi fyrir þá getuminni en ekki 

nægilega krefjandi fyrir getuhærri einstaklinga til að bæta sig (Mahedero, Calderón, Luis 

Arias-Estero, Hastie og J. Guarino, 2015). 

Cobley o.fl. bentu á að ókostur við getuskiptingu er að þeir sem eru valdir í hæfileikaríkari 

hóp við upphaf getuskiptingar eru líklegri til þess að bæta hæfni sína enn frekar umfram þá 

sem voru valdir í lakari hóp. Þessi áhrif eiga sér stað vegna þess að hæfileikaríki hópurinn 

æfir á hærri ákefð, þeir fá aukna athygli þjálfara og betri aðgang að búnaði. Þjálfunaráhrif 

verða mun hærri hjá betri hópnum og getumunur á hópunum eykst enn frekar (2009). 

Getuskipting hefur ekki aðeins áhrif á líkamlega færni heldur getur hún einnig haft áhrif á 

huglæga eiginleika eins og sjálfstraust og metnað (Cobley o.fl., 2009). Getuskipting ætti að 

vera byggð á rökum um langtímahæfileikamótun og uppbyggingu leikmanna umfram 

skammtímaárangur (Cobley o.fl., 2009).  
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2.3.2 Fæðingardagsáhrif 

Ákveðinn galli við getuskiptingu leikmanna er að rannsóknir hafa leitt það í ljós að leikmenn 

sem eru fæddir seinna á almanaksárinu frá júlí til desember sýna auknar líkur á brottfalli úr 

íþróttum vegna minnkandi áhuga og metnaðar (S. Gil, Ruiz, Irazusta, Gil og Irazusta, 2007). 

Þegar áhugahvöt og metnaður minnkar getur það leitt til minna sjálfstrausts og oft á tíðum 

veldur það snemmbúnu brottfalli, sem má rekja til fæðingardagsáhrifanna (W. Helsen, 

Winckel og Williams, 2005; Meylan o.fl., 2010). Þessar niðurstöður eru samhljóða öðrum 

rannsóknum sem sýna fram á það að leikmenn fæddir fyrr á almanaksárinu eru líklegri til að 

vera valdir í betra lið alveg frá yngri flokkum og upp í meistaraflokka. Þetta gerist vegna 

aukins líkamlegs og oft á tíðum andlegs þroska sem leikmenn fæddir fyrr á árinu eru líklegri 

til að hafa umfram jafnaldra fædda seinna á almanaksárinu (S. Gil o.fl., 2007; Lopez de 

Subijana og Lorenzo, 2018; Meylan o.fl., 2010; Wong, Chamari, Dellal og Wisloff, 2009).  

Fæðingardagsáhrifin eru auðsjáanlegri því yngri sem leikmenn eru, þar sem hver 

mánuður getur talið mikið í þroska (Ashworth og Heyndels, 2007). Í belgískri rannsókn þar 

sem þátttakendur voru drengir á aldrinum 6 – 8 ára, kom í ljós að leikmenn fæddir í fyrsta 

fjórðungi voru líklegri til að vera valdir í betra lið, þeir fengu aukna athygli þjálfara og um leið 

jukust líkurnar á að viðkomandi leikmenn myndu spila knattspyrnu í efstu deild seinna á 

lífsleiðinni (W. F. Helsen, Starkes og Van Winckel, 1998). Þó að breytingar hafi verið gerðar á 

flokkaskiptingu og leikmenn látnir spila saman sem eru fæddir frá júlí – júní árið eftir, þá voru 

samt leikmenn í fyrri hluta þess árs (júlí – desember) líklegri til að vera valdir í betra lið 

(Gravina o.fl., 2008; Meylan o.fl., 2010).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að holdafar (hæð, þyngd og BMI-stuðull) og líkamlegt atgervi 

(hraði og VO2max) hafa hæstu fylgni varðandi liðsval hjá einstaklingum fyrir og í kringum 

kynþroska (S. Gil o.fl., 2007; Meylan o.fl., 2010; Wong o.fl., 2009). Í rannsókn Gil o.fl. þá voru 

áhrif holdafars og líkamlegs atgervis hverfandi eftir kynþroska en á sama tíma voru 

fæðingardagsáhrifin ennþá marktæk. Niðurstöður benda á að fyrir og í kringum kynþroska er 

liðsval þjálfara litað af líkamlegum þroska leikmanna og snemmþroska leikmann sem fá 

aukna möguleika (2007). Þegar leikmenn eru 16 – 18 ára og komnir yfir hraðasta 

vaxtaskeiðið, þá hefur það sýnt sig að þeir leikmenn sem þurftu að berjast fyrir sæti sínu í 

liðinu náðu á endanum betri árangri. Í þessum tilvikum er bent á að andlegi þátturinn og 

hugarfarið hafi helst áhrif, þar sem leikmaðurinn þurfti alltaf að hafa aukalega fyrir hlutunum 

og gafst ekki upp (Susana Gil, Gil, A, Ruiz og Irazusta, 2010; Gravina o.fl., 2008).  Þess ber þó 

að geta að engar stúlkur voru þátttakendur í þeim rannsóknum sem vísað er í hér að ofan. 

Fjölmennar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á fæðingardagsáhrifunum og hefur 

ítrekað verið sýnt fram á að einstaklingar fæddir á fyrsta ársfjórðungi eru fjölmennari í 

afreksíþróttum en einstaklingar fæddir seinna á árinu (Cobley o.fl., 2009; Gravina o.fl., 2008; 
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W. Helsen o.fl., 2005; Meylan o.fl., 2010). Í knattspyrnu komu þessi áhrif t.d. greinilega í ljós 

þegar fæðingardagur einstaklinga í yngri landsliðum í Evrópu var skoðaður nánar (W. Helsen 

o.fl., 2005). Talið er að samkeppni, getuskiptingin og snemmbúin hæfileikaleit ýti undir 

fæðingardagsáhrifin. Samkeppni, getuskipting og hæfileiki eru þó á sama tíma mikilvægir 

þættir í því ferli að þjálfa upp afreksíþróttamenn. Hins vegar þurfa þjálfarar og aðrir að vera 

meðvitaðir um þær mörgu leiðir sem hægt er að nýta til að minnka fæðingardagsáhrifin en 

halda þó hæfileikamótuninni áfram (Cobley o.fl., 2009). 

Mun færri rannsóknir hafa skoðað fæðingardagsáhrifin í kvennaknattspyrnu og sýna þær 

almennt minni fæðingardagsáhrif en hjá körlunum (W. Helsen o.fl., 2005; Schorer, Baker, 

Cobley, Bräutigam og Büsch, 2009). Fjölmenn rannsókn var framkvæmd á spænskri 

kvennaknattspyrnu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndi fram á að hlutfallslega voru flestir 

leikmenn fæddir á fyrsta ársfjórðungi í fjórum efstu deildunum, það var aðeins í slökustu 

deildinni sem enginn hlutfallslegur munur fannst (Sedano, Vaeyens og Redondo, 2015). 

Önnur rannsókn á stúlkum í Bandaríkjunum sýndi einnig fram á hlutfallslegt ójafnvægi milli 

fæðingarmánaða hjá stúlkum á aldrinum 14 – 17 ára (D. Korgaokar, S. Farley, Fuller og 

Caputo, 2018). Ef leikstöður eru skoðaðar þá eru fæðingardagsáhrifin greinilegust hjá 

markmönnum og varnarmönnum í kvennaknattspyrnu, en leikmenn í þessum leikstöðum eru 

oft hærri og þyngri en í öðrum leikstöðum á vellinum (Schorer o.fl., 2009; Sedano o.fl., 2015).  

Fæðingardagsáhrifin hjá ungum leikmönnum verða oft langlíf og hefur verið bent á áhrif 

þriggja kenninga í því samhengi. Þær kenningar reyna að útskýra afhverju leikmaður sem 

fékk tækifæri fyrr vegna líkamlegs- og andlegs þroska frekar en hæfileikum verður engu að 

síður afburða knattspyrnumaður umfram aðra sem höfðu mögulega aukna hæfileika en 

fengu ekki tækifærin í upphafi (Hancock o.fl., 2013). 

  

• Matthew effect – Hæfileikaríkir leikmenn fá aukinn stuðning frá foreldrum sem ýta 

undir betri árangur og þá um leið aftur aukinn stuðning frá fleiri aðilum í umhverfi 

leikmanns (Hancock o.fl., 2013) 

• Pygmalion effect – Hæfileikaríkir leikmenn fá aukna athygli almennt, það er ætlast til 

meira af þeim á meðan aðrir telja sig útundan. Leikmennirnir fá aðgang að hæfari 

þjálfurum, betri aðstöðu og jafnvel aukinni þjálfun (Hancock o.fl., 2013; Lagestad, 

Steen og Dalen, 2018). 

• Galatea effect – Hæfileikaríkur leikmaður fær aukið sjálfstraust við það að vera talinn 

betri leikmaður af þjálfurum og öðrum leikmönnum, þó að ástæðan sé aðeins vegna 

líkamlegs þroska (Hancock o.fl., 2013). 
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2.4 Holdafar og líkamlegt atgervi á kynþroskaskeiðinu 

Kynþroskaskeið er tímabil í lífi hvers einstaklings sem einkennist af miklum breytingum á 

líkamssamsetningu (hæð, þyngd, fituprósentu, fitufríum massa o.fl.) og líkamlegu atgervi 

(Pearson o.fl., 2006). Stúlkur fara almennt fyrr á kynþroskaskeiðið en drengir en bæði kyn 

ljúka kynþroskaskeiðinu á svipuðum aldri (Susman o.fl., 2010). Það er hins vegar mjög 

breytilegt hvenær stúlkur hefja og ljúka kynþroskaskeiðinu. Erlendar rannsóknir á vestrænu 

samfélagi hafa sýnt fram á að stúlkur eru að hefja kynþroska fyrr en áður (Biro, Greenspan og 

Galvez, 2012). Fyrstu einkenni kynþroska eru að koma fram um rétt rúmlega 10 ára aldur en 

fyrstu tíðablæðingar um 13 ára aldur (Aksglaede, Sorensen, Petersen, Skakkebaek og Juul, 

2009). Líkamleg afkastageta stúlkna hefur frekar tengsl við hvenær stúlkur komast á 

kynþroskaskeiðið og öðrum umhverfisáhrifum heldur en við líffræðilegan aldur stúlknanna 

(Brown, Patel og Darmawan, 2017).  

Á kynþroskaskeiðinu þá þyngjast og hækka stúlkur hraðar en á öðrum æviskeiðum 

(Brown o.fl., 2017; Dagbjartsson, Thorsson, Palsson og Arnorsson, 2000). Auk þess að verða 

hávaxnari þá eykst hlutfall af fitu- og fitufríum massa sem veldur aukinni þyngd en áður 

miðað við hæð. Þær sem fara snemma á kynþroskaskeiðið eru því oft hærri, sterkari og 

þyngri en jafnaldrar. Hraðasta vaxtaskeiðið hjá stúlkum (e. peak height velocity) er í kringum 

12 ára aldur en þá stækka stúlkur að meðaltali um 8 - 9,8 cm yfir árið (Brown o.fl., 2017; 

Granados, Gebremariam og Lee, 2015). Við kynþroskaaldurinn þyngjast þær að meðaltali um 

5.5 – 10 kg á ári. Í venjulegu þroskaferli þá hækka stúlkur fyrst, þyngjast þar á eftir og bæta 

að lokum á sig vöðvum, þetta er ólíkt hjá drengjum þar sem vaxtaferlið er mun jafnara 

(Brown o.fl., 2017). Samkvæmt Brown o.fl. þá geta þessar líkamlegu breytingar mögulega 

gefið forskot í ákveðnum íþróttagreinum en einnig valdið lakari hreyfifærni vegna breytinga á 

líkamssamsetningu t.d. aukin þyngd miðað við styrk (Brown o.fl., 2017).   

Vöðvamassi, styrkur og kraftur eykst mest hjá stúlkum yfir kynþroskaskeiðið samanborið 

við önnur æviskeið, aukningin er þó minni en hjá drengjum (ROBERT M. MALINA, 1994). 

Aukning á styrk og krafti hjá stúlkum fylgir einnig mikil aukning af fitumassa og þar af 

leiðandi minnkuðum hlutfallslegum styrk á milli vöðva og þyngdar (Brown o.fl., 2017; 

Emmonds o.fl., 2018). Nýjustu rannsóknir sýna að það gæti haft neikvæð áhrif á niðurstöður 

mælinga á línulegum hraða, stefnubreytingum og stökkprófum (Emmonds o.fl., 2018).  

Hjá drengjum þá eykst hámarkssúrefnisupptaka (Lmin-1) jafnt frá 8 – 16 ára aldurs og er 

mesta aukningin á milli 11 – 15 ára aldur (Pearson o.fl., 2006). Þó getur 

hámarkssúrefnisupptaka á þyngd (mlkg-1min-1) lækkað snemma á unglingsárunum vegna 

aukinnar þyngdar, þetta á sérstaklega við hjá stúlkum (Brown o.fl., 2017). Snemmbúinn 

líkamlegur þroski hjá stúlkum er því ekki ávísun á aukna líkamlega afkastagetu. 
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2.5 Kröfur um líkamlegt atgervi í kvennaknattspyrnu 

Með nútímatækni hefur verið gríðarleg framþróun á öllum tölfræðilegum upplýsingum 

varðandi knattspyrnu bæði í leikjum og á æfingum. Með því að nýta nákvæmar 

tölfræðiupplýsingar um frammistöðu leikmanna í leikjum og æfingum ásamt nýjustu 

fræðunum í þjálffræði og lífeðlisfræði eru komnar nákvæmar upplýsingar um líkamlegar 

kröfur sem leikmenn þurfa að standa undir til að geta spilað knattspyrnu á háu getustigi (De 

Silva o.fl., 2018; Di Salvo, Gregson, Atkinson, Tordoff og Drust, 2009).  

Knattspyrna er íþrótt sem krefst fjölbreyttrar hæfni, þar á meðal tæknilegra, andlegra og 

líkamlegra. Líkamlegt atgervi sem knattspyrnumenn þurfa að búa yfir er fjölbreytt og eru 

kröfurnar sífellt að aukast. Í rannsókn frá Hollandi kom í ljós að loftháð- og loftfirrt þol 

leikmanna í yngri flokkum hefur aukist mikið frá 2000 – 2009 eða um 50% að meðaltali (M. 

Elferink-Gemser, Huijgen, Coelho-e-Silva, Lemmink og Visscher, 2012).  

Leikmaður þarf að búa yfir styrk, krafti og hraða en á sama tíma þarf gott loftháð úthald 

til að viðhalda hárri ákefð í 90 mínútur (Mohr o.fl., 2003). Rannsóknir hafa sýnt að með 

hærra getustigi fylgja auknar líkamlegar kröfur í leikjum, þar á meðal lengri heildarveglengdir 

af hlaupum, fleiri háákefðarhlaup og hraðari sprettir (Dodd og Newans, 2018; Stolen, 

Chamari, Castagna og Wisloff, 2005; Williams og Reilly, 2000). Aðrar rannsóknir styðja þessar 

niðurstöður en þær komust að því að þau lið sem framkvæma fleiri háákefðarhlaup og 

hlaupa lengri vegalengdir í leikjum enda marktækt ofar í deildinni en önnur lið (Di Salvo o.fl., 

2007; Mohr o.fl., 2003).  

Samansafn af tölfræði er varða atburði í knattspyrnuleik gefur góða vísbendingu um það 

líkamlega atgervi sem hæfileikaríkir leikmenn þurfa að búa yfir. Í leik hjá atvinnumönnum í 

karlaknattspyrnu er heildarvegalengd á hreyfingu um 10 – 12 km og að meðaltali er unnið á 

80 – 90% af hámarkshjartslætti (HRmax) (Dodd og Newans, 2018). Talið er að 

heildarvegalengd sem leikmenn eru á hreyfingu í kvennaknattspyrnu sé að meðaltali um 33% 

styttri en hjá körlunum (Milanović o.fl., 2017) Leikmenn hlaupa spretti sem taka u.þ.b. 2 - 4 

sekúndur með 90 sek. millibili allan leikinn. Aðrir háákefðaratburðir sem eru framkvæmdir að 

meðaltali í leik eru 10 skallaboltar, 15 tæklingar, 30 sendingar auk annarra návíga og hlaupa 

(Dodd og Newans, 2018). Niðurstöðurnar eru hins vegar breytilegar t.d. hafa leikstöður 

leikmanna mikil áhrif á tölfræði úr leikjum (P. S. Bradley o.fl., 2011; Di Salvo o.fl., 2007; 

Krustrup, Mohr, Ellingsgaard og Bangsbo, 2005). En mikilvægt er að hafa í huga að fjöldi 

atburða fer fækkandi og vegalengdir styttast með minnkandi getustigi (Manson, Brughelli og 

Harris, 2014; Martínez-Lagunas, Niessen og Hartmann, 2014).  

Í kvennaknattspyrnunni eru kröfurnar álíka en þar eru aukinn hraði, loftháð úthald og 

styrkur í neðri útlimum, þeir líkamlegu og lífeðlisfræði eiginleikar sem skilja á milli ólíkra 

getustiga í knattspyrnunni. Þessi skil voru marktæk í rannsókn sem var gerð á yngri- og A-
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landsliði í kvennaknattspyrnu (Manson o.fl., 2014). Í rannsóknum á kvenkyns hokkí 

leikmönnum (e. field hockey) þá var sýnt fram á það að eiginleikar eins og lægri fituprósenta, 

aukinn hraði í línulegum spretti og stefnubreytingum, betra lofháð þol og aukið afl í neðri 

útlimum getur greint á milli mismunandi getustigs leikmanna í hokkí hjá konum (Keogh, 

Weber og Dalton, 2003). Knattspyrna og hokkí krefjast mjög svipaðra líkamlegra og 

lífeðlisfræðilega eiginleika (Durandt, P. Evans, Revington, Temple-Jones og Lamberts, 2015). 

Rannsókn sem gerð var á 14 ára drengjum mældi leikmenn af ólíkum getustigum, þeir 

leikmenn sem voru áætlaðir með meiri knattspyrnulega getu voru þyngri, hærri, kraftmeiri 

og náðu betri árangri í mælingum á endurteknum sprettum (e. repeated sprint ability) 

(Coelho o.fl., 2010). Ekki fundust sambærilegar rannsóknir á ungum knattspyrnukonum. 

2.6 Mælingar á holdafari og líkamlegu atgervi í knattspyrnu 

Mælingar á knattspyrnumönnum eru mikilvægar og geta gefið góða innsýn um holdafar, 

líkamlegt atgervi og tæknilega getu leikmanna. Ef mælingar eru framkvæmdar reglulega er 

t.d. hægt að fylgjast með framförum í getu, meta áhrif þjálfunar, æfingarálags og fylgst með 

líkamlegum þroska leikmanna (Dodd og Newans, 2018; Martínez-Lagunas o.fl., 2014).  Vel 

framkvæmdar og ígrundaðar mælingar og próf á líkamlegri getu eru nytsamlegar til að veita 

leikmönnum sjálfum endurgjöf og geta virkað hvetjandi og aðstoðað leikmenn við 

markmiðasetningu (Lidor, Côté og Hackfort, 2011). Ásamt því er gott að mæla leikmenn til að 

hafa samanburðarmælingar við aðra hópa þegar aðrar breytur (aldur, kyn og áætlað 

getustig) eru samanburðarhæfar (Reilly o.fl., 2000).  

Hafa ber í huga að þjálfunarhæfni og þjálfunaraðlögun einstaklinga er misjöfn (Bailey og 

Collins, 2013). Í kringum kynþroskaskeiðið skal því ekki taka of mikið mark á stökum 

mælingum þar sem framfarir geta orðið miklar samfara breytingum í líkamlegum þroska, 

áhuga og metnaði (Pearson o.fl., 2006). Fjölbreyttar og reglulegar mælingar eru einmitt 

mikilvægar yfir kynþroskaskeiðið til að fylgjast með breytingum á holdafari þar sem leikmenn 

í hröðum vexti eru í aukinni meiðslahættu og þola oft minna álag (Launay, 2015). 

Stór langtímarannsókn á efnilegum drengjum frá Belgíu sýndi fram á að ákveðnar 

mælingar á holdafari, líkamlegu atgervi og tæknilegri getu höfðu forspárgildi um 

framtíðargetu leikmannsins og á hvaða getustigi leikmaðurinn muni spila í framtíðinni. 

Niðurstöðurnar bentu þó á að mismunandi mælingar (s.s. hraði, stefnubreytingar og lofháð 

úthald) höfðu áhrif á ólíkum aldursstigum (Vaeyens o.fl., 2006). Niðurstöður úr annarri 

langtímarannsókn frá Þýskalandi á 12 ára leikmönnum sýndi fram á að tæknileg (knattrak, 

skot og sendingar/móttökur) geta hafði aukin áhrif á framtíðarhæfileika leikmanna umfram 

hraða (línulegur hraði og stefnubreytingar) (Honer, Leyhr og Kelava, 2017). Sama rannsókn 

sýndi fram á að 25% af framtíðargetustigi leikmanna var hægt að spá fyrir með mælingum á 
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tæknilegri getu og hraða (Honer o.fl., 2017). Í rannsókn frá 2010 voru drengir mældir 

reglulega á 14, 15 og 16 ára aldri. Niðurstöður úr þeim mælingum voru bornar saman við 

hvort leikmaður komst í atvinnumennsku eða spilaði sem áhugamaður seinna. Þeir sem 

spiluðu sem atvinnumenn mældust hærri, þyngri, með aukinn loftfirrtan kraft og betri 

árangur í CMJ (e. counter movement jump) og hraða á 40 metrum (le Gall o.fl., 2010). 

Ef nýta skal mælingar í hæfileikaleit er almennt talið að engin ein líkamleg mæling geti 

sagt fyrir um framtíðar knattspyrnulega hæfileika leikmanns (Reilly o.fl., 2000; Williams og 

Reilly, 2000). Notast skal við fjölbreyttar og þverfaglegar mælingar sem takmarkast ekki af 

vitsmunalegum-, líkamlegum-, félagslegum- og tæknilegum þáttum (Lidor o.fl., 2011; Reilly 

o.fl., 2000; Williams og Reilly, 2000). Lidor benti einnig á að flestar mælingar sem notast er 

við eru framkvæmdar í lokuðu og öruggu umhverfi með fullri hvíld og án utanaðkomandi 

áreitis.  Þessar aðstæður eru því ólíkar þeim sem leikmenn upplifa í leik á 

knattspyrnuvellinum (Lidor o.fl., 2011). 

Dodd og Newmans bentu á að mælingar á iðkendum í knattspyrnu gefa góða vísbendingu 

á hverjum tíma hvaða iðkandi er í besta líkamlegu ástandi hverju sinni og þjálfari getur nýtt 

niðurstöðurnar í að velja hæfasta liðið hverju sinni. Ef mælingar eru framkvæmdar reglulega 

þá er um leið mikilvægt að nýta niðurstöðurnar til að vinna í veikleikum leikmanna og gefa 

öllum möguleika á að þróa sig á jöfnum grundvelli. Stefnan ætti að vera að veita seinþroska 

en hæfileikaríkum leikmönnum umhverfi sem veitir þeim hvatningu til að halda áfram að æfa 

og bæta sig (2018). Þjálfunaraðlögun einstaklinga er misjöfn og geta einstaklingar brugðist 

ólíkt við sama æfingarprógramminu og bætt frammistöðu á ólíkum hraða (Simoneau o.fl., 

1986). Einstaklingar sem bæta sig rólega og sýna fram á hægfara þjálfunaraðlögun eru jafn 

líklegir og aðrir til að ná sömu hæfni og jafnvel frekari hæfni að lokum (Pearson o.fl., 2006). 

Í rannsókn á drengjum undir 14 ára aldri í kom í ljós jákvæð tengsl á milli þyngdar og bæði 

aukins skotkrafts og meiri hraða. Í sömu rannsókn mældust hærri leikmenn með aukinn 

hraða, meiri kraft í stökkprófi og mældust með hærri hámarks súrefnisupptöku (VO2max). 

Leikmenn með hærri þyngdarstuðul (BMI) sýndu marktækt betri árangur í mælingum á 

skotkrafi og hraða í 30 metra mælingu. Hærra BMI hafði marktækt neikvæð áhrif á loftháð og 

loftfirrt hlaupaþol (Wong o.fl., 2009).  

2.6.1 Mælingar á loftháðri hlaupagetu 

Á heimsmeistaramóti kvenna (HM) sem var haldið árið 2015 í Kanada hlupu leikmennirnir að 

meðaltali 10.860 metra að meðaltali í leik, þar af var 88% af þeirri vegalengd á litlum eða 

meðal hraða (≤16 km/klst) (FIFA, 2016). Niðurstöður úr rannsóknum á karlkyns leikmönnum í 

Danmörku hafa sýnt fram á það að um 90% af orkueyðslunni í knattspyrnuleik fer í gegnum 

lofháða orkukerfið (J. Bangsbo, 1994). Ennfremur hafa rannsóknir sýnt fram á jákvæð tengsl 
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milli betri árangurs í deildarkeppnum og hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) hjá leikmönnum 

liðsins (Wisloff, Helgerud og Hoff, 1998). Tölfræðilegar upplýsingar frá HM í Kanada voru 

sambærilegar og sýndu fram á jákvæð tengsl á milli betri árangurs í keppninni og aukinni 

vegalengd á háum og mjög háum hraða (FIFA, 2016). Leikmenn með hærra VO2max sýna í 

raun fram á aukna hlaupagetu í leikjum, eru fljótari að jafna sig milli spretta og taka því fleiri 

háákefðarhlaup í leikjum (Helgerud, Engen, Wisloff og Hoff, 2001). 

Lofháð þol eykst hlutfallslega með aukinni hæð og þyngd hjá börnum og unglingum. 

Lofháð þol eykst hraðast upp að 14 – 15 ára aldri, þó er hægt að auka loftháð þol áfram eftir 

þann aldur með áframhaldandi þjálfun (M. T. Elferink-Gemser, Visscher, van Duijn og 

Lemmink, 2006). Það hefur verið bent á að mikilvægt er að hvatning og metnaður hjá 

leikmönnum sjálfum sé til staðar þannig að þeir nái fram því erfiðleikastigi sem þarf að vera 

svo að þjálfunaráhrifin geti átt sér stað (M. T. Elferink-Gemser o.fl., 2006; Williams og Reilly, 

2000).  

Til að mæla loftháð þol hjá leikmönnum í knattspyrnuliði er reynt að notast við mælingar 

sem hafa háa fylgni við hámarkssúrefnisupptöku einstaklinga og eru á sama tíma einfaldar og 

fljótlegar í framkvæmd (Pearson o.fl., 2006). Yo-Yo intermittent endurance test level 2 (Yo-

Yo IE2) er hlaupapróf þar sem reynt er að líkja eftir hlaupum í knattspyrnuleik. Prófið er 

hagnýtt og mikið notað í knattspyrnu, enda er það einfalt í uppsetningu, mögulegt er að 

mæla marga iðkendur í einu og prófið tekur skamman tíma í framkvæmd (Jens Bangsbo og 

Mohr, 2012).  Sýnt hefur verið fram á að Yo-Yo IE2 er réttmætt og áreiðanlegt hlaupapróf til 

að meta hlaupagetu og til að áætla fjölda háákefðaratburða í knattspyrnuleik (Aziz, Tan og 

Teh, 2005; Paul S. Bradley o.fl., 2011; R. M. Malina o.fl., 2007; Rebelo, Brito, Seabra, Oliveira 

og Krustrup, 2014).  

Rannsókn Armstrong og Welsman á loftháðri þjálfun hjá börnun og unglingum sýndi fram 

á að þau börn og unglingar sem mælast með lága hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) eiga 

auðveldara með að auka VO2max umfram aðra einstaklinga með hærri upphaflegu VO2max 

(Armstrong og Welsman, 2001). 

2.6.2 Línulegur hraði og hröðun 

Línulegur hraði og hröðun eru mikilvægir eiginleikar hjá knattspyrnumönnum og rannsóknir 

sýna að það mælist marktækur munur á hraða atvinnu- og áhugamanna í knattspyrnu 

(Djaoui, Chamari, Owen og A, 2017; Reilly o.fl., 2000). Þó að sprettir og mjög hröð hlaup séu 

aðeins um 1,4% af leiktímanum í knattspyrnuleik (Mohr o.fl., 2003), þá eru línulegir sprettir 

algengasta aðgerðin sem er framkvæmd í marktækifærum og skiptir miklu máli í öðrum 

aðgerðum á knattspyrnuvellinum (Faude, Koch og Meyer, 2012). Mælingar á hraða og 
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hröðun í íþróttum ætti að vera í samræmi við kröfur þeirrar íþróttar sem keppt er í (Pearson 

o.fl., 2006).  

Á HM kvenna í Kanada þá mældist meðalvegalengd spretta yfir  ≥23 km/klst rétt um 13 

metrar (FIFA, 2016). Vegalengdir af sprettum í knattspyrnuleik geta verið bæði stuttar sem 

krefjast helst viðbragðs og hröðunar en einnig lengri þar sem hámarkshraði leikmanna er 

mikilvægari (J. Bangsbo, Norregaard og Thorso, 1991). Algengar mælingar á hraða leikmanna 

eru framkvæmdar með 10 m – 40 m hlaupaprófum og eru í samræmi við kröfur í nútíma 

knattspyrnu hjá konum (Djaoui o.fl., 2017).   

2.6.3 Stefnubreytingar 

Stefnubreytingar (e. change of direction) eru hreyfingar þar sem ekki er krafist viðbragðs við 

óvæntu áreiti heldur er hreyfingin fyrirfram ákveðin. Stefnubreytingar eru almennt taldar 

mikilvæg hæfni fyrir leikmenn til að ná langt í knattspyrnu (S. Gil o.fl., 2007). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á þau tengsl að stefnubreytingar eru ein mikilvægasta hæfnin til að spá fyrir um 

árangur í hæfileikamótun og góður mælikvarði þegar skilja þarf á milli afreksíþróttamanna og 

áhugamanna í knattspyrnu (S. Gil o.fl., 2007; Hirose og Nakahori, 2015; Reilly o.fl., 2000).  

Hraði í stefnubreytingarmælingum sýnir oft meðal (r = 0,3 – 0,5) fylgni með línulegum 

hraða hjá knattspyrnumönnum, en það er þó misjafnt eftir lengd prófanna og fjölda 

stefnubreytinga (Brughelli, Cronin, Levin og Chaouachi, 2008). Hraði í stefnubreytingum 

krefst aukinnar tækni og krafts í neðri útlimum umfram hraða í línulegum hlaupaprófum 

(Brughelli o.fl., 2008). Fylgnin milli línulegs hlaupahraða og stökkkrafts gagnvart mælingum á 

hraða í stefnubreytingum mælist frekar hærri hjá konum en körlum (Brughelli o.fl., 2008). 

Illinois agility test er dæmi um próf sem metur hraða í stefnubreytingum. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að Illinois agility test er bæði réttmætt og áreiðanlegt próf og er mælt með því til 

að meta hraða í stefnubreytingum hjá ungum (8 – 14 ára) iðkendum í knattspyrnu (Hachana 

o.fl., 2013; Negra o.fl., 2017). 

 

2.6.4 Kraftur í neðri útlimum – CMJ stökkpróf 

Kraftur í neðri útlimum er mikilvægur fyrir árangur í mörgum íþróttum og þar með talið 

knattspyrnu (Klavora, 2000). Hámarkskraftur fyrir hvert kílógramm líkamsþyngdar í neðri 

útlimum hefur t.d. háa fylgni við aukinn hraða í 10 metra, 20 metra og 30 metra mælingum 

og í mælingum á stökkkrafti (Shalfawi, Sabbah, Kailani, Tonnessen og Enoksen, 2011).  

Rannsókn á 14 ára drengjum leiddi t.d. í ljós að leikmenn með aukinn kraft í neðri útlimum 

eru líklegri til að vera valdir í getumeira lið umfram aðra (Coelho o.fl., 2010). 

Til að mæla kraft í neðri útlimum er oft notast við CMJ stökkpróf. CMJ er réttmætt og 

áreiðanlegt stökkpróf til að mæla kraft í neðri útlimum og eitt áreiðanlegasta prófið til að 



 

25 

áætla sprengikraft og hraða í knattspyrnumönnum (Markovic, Dizdar, Jukic og Cardinale, 

2004; Rodriguez-Rosell, Mora-Custodio, Franco-Marquez, Yanez-Garcia og Gonzalez-Badillo, 

2017). Hægt er að taka CMJ með eða án handahreyfinga, ef notast er við handahreyfingu er 

áætlað að það bæti árangur um 10% (Cheng, Wang, Chen, Wu og Chiu, 2008).   

2.6.5 Skotkraftur 

Skotkraftur leikmanna ræðst af skottækni og vöðvastyrk leikmanna og vinna þessir tveir 

þættir saman til að mynda þann kraft sem hefur áhrif á hraða boltans (J. Bangsbo, 1994). 

Vöðvastyrkur hefur vissulega mikil áhrif en tæknileg kunnátta leikmanna sem kemur til með 

þjálfun hefur mest áhrif (Reilly o.fl., 2000). Mörg atriði skipta máli þegar verið er að 

framkvæma mælingar og rannsaka skotkraft og skottækni leikmanna, allt frá hlutverki efri 

líkama, stoðfótar, mjaðmagrindar, skóbúnaðar, bolta, hraða sveiflufóts og fleira (Lees, Asai, 

Andersen, Nunome og Sterzing, 2010).  Þetta kemur skýrt fram í annarri rannsókn sem var 

framkvæmd á knattspyrnumönnum og einstaklingum úr öðrum íþróttum. Hjá 

knattspyrnumönnum mældust tengsl milli vöðvastyrks og skotkrafts en hins vegar voru mun 

minni tengsl hjá öðrum íþróttamönnum í rannsókninni. Ástæðan fyrir þessum niðurstöðum 

er að skottækni leikmanna var það léleg að vöðvastyrkurinn nýttist ekki (Noguchi, Demura og 

Nagasawa, 2012).  

Hægt er að þjálfa upp skothraða með sérhæfðum styrktaræfingum fyrir 

knattspyrnumenn, sprengikraftsþjálfun og hoppæfingum (plyometrics) (Manolopoulos, 

Papadopoulos og Kellis, 2006; Rodríguez-Lorenzo, Fernandez-del-Olmo og Martín-Acero, 

2016). Tæknileg kunnátta hefur mikil áhrif á skothraða einstaklinga og því er hægt að bæta 

skothraða mikið með tæknilegri þjálfun (Lees o.fl., 2010). 

2.6.6 Leikstöður 

Mikill munur er á ákefð, heildarvegalengd, fjölda háákefðaratburða, tæklinga, 

stefnubreytinga o.s.f.v út frá leikstöðum leikmanna í knattspyrnuleikjum (P. S. Bradley o.fl., 

2011; Di Salvo o.fl., 2007; Krustrup o.fl., 2005).  

Leikmenn í ólíkum leikstöðum eru því einnig að mælast með misjafnar niðurstöður úr 

mælingum á holdarfari og líkamlegu atgveri. Rannsóknir hafa oft sýnt fram á marktækan 

mun á hraða leikmanna eftir leikstöðum (Di Salvo o.fl., 2007; Susana Gil, Gil, Ruiz, Irazusta og 

Irazusta, 2007; Martínez-Lagunas o.fl., 2014). Samkvæmt mælingum á bæði drengjum og 

körlum á háu getustigi þá er árangur í Yo-Yo IE2 hlaupaprófinu misjafn eftir leikstöðum þar 

sem miðjumenn og bakverðir eru að ná bestum árangri (Jens Bangsbo og Mohr, 2012; Paul S. 

Bradley o.fl., 2011). Niðurstöður á loftháðri hlaupagetu út frá leikstöðum hjá konum hafa 

ekki verið eins skýrar og hefur verið bent á þá skýringu að rannsakendur eru að flokka 

leikstöður í aðeins fjóra möguleika þ.e. mark, vörn, miðju og sókn. Í þeirri flokkun er t.d. ekki  
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gerður greinarmunur á bakvörðum og miðvörðum, tveimur leikstöðum sem krefjast oft ólíkra 

eiginleika leikmanna (Martínez-Lagunas o.fl., 2014).  Niðurstöðurnar voru skýrari í annarri 

rannsókn á leikmönnum í kvennalandsliði Svartfjallalands, þar var enginn munur á holdafari 

leikmanna eftir leikstöðum en það var skýr munur á líkamlegu atgervi á mörgum ólíkum 

mælingum (Idrizovic, 2014). 
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3 Aðferð og efniviður 

3.1 Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókninni voru stúlkur í 4.flokki kvenna í knattspyrnufélagi á 

höfuðborgarsvæðinu. Stúlkurnar voru á 12. og 13. aldursári er rannsóknin var framkvæmd. 

Úrtakið í flokknum sem voru boðnar þátttaka í rannsókninni voru 79 stúlkur en þátttakendur 

í rannsókninni voru 65 samtals. 47 stúlkur tóku þátt í öllum mælingum sem framkvæmdar 

voru. Ef þátttakendur áttu við meiðsli að stríða sem höfðu áhrif á frammistöðu þeirra í 

mælingunum voru þeir beðnir um að taka ekki þátt í viðkomandi mælingu/um. 

 Allir þátttakendur ásamt foreldrum/forráðamönnum skrifuðu undir upplýst samþykki 

áður en þátttaka í rannsókninni hófst (sjá viðauka A). 

4.flokkur kvenna býður upp á fimm skipulagðar æfingar í viku, þar af eru fjórar 

knattspyrnuæfingar og ein hlaupa- og styrktaræfing. Einhverjir þátttakendur bæta við sig 

einni æfingu vikulega með þátttöku á æfingu hjá 4.flokki karla eða 3.flokki kvenna. 

  

3.1.1 Þjálfarar flokksins 

Þjálfarar flokksins eru þrír talsins, 2 aðalþjálfarar og einn aðstoðarþjálfari. Aðalþjálfarar 

flokksins eru menntaðir íþróttafræðingar og annar þjálfarinn er með UEFA A þjálfaragráðu á 

meðan hinn er með UEFA B þjálfaragráðu. Þjálfarar flokksins hafa hvor um sig yfir 10 ára 

reynslu af þjálfun í yngri flokkum í knattspyrnu. Aðstoðarþjálfarinn er að ljúka 3. stigi hjá KSÍ í 

þjálfaranámi. Aðalþjálfarar flokksins hafa þjálfað þessa tvo árganga af stúlkum í 3 – 5 ár 

samfleytt, þekkja því flestar stúlkurnar mjög vel og ættu að geta metið knattspyrnulega getu 

leikmanna vel. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er þversniðsrannsókn þar sem gögnum frá hópnum var safnað saman á einum 

tímapunkti. Kostur við þversniðsrannsóknir er að það er hægt að skoða marga þætti á sama 

tíma og hún er hagnýt, ódýr og þægileg rannsóknaraðferð (Mann, 2003). 

3.3 Framkvæmd 

Gagnaöflun hófst 27. nóvember 2018 og lauk formlega 8. janúar 2019 og fór fram í 

innanhúss knattspyrnuhöll. Mælingar og próf til gagnaöflunar voru framkvæmdar á þremur 

dögum með viku á milli hverrar mælingar. Dagsetningar og mælingarnar fóru fram á 

eftirfarandi dögum. 
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•  Dagur 1: Yo-Yo IE2 lofháð þolpróf 

•  Dagur 2: 10 metra og 30 metra hraðamælingar og CMJ stökkpróf 

•  Dagur 3: Illinois stefnubreytingarpróf, mælingar á skotkrafti, hæð- og þyngdarmæling 

Fyrir þær stúlkur sem voru forfallaðar voru framkvæmd sjúkrapróf á jafn mörgum dögum í 

upphafi árs 2019, áfram á vikufresti og í sömu röð og að ofan. 

Allar hlaupamælingar voru framkvæmdar á hágæða gervigrasi á knattspyrnuvellinum í 

Fífunni og þátttakendur voru í takkaskóm eða gervigrasskóm. Mælingar á skotkrafti voru 

einnig framkvæmdar á gervigrasi og í takkaskóm. Mælingar á stökkkrafti með CMJ (Counter 

movement jump) voru framkvæmdar á tartanhlaupabraut við hlið knattspyrnuvallar, 

þátttakendur voru í sömu skóm og þeir klæddust í mælingum á hlaupahraða. Hæðar- og 

þyngdarmæling var framkvæmd við hlið knattspyrnuvallarins. Þátttakendur fóru úr 

skóbúnaði en voru að öðru leyti klæddir í æfingafatnað. 

3.4 Mæliaðferðir 

Fyrir öll próf og mælingar þá hituðu þátttakendur upp með því að framkvæma 

upphitunarhlutann af FIFA 11+ æfingunum auk liðkunaræfinga eftir þörfum leikmanna. 

Upphitunin tók um 6 – 8 mínútur og samanstóð af ólíkum upphitungaræfingum sem eru 

sérsniðnar fyrir knattspyrnu (Bizzini og Dvorak, 2015).   

Þjálfarar úr flokknum aðstoðuðu við framkvæmd og skráningu á mælingum. Uppsetning á 

tækjabúnaði og leiðbeiningar til þátttakenda voru í höndum rannsakanda. 

3.4.1 Getuskipting og leikstöður þátttakenda 

Við upphaf mælinga voru þjálfarar beðnir um að getuskipta leikmönnum í fjóra 

styrkleikaflokka. Við getuskiptingu á leikmönnum var miðað við huglægt mat þjálfara á 

knattspyrnulegri getu þátttakenda á þessari stundu. Til samanburðar var notast við 

styrkleikaskiptingu í leikjum sem spilaðir höfðu verið á tímabilinu. Í þessum leikjum hafði 

flokkurinn teflt fram fjórum getuskiptum liðum. Getuskiptingin í rannsókninni endurspeglaði 

því raunverulega getuskiptingu á æfingum og leikjum síðustu mánaða. 

Þjálfarar voru beðnir um að flokka leikmenn niður eftir algengustu leikstöðum. Til 

einföldunar vegna mismunandi leikkerfa og tilfærslu á leikstöðum þá voru þátttakendur 

flokkaðir í mark, vörn, miðju og sókn. Þátttakendur á yngra ári eru margar að spila sína fyrstu 

leiki í 11 manna bolta og því er leikstaðan breytileg og minna mótuð en hjá leikmönnum á 

eldra ári. 
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3.4.2 Yo-Yo intermittent endurance test level 2 (Yo-Yo IE2) 

Við Yo-Yo IE2 mælingarnar var farið eftir öllum 

leiðbeiningum og reglum um framkvæmd 

prófsins úr bókinni Fitness Testing in football,  

(Jens Bangsbo og Mohr, 2012). Keilur voru 

notaðar til að afmarka hlaupasvæðið (20 metrar) 

og hvíldarsvæðið (2,5 metrar) samanber mynd 1 

(Jónasson, 2017). Notuð var upptaka sem fylgdi 

með bókinni til að spila hljóðskrána, var það gert 

í gegnum síma rannsakanda. 

Rannsakandi fór yfir reglurnar með 

þátttakendum og útskýrði tilganginn með 

mælingunum. Þær fengu leiðbeiningar um að 

reyna að hlaupa eins lengi og þær gætu þangað 

til þær yrðu dæmdar úr leik eða gætu ekki 

hlaupið lengra. Stúlkurnar pöruðu sig svo saman 

og önnur stúlkan hljóp á meðan hin stúlkan 

skráði niður vegalengdina. 

Rannsakandi fékk aðstoð tveggja þjálfara úr 

flokknum til að fylgja uppsettum reglum, veita leikmönnum viðvaranir og dæma leikmenn úr 

leik. Mælingin sjálf var einnig tekin upp á myndband og var það nýtt til að yfirfara dómgæslu 

og skráningu stúlknanna á heildarvegalengd. Ekki þurfti að leiðrétta neina skráningu. 

Stúlkur á eldra ári í flokknum höfðu flestar framkvæmt mælinguna árið áður, aðrar voru 

að framkvæma mælinguna í fyrsta sinn. Hvatning var leyfð í prófinu frá öðrum 

þátttakendum. 

 

3.4.3 10 metra og 30 metra hlaupapróf 

Við mælingar á hlaupahraða var notast við þráðlaust tímatökuhlið (Microgate Witty wireless 

timer, WIT002). Notast var við þrjú hlið, hliðunum var stillt upp við upphafsmark, eftir 10 

metra og eftir 30 metra. Þátttakendur hlupu af stað úr standandi kyrrstöðu og var fremri 

fótur staðsettur einum metra frá upphafshliði. Upphafsstaðsetning var merkt með límbandi. 

Rannsakandi fór yfir leiðbeiningar við hlaupið varðandi upphafsstöðu og lagði áherslu á 

að hlaupa á fullri ferð og alveg í gegnum síðasta hliðið. Þátttakendur fóru eina æfingarferð í 

gegnum hliðin á þeim hraða sem þeir vildu. Þar á eftir var mældur tími úr tveimur sprettum. 

Þátttakendur fengu u.þ.b. 4 - 6 mín í hvíld á milli spretta. Við úrvinnslu á niðurstöðunum var 

Mynd 1. Uppsetning á Yo-Yo IE2 
hlaupaprófi 
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hraðari tíminn á 10 metra mælingu nýttur og hraðari tíminn á 30 metra mælingu einnig, þó 

að þeir tímar kæmu úr sitthvorum sprettinum. 

3.4.4 Illinois stefnubreytingar próf 

Við mælingar á Illinois stefnubreytingarprófinu var notast við þráðlaus tímatökuhlið 

(Microgate Witty wireless timer, WIT002) llinois prófið er staðlað próf og er uppsetning eins 

og má sjá á mynd 2. Notast var við 30 cm háar keilur til að merkja snúningspunkta  

Þátttakendur fengu þær leiðbeiningar að hlaupa eins hratt í gegnum brautina og hægt 

væri. Hvatning var leyfð frá öðrum þátttakendum. Þátttakendur hlupu af stað úr liggjandi 

stöðu og var höfuðið staðsett við upphafslínu og lófar í gólfi undir öxlum. Þátttakendur fengu 

eina æfingarferð og svo tvær umferðir sem voru mældar. Þátttakendur fengu um 4 – 6 mín, 

hvíld á milli spretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Uppsetning á Illinois stefnubreytingarprófi 
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3.4.5 CMJ lóðrétt stökkpróf með frjálsum höndum 

Við mælingar á CMJ stökkprófinu var notast við Microgate Optojump RX 10 stökkmælitæki 

sem er samansett úr tveimur einingum sem senda geisla sín á milli með nákvæmni uppá 

1/1000 úr sekúndu. Mælibúnaðurinn er talinn áreiðanlegur og réttmætur til mælinga á CMJ 

stökkprófi (Rago o.fl., 2018). 

Rannsakandi var með sýnikennslu um hvernig ætti að staðsetja sig í miðjunni á milli 

tveggja mælieininga. Þátttakendur fengu kennslu um að mikilvægt væri að hoppa lóðrétt 

uppí loftið og lenda á svipuðum stað og stokkið var upp úr. Stökkið var ekki gilt nema að 

þátttakandi lenti aftur með beinar fætur. Ef þátttakandi lendir með bognar fætur er hann að 

lengja tímann í loftinu og skekkir þar með niðurstöður og útreikninga í prófinu. Frjálsar 

hendur voru leyfðar í prófinu. 

Allir þátttakendur fengu eitt æfingastökk þar sem rannsakandi leiðrétti þátttakanda ef 

um ranga framkvæmd á stökki var að ræða t.d. lending á röngum stað eða ef fætur voru 

bognar við lendingu. Eftir æfingarstökk framkvæmdu þátttakendur tvö stökk af fullri getu 

sem voru mæld og skráð niður. Hvíld á milli stökka var frá 30 sek. – 1 mín. 

3.4.6 Skotkraftur 

Við mælingar á skotkrafti var notast við radarmælibúnað SR3600 frá Sports Radar. Radar 

mælirinn var staðsettur í beinni línu við skotstefnu, einn metra bakvið bolta og um 10 

metrum frá neti sem skotið var í átt að. Radarmælirinn var á fæti í um 1,2 metra hæð fyrir 

ofan jörðu, sambærilegt við áætlaða skothæð þátttakenda. 

Þátttakendur fengu allir eitt skot til upphitunar. Eftir upphitun tók hver þátttakandi tvö 

skot af fullri getu sem voru skráð niður. Hvíld milli skota var 30 sek. – 1 mín. Rannsakandi 

leiðbeindi þátttakendum að gefa sér tíma í skotin og reyna að miða nokkuð beint áfram. 

Notast var við bolta frá framleiðandanum Jako sem er samþykktur frá FIFA. Þetta er 

æfingarbolti sem þátttakendur nota á æfingum. Þátttakendur voru allir í gervigrasskóm eða 

takkaskóm, sambærilegum sem notaðir eru á æfingum og í keppni. Framleiðandi gefur upp 

óvissu í mælingu uppá 1 km/klst sé farið eftir settum reglum (Radar, e.d.). 

3.4.7 Hæðar- og þyngdarmæling 

Hæð þátttakenda var mæld með hæðarmæli með nákvæmni uppá 0,1 cm. Allir þátttakendur 

voru hæðarmældir á sokkunum. Þátttakendur höfðu hæla, rass, bak og læri upp við vegg og 

hendur meðfram síðum.  

Þyngd þátttakanda var mæld með viðurkenndri vigt með nákvæmni uppá 0,01 kg (tegund 

HV200-KGV). Þyngdin var svo námunduð upp að næsta 0,1 kg. Við þyngdarmælingu voru 
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þátttakendur beðnir um að fara úr skóm en vigtuðu sig annars í æfingafatnaði sem 

samanstóð í flestum tilvikum af stuttbuxum, bol og háum fótboltasokkum.  

Þyngdarstuðull (BMI) var reiknaður út frá niðurstöðum frá hæðar- og þyngdarmælingum 

með jöfnunni BMI = þyngd (kg) / hæð (m2). 

3.5 Tölfræði 

Við úrvinnslu á niðurstöðum rannsóknarinnar var notast við forritin Microsoft Excel ásamt 

tölfræðiforritinu SPSS (e. Statistical Package for the social science). Marktektarmörk eru 

skilgreind við p-gildi sem er minna en 0,05. 

Til að athuga hvort það væri marktækur munur á meðaltölum mælinga á holdafari og 

líkamlegs atgervis út frá getuskiptingu var notast við einhliðadreifigreiningu (one way anova). 

Ef það mældist marktækur munur var notast við Tukey HSD próf til að finna út hvar 

munurinn á meðaltölunum væri marktækastur. 

Til að finna út fylgni á jafnbilabreytum var notast við Pearsons r fylgnistuðul. Til að meta 

styrkleika fylgninnar er notast við eftirfarandi viðmið. 

•  r = +/- 0,10 sé veik fylgni 

•  r = +/- 0,30 sé miðlungs fylgni 

•  r = +/- 0,5 sé sterk fylgni 

Notuð var línuleg aðhvarfsgreining til að meta skýrða dreifingu eða R2 á fylgnibreytunni 

„styrkleikaröðun“ út frá breytum varðandi holdafar og líkamlegt atgervi. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þátttakendur 

65 stúlkur tóku þátt í rannsókninni og þar af voru 29 þátttakendur á eldra ári í flokknum en 

36 þátttakendur á yngra ári, meðalaldur þátttakenda var 12,9 ár.  

Framkvæmdar voru sjö mælingar sem þátttakendur voru beðnir um að taka þátt í. 44 

stúlkur tóku þátt í öllum mælingunum en 21 stúlka forfallaðist í að lágmarki einni mælingu. 

Þátttökuhlutfall yfir allar mælingarnar var 88%. Lægst var þátttakan hjá styrkleikaflokki 4 en 

þátttökuhlutfallið var aðeins 74% (sjá mynd 3). Það er lægra en í öðrum styrkleikaflokkum 

þar sem þátttakan var frá 93% - 96%. 

 

 

Mynd 3. Mætingarhlutfall í mælingar á holdafari og líkamlegu atgervi 

4.2 Holdafar og líkamlegt atgervi 

Í töflu 1 má sjá helstu niðurstöður úr mælingum á holdafari og líkamlegu atgervi. Mikill 

breytileiki er á hæsta og lægsta gildi í mælingum á holdafari og sama gildir um mælingar á 

líkamlegu atgervi.  
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Tafla 1. Helstu niðurstöður úr mælingum á holdafari og líkamlegu atgervi 

 

Það er marktæk fylgni (p < 0,01) milli allra mælinganna á líkamlegu atgervi og er fylgnin sterk 

eða miðlungs sterk milli flestra breyta, þessar niðurstöður má sjá í töflu 2. Fylgnin er sterkust 

á milli mælinga á hraða (10 m og 30 m), CMJ stökkpróf og Illinois stefnubreytingarpróf. 

Fylgnin á milli holdafars og líkamlegs atgervis var oftast veik og var hún aðeins marktæk á 

milli CMJ og BMI (r= 0,27, p= 0,05).   

 

Tafla 2. Fylgni milli mælinga á holdafari og líkamlegu atgervi 

 

 

 

 

 

                  

Fjöldi (n) Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik

Yo-Yo IE2 (m) 57 240,00 1440,00 603,08 320,35

CMJ (cm) 58 17,10 37,80 27,49 4,12

10 m (sek) 56 1,75 2,24 1,94 0,10

30 m (sek) 56 4,47 5,96 5,04 0,32

Illinois (sek) 59 16,65 19,88 18,17 0,69

Skotkraftur (km/klst) 59 43,00 75,00 59,97 7,33

Hæð (cm) 59 143,90 179,50 160,99 7,59

Þyngd (kg) 59 36,20 63,00 50,77 5,94

BMI (kg/m2) 59 16,00 24,46 18,17 1,75

YoYo - IE2 CMJ 10 m 30 m Illinois Skotkraftur Hæð Þyngd BMI

Yo-Yo  IE2 1 0,53** -0,64** -0,67** -0,54** -0,67** 0,16 ＜  0,01 0,09

CMJ 0,53** 1 -.790** -.776** -.607** .419** 0,25 -0,08 -0,27*

10 m -0,64** -.790** 1 .951** .721** -.489** -0,27 -0,08 0,09

30 m -0,67** -.776** .951** 1 .752** -.533** -0,32 -0,09 0,11

Illinois -0,54** -.607** .721** .752** 1 -.421** -0,12 0,06 0,163

Skotkraftur -0,67** .419** -.489** -.533** -.421** 1 0,45** 0,20 0,08

Hæð 0,16 0,25 -0,27 -0,32* -0,12 0,45** 1 0,48** 0,1

Þyngd ＜  0,01 -0,08 -0,08 -0,09 0,06 0,20 0,48** 1 0,82**

BMI 0,09 -0,27* 0,09 0,11 0,163 0,08 0,1 0,82** 1

n = 43, *p<0.05 ,**p<0.01
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4.3 Getuskipting 

Í töflu 3 eru niðurstöðurnar settar fram og bornar saman miðað við getuskipta 

styrkleikaröðun í fjórum styrkleikaflokkum. Leikmenn í styrkleika 4 eru marktækt yngri en 

leikmenn í öðrum styrkleikaflokkum (F(3,61) = 6,3, p=0,01). Það mældist enginn marktækur 

munur á holdafari leikmanna út frá getuskiptingu. Leikmenn í styrkleika 1 og 2 mældust 

hærri en leikmenn í styrkleika 3 og 4, munurinn var hins vegar ekki marktækur innan 

marktektarmarka (p = 0,13).  

Líkamlegt atgervi leikmanna í styrkleika 1 var marktækt betri (p  0,01) en leikmanna í 

styrkleika 4 samkvæmt öllum mælingum á líkamlegu atgervi. Leikmenn í styrkleika 1 

mældust einnig með marktækt betri niðurstöður í fjórum mismunandi mælingum á 

líkamlegu atgervi (Yo-Yo IE2, 10 m, 30 m og skotkrafti) umfram leikmenn í styrkleika 2 og 3. 

Leikmenn í styrkleika 2 voru með marktækt betri niðurstöður en leikmenn í styrkleika 4 í 

fjórum mismunandi mælingum.  

Tafla 3. Niðurstöður og marktæktarpróf úr mælingum á holdafari og líkamlegu atgervi út 
frá styrkleikaflokkum leikmanna. 

 
 

Getuskipting Styrkleiki 1 Styrkleiki 2 Styrkleiki 3 Styrkleiki 4 f p Mismunur milli hópa*

n = 15 n = 13 n = 17 n = 20

(n) m± std m± std m± std m± std

Aldur 65 13,11 ± 0,46 (n=15) 13,07 ± 0,58 (n =13) 13,01 ±  0,46 (n=17) 12,52 ± 0,37 (n=20) 6,3 0,01  1,2,3 > 4

Líkamssamsetning

Hæð (cm) 58 163,57 ± 9,25 (n=15) 163,1 ± 7,17 (n=13) 159,64 ± 6,91 (n=17) 157,67 ± 59,3 (n=13) 1,99 0,13

Þyngd (kg) 58 51,42 ± 7,28 (n=15) 50,78 ± 7,18 (n=13) 46,50 ± 11,75 (n=17) 49,37 ± 4,73 (n=13) 1,07 0,37

BMI (kg/m2) 58 19,14 ± 1,51 (n=15) 19,02 ± 1,71 (n=13) 18,29 ± 4,57 (n=17) 19,9 ± 2,11 (n=13) 0,76 0,52

Líkamlegt atgervi

Yo-Yo IE2 56 1123 ±  256 (n=11) 593 ± 193 (n=12) 495 ± 158 (n=14) 387,3 ± 135 (n=19) 40,6 <0,001 1 > 2,3,4; 2 > 4

CMJ (cm) 57 30,36 ± 2,61 (n=15) 26,62 ± 4,68 (n=11) 27,11 ± 4,64 (n=15) 25,74 ± 3,36 (n=16) 4,12 0,011 1 > 4

10m (sek) 55 1,83 ± 0,05 (n=15) 1,94 ± 0,08 (n=11) 1,96 ± 0,07 (n=15) 2,02 ± 0,11 (n=14) 13,69 <0,001 1 > 2,3,4

30m (sek) 55 4,70 ± 0,13 (n=15) 5,07 ± 0,26 (n=11) 5,10 ± 0,21 (n=15) 5,33 ± 0,3 (n=14) 18,21 <0,001 1 > 2,3,4; 2 > 4

Illinois (sek) 58 17,64 ± 0,54 (n=15) 17,98 ± 0,59 (n=12) 18,18 ± 0,56 (n=16) 18,84 ± 0,52 (15) 12,59 <0,001 1 > 3,4; 2 ,3 > 4

Skotkraftur (km/klst) 58 68,00 ± 5,13 (n=15) 61,08 ± 4,66 (n=13) 56,88 ± 4,86 (n=17) 53,61 ± 6,35 (18) 20,82 <0,001 1 > 2,3,4; 2 > 4

 * p ≤ 0,05
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Tafla 4. Topp 10 árangrar í hverri mælingu flokkað eftir styrkleikaflokkum þátttakenda 

 

Niðurstöður úr Yo-Yo IE2 hlaupaprófi sýndi fram á mikinn getumun á styrkleika 1 og annarra 

styrkleikaflokka. Heildarvegalengd hjá styrkleika 1 var nærri tvöfalt lengri en hjá styrkleika 2 

og nærri þrefalt lengri en hjá styrkleika 4. Á mynd 4 eru niðurstöðurnar settar upp myndrænt 

og þá kemur í ljós að 9 af 11 þátttakendum í styrkleika 1 eru með betri árangur í Yo-Yo IE2 en 

allir aðrir þátttakendur.   

Á mynd 5 er hægt að sjá að af 16 hröðustu mælingunum í 30 metra hlaupi þá eru aðeins 

tveir leikmenn sem eru ekki í styrkleika 1. Þegar mynd 5 er skoðuð kemur einnig í ljós að allir 

leikmenn í styrkleika 1 eru hraðari í 30 metra hlaupi en nokkur leikmaður í styrkleika 4. 

Svipaðar niðurstöður um yfirburði leikmanna í styrkleikaflokki 1 má sjá í mælingum á hraða 

leikmanna í 10 metra hlaupi (sjá mynd 6) og úr mælingum á skotkrafti (sjá mynd 7). Tafla 4 

sýnir hvernig 10 bestu árangarnir í hverri mælingu skiptist niður á styrkleikaflokka. 

Styrkleikaflokkur 1 er með 44 af 60 skráðum mælingum á listanum en styrkleikaflokkur 2, 3 

og 4 ná samtals 16 mælingum á listann.  

 

 

Yo-Yo IE 2 CMJ 10 m 30 m Illinois Skotkraftur

1. 1 3 1 1 1 1

2. 1 2 1 2 2 1

3. 1 1 2 1 1 1

4. 1 1 1 1 1 1

5. 1 3 3 1 1 1

6. 1 1 1 1 1 1

7. 1 4 1 1 2 2

8. 1 1 1 1 3 2

9. 1 1 1 3 3 1

10. 2 1 1 1 3 1

Samtals Samtals Samtals Samtals Samtals Samtals

Styrkleiki 1 9 6 8 8 5 8

Styrkleiki 2 1 1 1 1 2 2

Styrkleiki 3 0 2 1 1 3 0

Styrkleiki 4 0 1 0 0 0 0
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Mynd 4. Tengslin á milli árangurs í Yo-Yo IE2 hlaupaprófi og getuskiptingar þjálfara í 

styrkleikaflokka 

 

 
Mynd 5. Tengslin á milli árangurs í 30 metra hraðamælingu og getuskiptingar þjálfara í 

styrkleikaflokka 
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Mynd 6. Tengslin á milli árangurs í 10 metra hraðamælingu og getuskiptingar þjálfara í 

styrkleikaflokka 

 

 
Mynd 7. Tengslin á milli árangurs í mælingum á skotkrafti og getuskiptingar þjálfara í 

styrkleikaflokka 
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Niðurstöður úr mælingum á holdafari og líkamlegu atgervi hafa mun sterkari fylgni við 

getuskiptingu frekar en aldur leikmanna eða leikstöður (sjá töflu 5). Þetta á sérstaklega við 

um mælingar á líkamlegu atgervi þar sem fylgnin við getuskiptingu er sterk í öllum tilvikum 

nema gagnvart CMJ. Það er veik fylgni (r = +/- 0,10) við aldur og leikstöður gagnvart 

mælingum á holdafari og líkamlegu atgervi, nema þá að aldur hefur miðlungs fylgni (r = +/- 

0,30) við Yo-Yo IE2, hæð og getuskiptingu. 

 

Tafla 5. Fylgni getuskiptingar, aldurs og leikstöðu við mælingar á holdafari og líkamlegu 
atgervi 

 
 

Samkvæmt niðurstöðum úr línulegri aðhvarfsgreiningu er hægt að skýra 66% af 

getuskiptingunni út frá þremur mælingum, Yo-Yo IE2, skotkrafti og 30 m (R2 0,66 (F(3,40) 

=25,4, p = 0,00)),. Ef allar mælingar á líkamlegu atgervi eru notaðar við útreikninga þá er 

hægt að skýra tæp 73% (R2 0,727 (F(6,36) = 15,97, p=0.00) af getuskiptingu í styrkleikaflokka 

með niðurstöðum úr mælingum á líkamlegu atgervi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMJ 10 m 30 m Skotkraftur Illinois test YoYo - IE2 Aldur Hæð Þyngd BMI
Fæðingar

mánuður
Getuskipting Leikstaða

r -.386
**

.640
**

.691
**

-.722
**

.621
**

-.764
**

-.422
**

-.305
* -0,149 0,044 0,132 1 .014

Fylgni Miðlungs Sterk Sterk Sterk Sterk Sterk Miðlungs Miðlungs Veik Veik Veik - Veik

r 0,111 -0,187 -0,228 .265
* -0,221 .320

* 1 .388
** 0,222 0,007 - -.422

**
.114

Fylgni Veik Veik Veik Veik Veik Miðlungs - Miðlungs Veik Veik - Miðlungs Veik

r -.093 .021 .045 .106 -.200 .019 .114 -.045 -.135 -.122 .052 .014 1

Fylgni Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik Veik -

Getuskipting

Aldur

Leikstaða

r = pearson fylgnistuðull, n = fjöldi, p=marktæktarmörk, *Miðað við P<0,05, **Miðað við P<0.01
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4.4 Fæðingardagur og leikstöður  

Fæðingardagsáhrifin höfðu ekki marktæk áhrif á getuskiptingu þjálfara (F(3,61) = 1,842, p = 

0,149). Á mynd 8 má sjá hvernig fæðingartímabil þátttakenda dreifist ólíkt eftir 

styrkleikaflokkum. Það eru engin marktæk tengsl en þó má greina að hærra hlutfall 

þátttakenda eru fæddir í síðasta fjórðungi í styrkleika 4 umfram aðra styrkleika og um leið 

eru þátttakendur fæddir í fyrsta fjórðungi í styrkleika 2 fjölmennir.  

 

 
Mynd 8. Fæðingartímabil þátttakenda skipt niður eftir styrkleikaflokkum 

Þegar leikstöður þátttakenda voru bornar saman við niðurstöður úr mælingum á holdafari og 

líkamlegu atgervi var aðeins marktækur munur fyrir eina mælingu. Miðjumenn voru 

marktækt hraðari en markmenn að ljúka Illinois stefnubreytingaprófinu (F(3,54) = 3,03, p = 

0,037). Hægt er að sjá í töflu 5 að fylgni milli leikstöðu þátttakenda og annarra breyta er veik 

og ekki marktæk. 
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5 Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að athuga hvort og þá hvaða þættir í holdafari og 

líkamlegu atgervi hafi áhrif á getuskiptingu þjálfara. Samkvæmt niðurstöðum úr mælingum 

sem framkvæmdar voru þá hafa allir þættir í líkamlegu atgervi (línulegur hraði, 

stefnubreytingar, loftháð þol, stökkkraftur og skotkraftur) mikil áhrif á getuskiptingu þjálfara. 

Á sama tíma lítur út fyrir að holdafar hafi ekki áhrif á getuskiptingu þjálfara innan ákveðinna 

marka. 

5.1 Samspil líkamlegs atgervis og getuskiptingar 

Líkamlegt atgervi leikmanna í efri styrkleikaflokkum var marktækt mun betra en leikmanna í 

neðri styrkleikaflokkum. Er þetta í samræmi við niðurstöður úr fjölda rannsókna sem hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að leikmenn sem spila á hærra getustigi búa einnig yfir aukinni 

líkamlegri afkastagetu (Castagna o.fl., 2009; Dodd og Newans, 2018; Gravina o.fl., 2008; 

Honer o.fl., 2017; Krustrup o.fl., 2005; Meylan o.fl., 2010; Mohr o.fl., 2003; Pearson o.fl., 

2006; Reilly o.fl., 2000; Vaeyens o.fl., 2006; Williams og Reilly, 2000). Má því gera ráð fyrir að 

leikmenn í styrkleikaflokki 1 séu betur undirbúnir fyrir þær líkamlegu kröfur sem krafist er á 

hærra getustigi þ.e.a.s. lengri heildarvegalengd af hlaupum, fleiri háákefðarhlaup og hraðari 

spretti (Dodd og Newans, 2018; Stolen o.fl., 2005).  

Niðurstöður úr rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á kvennaknattspyrnu sýna 

fram á álíka niðurstöður, en það er að aukinn hraði, loftháð úthald og styrkur í neðri útlimum 

er sá munur á líkamlegu atgervi sem skilur á milli ólíkra getustiga í knattspyrnu (Manson o.fl., 

2014). Rannsakendur á kvenkyns hokkí (e. field hockey) leikmönnum fundu út að það væri 

munur á líkamlegu atgervi leikmanna út frá getustigi (Keogh o.fl., 2003). Það er áberandi 

hvað fylgnin er há á milli mælinga á líkamlegu atgervi og því eru niðurstöðurnar skýrar að því 

leyti að leikmenn sem spila á hærra getustigi eru í betra líkamlegu atgervi á mörgum sviðum, 

bæði lofháðu og loftfirrtu. Styrkur í neðri útlimum ræður þar miklu um, en hann stuðlar að 

betri árangri í línulegum hraða, CMJ, stefnubreytingum og skotkrafti (Brughelli o.fl., 2008; 

Lees o.fl., 2010; Lockie, Dawes og Jones, 2018; Markovic o.fl., 2004). 

Það sem kom mest á óvart var hversu mikill munur var á líkamlegu atgervi milli getustiga 

og mun meiri en áður hafði verið sýnt fram á í rannsóknum (Coelho o.fl., 2010; Manson o.fl., 

2014). Rannsakandi setur fram þá hugmynd að getuskiptingin sé mögulega áhrifavaldur á því 

hversu mikill munur er á líkamlegu atgervi milli ólíkra styrkleikaflokka samanber niðurstöður 

úr Yo-Yo IE 2, 10 m, 30 m og skotkrafti. Cobley o.fl. bentu á að hæfileikaríkari hópurinn æfir 

og keppir á hærri ákefð, þeir fá aukna athygli þjálfara og getuskiptingin getur haft áhrif á 

sjálfstraust, metnað og hvatningu leikmanna til að æfa sig og ná enn betri árangri (Cobley 
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o.fl., 2009; Hancock o.fl., 2013). Elferink-Gemser o.fl. tóku það fram að þó lofháða- og 

loftfirrta eiginleikar leikmanna sé hægt að bæta með þjálfun þá þurfi leikmenn að ná 

ákveðnu erfiðleikastigi til að ná þjálfunaráhrifum fram. Mun líklegra er að þessu 

erfiðleikastigi sé náð ef metnaður og hvatning eru til staðar bæði frá þjálfurum og 

leikmanninum sjálfum (M. T. Elferink-Gemser o.fl., 2006). Sú hvatning er líklegri hjá 

styrkleikaflokki 1 bæði á æfingum og leikjum. Hvatningin kemur víðsvegar að bæði frá 

foreldrum, þjálfurum og liðsfélögum svo einnig eykst metnaðurinn hjá leikmanninum sjálfum 

við alla þessa hvatningu. Þarna kemur við sögu áhrif Galatea (Galatea effect) þar sem 

leikmaður fær aukið sjálfstraust við að vera valinn í sterkara lið þar sem viðhorf liðsfélaga, 

þjálfara og aðstandenda breytist út frá liðskipan þjálfara (Hancock o.fl., 2013). 

Niðurstöðurnar varðandi líkamlegt atgervi eru á skjön við rannsóknir á skýringum þjálfara 

á vali í lið. Þar hafa rannsóknir bent á að þjálfarar telja sig meta tæknilega getu og 

persónuleika leikmanna umfram holdafar eða líkamlegt atgervi (Christensen, 2009; Larkin og 

O'Connor, 2017; S.A., 2014). Þó skal ósagt látið hvort að leikmenn í efri styrkleika búi ekki 

einnig yfir aukinni tæknilegri getu umfram leikmenn í neðri styrkleikaflokkum. Rannsakandi 

telur það mögulega stafa af aukinni og betri þjálfun sem leikmenn í styrkleikaflokki 1 hafa 

fengið. Rannsakandi gerir einnig ráð fyrir að þjálfarar séu oft á tíðum að reyna að fegra 

raunveruleikann með því að nefna tæknilega getu, andlegan styrk og taktíska hæfni sem 

mikilvægustu eiginleika leikmanna þegar líkamlegt atgervi vegur eins þungt og raun ber vitni. 

Samkvæmt niðurstöðum úr línulegri aðhvarfsgreiningu þá er hægt að spá fyrir um 73% af 

getuskiptingunni út frá mælingum á líkamlegu atgervi leikmanna. Miðað við þessar 

niðurstöður ættu þjálfarar að geta nýtt sér mælingar á líkamlegu atgervi í liðsval og 

getuskiptingu í auknum mæli. Sérstaklega í ljósi þess að með niðurstöður úr aðeins þremur 

mælingum þ.e. Yo-Yo IE2, 30 m og skotkrafti dugðu þær til að spá fyrir um 65% af 

getuskiptingu leikmanna. Þó má benda á það að alla þessa þætti í líkamlegu atgervi er hægt 

að þjálfa og bæta (Armstrong og Welsman, 2001; Manolopoulos o.fl., 2006; Matos og 

Winsley, 2007; Rumpf, Cronin, Pinder, Oliver og Hughes, 2012). Því skal frekar nýta mælingar 

á líkamlegu atgervi sem hvatningu og sem hluta af markmiðasetningu leikmanna til að ná 

betri árangri og benda á mikilvægi líkamlegs atgervis í knattspyrnu (Lidor o.fl., 2011).  

Það má vera að leikmenn í styrkleikaflokki 1 hafi aukna tæknilega getu, betri leikskilning 

og búi yfir auknum andlegum styrk sem og sterkum persónuleika umfram leikmenn í 

styrkleika 2. Það er hins vegar ólíklegt að yfirburðir leikmanna í styrkleikaflokki 1 séu eins 

miklir á svo ólíkum sviðum og á sama tíma og þeir hafa yfirburði á líkamlegu atgervi. Þessi 

áhersla á líkamlegt atgervi stúlkna á 12. og 13. aldursári er varhugaverð, þar sem rannsókn 

(Honer o.fl., 2017) á drengjum í Þýskalandi sýndi fram á að aðeins 25% af framtíðargetustigi 

leikmanna væri hægt að spá fyrir með mælingum á tækni og hraða leikmanna.  



 

43 

5.2 Samspil holdafars og getuskiptingar 

Niðurstöður í rannsókninni sýndu fram á að holdafar hefur ekki áhrif á getuskipt liðsval 

þjálfara, þ.e.a.s. hvorki hæð, þyngd eða líkamsþyngdarstuðull (BMI) leikmanna hefur þar 

marktæk áhrif. Niðurstöður eru í samræmi við þá einu rannsókn sem fjallaði um holdafar og 

getuskiptingu hjá stúlkum í knattspyrnu (Manson o.fl., 2014) og annarrar rannsóknar sem var 

framkvæmd á stúlkum í hokkí (Keogh o.fl., 2003). Niðurstöður úr rannsókn höfundar eru ekki 

í samræmi við aðrar rannsóknir á drengjum sem hafa fjallað um holdafar og getuskiptingu út 

frá sjónarhorni hæfileikaleitar og fæðingardagsáhrifa. Þar hefur verið sýnt fram á að stærri, 

sterkari og líkamlega þroskaðri leikmenn eru frekar valdir í getumeira lið umfram aðra 

leikmenn sem eru minni að vexti og jafnvel komnir styttra í þroska (S. Gil o.fl., 2007; Meylan 

o.fl., 2010; Wong o.fl., 2009). Niðurstöður á rannsóknum á stúlkum og drengjum eru ólíkar 

og má því áætla að ekki sé hægt að yfirfæra rannsóknir er varða holdafar og knattspyrnulega 

getu frá drengjum yfir á stúlkur.  

Möguleg skýring á þessu er að vöðvamassi stúlkna eykst bæði hægar og minna á 

unglingsárunum en hjá drengjum (ROBERT M. MALINA, 1994) og samfara vöðvaaukningu 

eykst fitumassi stúlkna einnig á svipuðum tíma sem er ólíkt því sem gerist hjá drengjum 

(Emmonds o.fl., 2018). Þessi aukna þyngd veldur því að hámarkssúrefnisupptaka á þyngd 

(mlkg-1min-1) lækkar einnig og hreyfifærni stúlknanna getur mögulega minnkað vegna 

snöggra líkamlegra breytinga (Brown o.fl., 2017). Þó að stúlkur verði stærri og sterkari fyrr 

eru fleiri þættir sem spila inní líkamlegan þroska stúlkna og er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir þeim breytingum, en yfir heildina hafa breytingarnar takmörkuð áhrif á getuskiptingu 

stúlkna í styrkleikaflokka.  

   

5.3 Fæðingardagsáhrif 

Áhrif fæðingardags á getuskiptingu mældust ekki marktæk í rannsókninni. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á mismunandi niðurstöður þegar fæðingardagsáhrifin eru skoðuð 

hjá stúlkum. Nokkrar rannsóknir hafa fundið út að fæðingardagsáhrifin eru til staðar hjá 

stúlkum í knattspyrnu (D. Korgaokar o.fl., 2018; Schorer o.fl., 2009; Sedano o.fl., 2015) en í 

öðrum rannsóknum hefur þó verið bent á að fæðingardagsáhrifin eru minni hjá stúlkum en 

drengjum (Cobley o.fl., 2009; W. F. Helsen o.fl., 1998; Schorer o.fl., 2009).  

Niðurstöðurnar eru hins vegar í takt við stóra rannsókn sem fjallaði um fæðingardagsáhrif 

hjá kvenkyns íþróttamönnum í Ísrael. Sú rannsókn leiddi í ljós að áhrif fæðingardags eru ekki 

til staðar hvorki í knattspyrnu né í öðrum íþróttum (Lidor, Arnon, Maayan, Gershon og Côté, 

2014). Skýringar ísraelsku rannsakandanna á því að engin fæðingardagsáhrif séu til staðar er 

mögulega hægt að heimfæra á íslenskt íþróttalíf. Þátttaka í íþróttum í Ísrael er lítil og 
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takmörkuð hæfileikaleit og hæfileikamótun í gangi hjá kvenkyns íþróttamönnum þar í landi. 

Á sama tíma er þátttaka í íþróttum öllum opin, óháð aldri og getustigi og rannsakendur 

benda á það sem mikilvægan þátt í því að engin fæðingardagsáhrif eru til staðar. Áætluðu 

rannsakendur að þar sem þátttaka á æfingar er opin stuðli það að minni samkeppni innan 

félags, kröfur um árangur frá þjálfurum eru lægri, þátttakendur eru ekki stimplaðir eftir 

getustigi heldur er markmið þjálfunar að njóta sín, bæta tækni og efla hæfileika 

einstaklingsins (Lidor o.fl., 2014). Á Íslandi fá einnig allir að taka þátt óháð getu og fyrri 

reynslu og eru í jákvæðu umhverfi sem hefur það markmið að auka áhuga iðkenda og halda 

þeim innan íþróttarinnar. Í mótahaldi á Íslandi eru þátttökuverðlaun orðin algeng, úrslit 

minna skráð niður sem veldur því að þjálfarar geta haft meira frjálsræði í liðsvali óháð getu 

liðs til að vinna verðlaun og titla. Uppbygging íþróttakerfisins, áhersla á félagssakap og 

upplifun og fámenni í kvennaíþróttum á Íslandi og Ísrael eru mögulega allt þættir sem 

lágmarka fæðingardagsáhrifin. 

Önnur skýring á að fæðingardagsáhrif eru ekki eins áberandi kvennamegin og karlamegin 

eru þær ólíku líkamlegu breytingar sem verða hjá drengjum og stúlkum á 

kynþroskaaldrinum. Aftur er komið inná þá þætti sem einnig var rætt um í kaflanum „samspil 

holdafars og getuskiptingar“ en það er að þeir eiginleikar sem fylgja snemmbúnum þroska 

hjá stúlkum nýtist ekki endilega hjá þeim í knattspyrnu (Brown o.fl., 2017; Emmonds o.fl., 

2018).    

Að lokum má nefna að Cobley o.fl. bentu á það í sinni rannsókn að þjálfarar þyrftu að 

vera meðvitaðir um fæðingardagsáhrifin og þær mörgu leiðir sem hægt er að lágmarka 

áhrifin (Cobley o.fl., 2009). Þjálfarar þátttakenda í rannsókninni eru menntaðir 

íþróttafræðingar og eru einnig með önnur þjálfarararéttindi, þekking þeirra á 

fæðingardagsáhrifum er því til staðar. Líklegt þykir að þjálfarar flokksins hafi nýtt aðferðir til 

að lágmarka fæðingardagsáhrifin hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Einn 

mikilvægasti þátturinn í því að lágmarka áhrifin er að vera meðvitaður um að 

fæðingardagsáhrif eru algeng í íþróttum og það skuli reyna að lágmarka þau (Cobley o.fl., 

2009).  

5.4 Holdafar og líkamlegt atgervi út frá leikstöðum 

Þegar leikstöður þátttakenda voru bornar saman við niðurstöður úr mælingum á holdafari og 

líkamlegu atgervi var aðeins marktækur munur á leikstöðum fyrir eina mælingu þ.e. að 

miðjumenn voru marktækt hraðari en markmenn að ljúka Illinois stefnubreytingaprófinu. 

Martínez-Lagunas benti á að í rannsóknum í knattspyrnu er ekki gerður nægilega mikill 

greinarmunur á leikstöðum þátttakenda. Mikill munur væri t.d. á hlutverki miðvarðar og 

bakvarðar í leik, engu að síður eru báðar leikstöður flokkaðar sem varnarmenn (Martínez-
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Lagunas o.fl., 2014). Með tilliti til þess er hægt að styðjast við þá kenningu að í núverandi 

rannsókn hefði þurft að gera nánari greinarmun á leikstöðum þátttakenda til að fá frekari 

mun á mælingum út frá leikstöðum. 

Erlendar rannsóknir á kvennaknattspyrnu hafa sýnt fram á það að markmenn og 

varnarmenn eru oft hærri og þyngri en leikmenn í öðrum leikstöðum (Schorer o.fl., 2009; 

Sedano o.fl., 2015) og bakverðir og miðjumenn hafa verið að mælast með hærra VO2max en 

leikmenn í öðrum leikstöðum (Jens Bangsbo og Mohr, 2012; P. S. Bradley o.fl., 2011). 

Möguleg ástæða fyrir því að sama mun sé ekki að finna í niðurstöðum í þessari rannsókn er 

að í 4.flokki eru leikmenn að spila í fyrsta sinn á leikvelli í fullri stærð með 11 leikmenn í 

hvoru liði. Leikmenn eru því ekki orðnir þjálfaðir út frá leikstöðum og þjálfarar eru að velja 

leikmenn í leikstöður út frá annarri hæfni en holdafari eða líkamlegu atgervi. 

5.5 Mælingar og fylgni 

Það mælist sterk fylgni milli flestra mælinga á líkamlegu atgervi og ekki skiptir máli hvort sé 

um loftháða- eða loftfirrta-mælingu er að ræða. Þessi sterka fylgni skýrist að hluta til vegna 

þess hve fjölhæf íþrótt knattspyrnan er og hvað hún krefst ólíkrar hæfni hjá leikmönnum 

(Mohr o.fl., 2003).  

Fylgni milli ólíkra hraðamælinga (10 m, 30 m og illinois) og CMJ er hærri en hefur verið 

sýnt fram á í rannsóknum. Sem dæmi, þá mældist fylgni milli 30 m og Illinois 

stefnubreytingarprófs mjög sterk (r=0,78) en almennt í stefnubreytingarprófum mælist 

fylgnin miðlungs (r= 0,3 – 0,5) (Brughelli o.fl., 2008). Sú háa fylgni sem er á milli mælinga í 

líkamlegu atgervi styður einmitt þær niðurstöður að leikmenn í styrkleikaflokki 1 voru með 

betri árangur í flestum mælingum. Við nánari athugun þá voru það oftast sömu leikmenn í 

öðrum styrkleikum sem voru að ná góðum árangri í mælingunum. Hægt er að leggja fram þá 

tilgátu að leikmenn sem mælast með góðan árangur í einni mælingu á líkamlegu atgervi eru 

líklegri til að spila í háum styrkleikaflokki. Er það vegna þess að leikmenn í hærri 

styrkleikaflokki sýna auknar framfarir umfram aðra sem veldur snjóboltaáhrifum sem sífellt 

erfiðara er að stöðva eftir því sem tíminn líður (Gravina o.fl., 2008). 

Fylgnin er veik eða í meðallagi milli aldurs og flestra mælinga bæði á holdafari og 

líkamlegu atgervi. Fylgnin mældist marktæk (p  0,01) á milli aldurs og getuskiptinga, það er 

eðlilegt þar sem eldri leikmenn eru líklegri til að hafa æft knattspyrnu lengur. Einnig mældist 

marktæk miðlungssterk fylgni (p  0,05) milli aldurs og hæðar, en var á sama tíma veik á milli 

aldurs og þyngdar. Hluti af skýringunni á því er sú að í eðlilegu vaxtarferli stúlkna þá hækka 

stúlkur fyrst og þyngjast þar á eftir (Brown o.fl., 2017).  

Þá mældist fylgni í meðallagi milli Yo-Yo IE2 og aldurs á meðan fylgnin var veik í öðrum 

mælingum á líkamlegu atgervi. Það eru tvær ástæður sem gætu skýrt þessa fylgni að hluta. Í 
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fyrsta lagi þá heldur loftháð úthald áfram að aukast á kynþroskaskeiðinu og eykst hraðast 

upp að 14 – 15 ára aldri (M. Elferink-Gemser o.fl., 2012). Í öðru lagi þá höfðu flestar stúlkur á 

eldra ári framkvæmt mælinguna áður. 

5.6 Styrkleikar og takmarkanir 

Helstu styrkleikar við rannsóknina eru að fjöldi þátttakenda í rannsókninni og 

þátttökuhlutfallið var gott, sérstaklega þegar miðað er við rannsóknir á afmörkuðum hópi í 

kvennaknattspyrnu. Á sama tíma er sjaldgæft í rannsóknum erlendis að þátttakendur 

samanstandi af stúlkum á eins breiðu getustigi og raun bar vitni.  

Annar styrkleiki sem hefur áhrif á rannsóknina er almenn reynsla þjálfaranna og þekking 

þeirra á þátttakendum. Hlutverk þjálfara er að skipta þátttakendum í ólík getustig, því er 

mikilvægt að hafa þjálfara sem þekkja stúlkurnar vel og hafa haft góðan tíma til að meta 

knattspyrnulega getu þátttakenda. Þjálfarar eru hins vegar ólíkir milli félaga, bæði hafa 

þjálfarar mismunandi skoðanir á hæfileikum leikmanna og þjálfunaraðferðir eru ólíkar. Því er 

ákveðin takmörkun í rannsókninni að mæla aðeins þátttakendur hjá einu félagi. Til að styrkja 

niðurstöður núverandi rannsóknar og veita möguleika á að yfirfæra niðurstöður úrtaksins yfir 

á þýðið þá þarf að framkvæma rannsókn á fleiri íþróttafélögum. 

Ýmsar aðrar takmarkanir eru við rannsóknina og nokkrir þættir sem skekkja mögulega 

niðurstöðurnar. Þátttakendur í styrkleikaflokki 1 eru nokkrir að fá aukaæfingar með öðrum 

flokkum t.d. með eldri flokk stúlkna og jafnaldra drengjum. Þátttakendur fá því mismikla 

skipulagða þjálfun sem gæti skýrt að hluta til betri árangur þeirra í mælingum á líkamlegu 

atgervi. Einnig var ekki athugað með aðrar skipulagðar íþróttir sem þátttakendur í 

rannsókninni taka þátt í. 

Að auki athugar rannsakandi ekki mætingarhlutfall hjá stúlkunum á æfingum þó þjálfarar 

hafi haft orð á því að leikmenn í styrkleika 1 mætttu mun betur á æfingar en leikmenn úr 

öðrum styrkleikaflokkum. Það er í samræmi við heildarmætingarhlutfall þátttakenda í 

mælingunum sem framkvæmdar voru á þátttakendum. Í þeim voru þátttakendur í 

styrkleikaflokki 4 með mun lægra mætingarhlutfall en aðrir.  

Mælingar á þátttakendum fóru almennt vel fram en ákveðnar takmarkanir voru þó á 

þeim sem ber að nefna. Í fyrsta lagi þá hefði mátt kynna CMJ stökkprófið betur og leyfa 

þátttakendum að æfa sig fyrr á framkvæmdinni. Höfundi fannst nokkrir þátttakendur 

óöruggir í framkvæmdinni sem mögulega hafði áhrif á frammistöðu þeirra. Í öðru lagi er 

spurning hvort Yo-Yo IE2 hafi í raun mælt loftháð úthald hjá öllum þátttakendum. Fylgni milli 

mælingar á lofháðri getu með Yo-Yo IE2 hlaupaprófi og mælingar á hraða með 30 m 

hraðamælingu mældist sterk (r=-0,67) í rannsókninni. Því leggur höfundur fram þá tilgátu, 
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hvort hraði þátttakenda hafi mögulega haft of mikil hamlandi áhrif á möguleika þeirra að ná 

lengri vegalengd í Yo-Yo IE hlaupaprófinu. 

  

5.7 Þýðing niðurstaðna fyrir knattspyrnuþjálfun og framtíðarrannsóknir 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að þjálfarar velji leikmenn í lið út frá 

líkamlegu atgervi umfram tæknilega og taktískrar getu eða huglægra þátta (vilja, metnað, 

félagshæfni o.fl.). Höfundur vill þó ekki álykta að svo sé fyrr en frekari rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar sem meta hæfni leikmanna í fleiri þáttum til samanburðar við líkamlegt 

atgervi. Áframhaldandi rannsóknir ættu að leggja áherslu á að finna út orsakatengsl 

getuskiptingar og líkamlegs atgervis og hvers vegna niðurstaðan er eins afgerandi og hún er. 

Í fyrsta lagi yrði áhugavert að athuga hvort leikmenn í styrkleika 1 hafi ávallt búið yfir 

frekari yfirburðum á líkamlegu atgervi umfram aðra styrkleika. Mælingar á leikmönnum ættu 

einnig að fara fram áður en getuskipting er framkvæmd í fyrsta sinn. Við endurteknar 

mælingar er þannig hægt að fylgjast með og meta raunveruleg áhrif getuskiptingar á 

líkamlegt atgervi leikmanna.  

Erlendar rannsóknir sýndu fram á að þjálfarar í hæfileikaleit lögðu mikla áherslu á 

tæknilega getu og persónuleika leikmanna þegar velja ætti leikmenn í hæfileikamótun 

(Christensen, 2009; Larkin og O'Connor, 2017). Til að athuga hvort það sé raunin, þá væri 

áhugavert í áframhaldandi rannsókn að mæla tæknilega getu leikmanna á sama tíma og 

líkamlegt atgervi er skoðað. Mögulega eru þjálfarar að velja leikmenn sem báru af tæknilega 

í upphafi. Með aukinni athygli þjálfara og bættri þjálfun vegna getuskiptingar þá hafa 

tæknilega góðir leikmenn hins vegar bætt líkamlegt atgervi sitt umfram aðra leikmenn. 

Leggja þarf áherslu á að auka sjálfstraust, vilja og metnað leikmanna í neðri 

styrkleikaflokkum til að ná árangri (Hohmann og Seidel, 2003). Það þarf að sýna þeim að með 

betra líkamlegu atgervi aukast möguleikar þeirra mikið til að verða valdir í betri 

styrkleikaflokk. Mögulega er ákefð ekki næg á æfingum hjá lakari styrkleikahópum til þess að 

þjálfunaráhrifin sem ætlast var eftir á æfingu náist. Því má spyrja sig hvort það ætti að vera 

lögð aukin áhersla á þjálfun á líkamlegu atgervi á æfingum hjá leikmönnum í styrkleika 2, 3 

og 4? Áhugaverð áframhaldandi rannsókn væri að rannsaka ákefð á æfingum og leikjum hjá 

ólíkum styrkleikaflokkum. Það er einfalt og mögulegt með nútíma tæknibúnaði sem mælir 

hjartslátt, vegalengdir og ýmislegt fleira. 

Fyrir þjálfara þá eru niðurstöður rannsóknarinnar nytsamlegar á margan hátt. Þjálfarar fá 

aðgang að niðurstöðum úr algengum mælingum og þeir geta nýtt þær til samanburðar við 

sambærilega hópa af leikmönnum. Þjálfarar ættu að vera meðvitaðir um kosti mælinga á 

líkamlegu atgervi og þá háu fylgni sem er á milli mælinga. Mælingar á loftháðu úthaldi með 
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Yo-Yo IE2 og 30 m hraðapróf veitir þjálfurum miklar upplýsingar um líkamlegt atgervi 

leikmanna og gefur vísbendingu um hraða í stefnubreytingum, kraft í neðri útlimum 

(stökkkraft) og jafnvel skotkraft. Þjálfarar hafa þarna einföld mælitæki sem hægt er að 

styðjast við þegar farið er í getuskiptingu og nýta þannig niðurstöður mælinga sem hvatningu 

fyrir leikmenn flokksins. 

Í 4.flokki kvenna er spilað á stórum velli og ef loftháð úthald eða hraði leikmanna er lítill 

þá mun það mögulega hafa áhrif á frammistöðu liðsins í leikjum og einnig á æfingum. Því er 

ákvörðunartaka þjálfara erfið í þessu samhengi þar sem mikilvægi líkamlegs atgervis er meiri 

en verið hefur árin á undan. Þess vegna leggur höfundur til þá hugmynd að með minni 

leikvöllum og minna plássi þá er mikilvægi loftháðs úthalds takmarkið og að leikmenn sem 

eru eftir á í líkamlegu atgervi eiga aukna mögulega að nýta tæknilega getu, leikskilning og 

persónuleika til að sýna hæfileika sína á knattspyrnuvellinum. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður í rannsókninni eru nokkuð skýrar á þann veg að betra líkamlegt atgervi eykur 

möguleika leikmanns mikið á því að verða valinn í lið af hærri styrkleika. Að sama skapi er 

leikmaður sem mælist með lélegt líkamlegt atgervi búinn að takmarka framtíðarmöguleika 

sína í knattspyrnu mikið.  

Hæfileikaleit hefst snemma í knattspyrnu á Íslandi og er hópum getuskipt við ungan 

aldur. Við snemmbúna getuskiptingu eru þjálfarar að taka stóra og mikilvæga ákvörðun fyrir 

leikmanninn sjálfan. Á því augnabliki er þjálfari/ar að veita þessum tiltekna leikmanni aukna 

möguleika á að verða betri knattspyrnumaður. Fyrsta getuskiptingin getur því orðið langlíf 

vegna ástæðna sem áður hafa verið raktar í rannsókninni. Ég vil því álykta að getuskiptingin 

sé að hafa áhrif á líkamlegt atgervi leikmanna, frekar en að líkamlegt atgervi hafi áhrif á 

getuskiptingu. Þar sem upphafleg getuskipting er oft langlíf þá hafa þjálfunaráhrifin og tími 

gert það að verkum að leikmenn í styrkleikaflokki 1 eru í mun betra líkamlegu atgervi en 

aðrir. Áhrifavaldar eru t.d. aukin ákefð á æfingum, betra aðhald frá þjálfurum og öðru 

nærumhverfi, aukið sjálfstraust leikmanna sem skilar sér í auknum metnaði og skýrari 

markmiðum. 

Hæfileikaleit er mikilvægt tæki sem á að nýta til að veita hæfileikaríkum einstaklingum 

tækifæri til að fullnýta sína hæfileika með því að veita þeim aukinn stuðning í 

hæfileikamótun. Á sama tíma þarf að lágmarka útilokun leikmanna frá snemmbúinni 

getuskiptingu. Líkamlegt atgervi er eiginleiki sem er auðvelt að þjálfa og á ekki að vera settur 

fram sem takmarkandi þáttur fyrir stúlkur á unglingsaldri til að ná árangri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að einhæf getuskipting sé með tímanum að auka mismun á 

líkamlegu atgervi milli getuskiptra styrkleikaflokka. Á endanum er bilið orðið of mikið á milli 

hópa sem jafnvel orsakar minni metnað og hvatningu til að leggja sig fram, þar sem 

markmiðið að spila í hærri styrkleikaflokki er orðið of fjarlægt. Slíkt getur aukið líkur á 

snemmbúnu brottfalli úr knattspyrnu. Líklegt má telja að sömu þjálfunaráhrif eigi sér stað 

með aðra hæfileika leikmanna svo sem tæknilega getu, leikskilning og fleira. 

Þessi ályktun hjá mér á þó alls ekki að kasta rýrð á getuskiptingu sem ég tel að sé 

hvetjandi fyrir alla iðkendur í knattspyrnu og veiti leikmönnum verkefni við hæfi og á 

jafnréttisgrundvelli. Niðurstöður í rannsókninni ýta undir það að getuskipting er að skila 

árangri fyrir hæfileikaríka leikmenn flokksins þar sem þjálfunaráhrifin eru að koma skýrt fram 

í mælingum á líkamlegu atgervi. Markmið hæfileikamótunar er að veita hæfileikaríkum 

leikmönnum aðstæður og aðbúnað til að ná sem lengst í knattspyrnu. Ef horft er á líkamlegt 

atgervi leikmanna þá eru markmiðin að skila sér, leikmenn í styrkleikaflokki 1 eru að sýna 

aukna framför fram yfir aðra styrkleikaflokka. Þess fyrir utan er mætingarhlutfall mjög hátt 
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sem sýnir áhuga og dugnað leikmanna. Markmið hæfileikamótunar eru að nást með hjálp 

getuskiptingar.  

Hins vegar er mikilvægt að þekkja einnig mögulegar neikvæðar afleiðingar getuskiptingar. 

Þjálfarar þurfa að læra hvernig nýta skuli getuskiptingu til að fjölga iðkendum og veita þeim 

leikmönnum sem vilja ná langt í knattspyrnu einnig tækifæri til að sýna sig og sanna og fá 

þjálfun við hæfi. Mögulega þarf að aðlaga æfingar hjá lægri styrkleikaflokkum til að ná fram 

sömu þjálfunarákefð sem næst á æfingum hjá betri styrkleikjaflokkum. Á þann hátt er hægt 

að fjölga öflugri og enn betri leikmönnum í félögum landsins. 

Niðurstöður rannsóknar minnar ættu ekki að vekja mikla furðu þar sem knattspyrna er 

íþrótt sem krefst mikils líkamlegs atgervis og rannsóknir sýna ítrekað fram á að lið sem 

hlaupa meira, mælast með betra lofháð úthald og taka fleiri spretti eru líklegri til að ná 

árangri í knattspyrnu. Ég set hins vegar spurningarmerki við hversu mikil áhrif líkamlegt 

atgervi hefur á getuskiptingu. Gæti verið að með árunum sé getuskiptingin að orsaka þann 

mikla mun á líkamlegu atgervi leikmanna eða er líkamlegt atgervi jafn mikilvægur þáttur í 

knattspyrnu og raun ber vitni?  
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Viðauki : Upplýst samþykki 

Liðsval, líkamssamsetning og líkamleg afkastageta leikmanna í 4.fl.kvk 

Þversniðsrannsókn vegna meistaraverkefnis í íþrótta- og heilsufræði við 

Háskóla Íslands. 

 

Höfundur: Sölvi Guðmundsson 
Ábyrgðarmaður: Örn Ólafsson, lektor í íþróttafræði 

 
  
Rannsókn þessi er hluti af meistaraverkefni Sölva Guðmundssonar í íþrótta- og heilsufræði 
við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að athuga tengsl á milli 
líkamssamsetningar, líkamlegrar afkastagetu og annarra breyta við getuskipt liðsval þjálfara. 
Með öðrum orðum, eru ákveðnir líkamlegir eiginleikar leikmanna að veita þeim aukin eða 
takmörkuð tækifæri til að ná langt í knattspyrnu?   
 
Framkvæmdar verða mælingar á líkamssamsetningu þátttakenda í rannsókninni ásamt því að 
leggja fyrir þau fimm próf sem mæla líkamlega afkastagetu þeirra. Niðurstöður úr þessum 
mælingum og prófum verða nýttar í rannsókninni. 
 
Eftirfarandi breytur varðandi líkamssamsetningu verða mældar: 

1. Hæð 

2. Þyngd 

 

Eftirfarandi próf verða framkvæmd sem mæla líkamlega afkastagetu. 
1. YoYo – IE2 (Þolpróf) 
2. 10 metra og 30 metra (Hraðapróf) 
3. Illinois agility test (Snerpupróf) 
4. CMJ (Lóðrétt hopp) 
5. Spyrnuhraði  

 
 
 
Ásamt þessum upplýsingum verður notast við upplýsingar um fæðingardag þátttakanda, 
hvenær iðkandi byrjaði að æfa knattspyrnu og hvort hann æfir fleiri en eina skipulagða 
íþróttagrein. 
 
Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á líkamlegri afkastagetu ungra stúlkna í knattspynu 
hérlendis og erlendis. Hjá Breiðablik er fjölbreyttur og fjölmennur hópur stúlkna sem æfir 
knattspyrnu undir stjórn menntaðra þjálfara. Þetta er því einstakt tækifæri að fá aðgang að 
jafn fjölmennu úrtaki vel þjálfaðra stúlkna til að framkvæma slíka rannsókn.  
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Niðurstöður á líkamlegri afkastagetu stúlknanna setur fram opinber viðmið sem þjálfarar 
geta nýtt sér til að fá samanburð við aðra hópa og leikmenn í knattspyrnu. Rannsóknin á 
einnig að vekja þjálfara til umhugsunar varðandi liðsvalið og hvort hægt sé að nýta sér 
mælingar, próf og aðrar upplýsingar um leikmenn til að auka skilvirkni í liðsvali til lengri tíma.  
Það er mín von að niðurstöðurnar rannsóknarinnar nýtist þjálfurum í knattspyrnu til að skapa 
fleiri betri leikmenn og horfi á gagngrýnin hátt á niðurstöður úr mælingum og prófum sem 
eru framkvæmdar á ungum leikmönnum í knattspyrnu. 
 
Við birtingu á niðurstöðum verður gætt nafnleyndar og ekki verður hægt að rekja 
niðurstöður beint til einstakra þátttakanda.  Þjálfarar 4. fl. Kvenna, Margrét María 
Hólmarsdóttir, Hörður Ingi Harðarson og Hermann Óli Bjarkason fá afrit af niðurstöðum úr 
mælingum á líkamlegri afkastagetu en ekki líkamsástandi eða svörum við spurningum.  
Niðustöður úr rannsókninni verða varðveittar af höfundi þegar vinnu við meistaraverkefninu 
lýkur, upplýsingar um nafn og kennitölu þátttakanda verða hinsvegar teknar út. Rannsóknin 
hefur verið tilkynnt til Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands. 
 

Mælingarnar verða framkvæmdar á æfingartíma flokksins í lok nóvember og byrjun 
desember. Mælingarnar eru gerðar í fullu samráði við þjálfara flokksins sem munu aðstoða 
við mælingarnar. 
 
Þátttakandi eða forráðamaður getur hvenær sem er óskað eftir því að hætta í rannsókninni 
og að niðurstöður þátttakanda verði ekki notaðar við rannsóknina. 
 
 
 
 
 
   Með fyrirfram þökk. 
 
   _____________________________________ 
   Sölvi Guðmundsson.  
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Samþykkisyfirlýsing um þátttöku í rannsókninni 

 
Nafn iðkanda:____________________________________ 
Fæðingardagur: _________________________________ 
 
Ég forráðamaður ofangreinds iðkanda samþykki þátttöku hennar í rannsókninni. 

 
Undirskrift forráðamanns: ________________________________ 

Dagsetning:___________________________________________ 

Undirskrift iðkanda: ____________________________________ 

Dagsetning:___________________________________________ 
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