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Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða mikilvægi heimavallar, mikilvægi 
fyrsta marks og dreifingu marka í úrvalsdeild karla á Íslandi. Úrtakið 
samanstóð af öllum þeim leikjum sem spilaðir voru yfir tímabilin 2016-2019. 
Gögnin voru fengin úr leikskýrslum allra leikja tímabilin 2016-2019 af vef KSÍ. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að heimavallarforskot í íslensku 
úrvalsdeildinni var 56,7% tímabilin 2016-2019. Liðin sem skoruðu fyrsta 
mark leiks sigruðu 66,3% leikja og marktækur munur var til staðar á því hvort 
lið skoraði fyrsta mark leiks og útkomu leiks. Þegar heimaliðin skoruðu fyrsta 
mark leiks sigruðu þau 71,1% leikja og fengu 77,6% stiga sem í boði voru. 
Hinsvegar þegar útiliðin skoruðu fyrsta mark leiks sigruðu þau 60,3% leikja 
og fengu 68,3% stiga sem í boði voru. Marktækur munur var til staðar á því 
hvort heima- eða útilið skoraði fyrsta mark leiks og útkomu leiks. Skoruð voru 
1566 mörk tímabilin 2016-2019 og fleiri mörk voru skoruð í seinni hálfleik 
heldur en í fyrri hálfleik. Hlutfallslega flest mörk voru skoruð á mínútum 76-
90+, 364 mörk talsins eða 23,2% marka. Þjálfarar geta notað niðurstöður 
þessarar rannsóknar sem fræðslu til leikmanna sem getur leitt til þess að þeir 
verði betur undirbúnir fyrir heima- og útileiki og einnig betri í að bregðast við 
markaskorun í leikjum.  

Lykilorð: knattspyrna, úrvalsdeild karla, heimavallarforskot, heimalið, útilið, 
fyrsta mark og markaskorun. 
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Formáli 

Þegar ég byrjaði í íþróttafræðinámi við Háskólann í Reykjavík tók ég þá ákvörðun að reyna að 

tengja flestallt sem ég lærði við mitt áhugasvið sem er knattspyrna. Þegar hugmyndin að þessu 

lokaverkefni kviknaði var ég ekki lengi að ákveða mig, þar sem áhugi minn er mikill á 

úrvalsdeild karla á Íslandi í knattspyrnu. Því fannst mér tilvalið að rannsaka hina ýmsu 

tölfræðiþætti tengda úrvalsdeild karla á Íslandi í knattspyrnu. 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. prófs í íþróttafræði við 

íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Hugmyndin að verkefninu kom frá Hjalta Rúnari 

Oddssyni kennara í íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. 

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Hjalta Rúnari Oddssyni og Margréti Lilju 

Guðmundsdóttur fyrir góða leiðsögn og stuðning við skrif ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka 

Kristjáni Halldórssyni fyrir góðan stuðning við ákvörðunartöku tengdri B.Sc. ritgerðinni. Að 

lokum vil ég þakka foreldrum mínum, Einari Ólafssyni og Ingu Láru Hauksdóttur fyrir 

stuðninginn og yfirlesturinn. 
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Inngangur 

Saga knattspyrnunnar nær yfir 100 ár. Árið 1863 stofnaði England fyrsta 

knattspyrnusambandið en þá liðaðist enska rúgbýsambandið og samtök knattspyrnufélaga á 

Englandi í sundur og til varð enska knattspyrnusambandið (FIFA, e.d.). Knattspyrna er stærsta 

og fjölmennasta íþróttin sem leikin er hér á landi. Samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusambandi 

Íslands voru 127 knattspyrnufélög frá 24 sveitarfélögum á Íslandi og alls voru 25.355 iðkendur 

að stunda knattspyrnu á Íslandi árið 2017 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017). 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi og er hún stunduð af körlum, konum og börnum á 

mismunandi getustigum. Eitt af því sem gerir knattspyrnu svo vinsæla er að hún reynir á marga 

þætti, s.s. leikskilning, tækni, andlega- og líkamlega þætti þar sem einstaklingar þurfa ekki að 

vera sterkir á öllum þessum sviðum til þess að ná að standa sig vel (Stølen, Chamari, Castagna 

og Wisløff, 2005). 

 Úrvalsdeild karla í knattspyrnu á Íslandi var stofnuð árið 1912 en hún er efsta deildin 

sem leikin er hér á landi. Það eru 12 knattspyrnulið í deildinni, leikin er tvöföld umferð (heima 

og heiman), hvert lið spilar 22 leiki. Liðið sem endar í 1. sæti vinnur deildina og er titlað 

Íslandsmeistari. Liðin tvö sem enda í 11. og 12. sæti falla niður í fyrstu deild og efstu tvö liðin 

í fyrstu deild fara upp í úrvalsdeild. Liðin sem enda í 1.-3. sæti í úrvalsdeildinni öðlast 

þátttökurétt í Evrópukeppni. Liðið sem vinnur bikarkeppnina öðlast einnig þátttökurétt í 

Evrópukeppni en ef lið sem endar í 1.-3. sæti í úrvalsdeildinni vinnur bikarkeppnina, þá öðlast 

liðið sem endar í 4. sæti í úrvalsdeildinni þátttökurétt í Evrópukeppni (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2018a, 2018b, 2018c). 

 Í þessari rannsókn verða skoðaðir ýmsir tölfræðiþættir í úrvalsdeild karla á Íslandi 

tímabilin 2016-2019. Það sem verður skoðað er úrslit allra leikja, mikilvægi heimavallar, 

mikilvægi fyrsta marks, mikilvægi annars marks og dreifing marka. Einnig verður gerður 

samanburður á liðunum sem enduðu í 1.-3. sæti og liðunum sem enduðu í 11.-12. sæti í 

úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 með tilliti til dreifingu marka og sigurhlutfalls 

ef liðin skoruðu fyrsta mark leiks. Leikirnir sem verða skoðaðir eru fjölbreyttir eins og þeir eru 

margir, sumir markalausir, aðrir með nokkur mörk og enn aðrir með mikið af mörkum. Það 

sem verður skoðað í þessari rannsókn hefur verið rannsakað út um allan heim en hinsvegar 

lítið sem ekkert á Íslandi. Mikilvægi fyrsta marks, mikilvægi annars marks og dreifing marka 

hefur ekki verið rannsakað áður í úrvalsdeild karla á Íslandi og því verður áhugavert að bera 
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saman niðurstöður úr íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 2016-2019 við fyrri erlendar 

rannsóknir. Mikilvægi heimavallar hefur hinsvegar verið rannsakað áður í íslensku 

úrvalsdeildinni (Pollard og Pollard, 2005a; Pollard og Ruano, 2014) og því verður áhugavert að 

skoða þróun á heimavallarforskoti í íslensku úrvalsdeildinni sem og samanburð á niðurstöðum 

þessarar rannsóknar við fyrri erlendar rannsóknir. Samanburður á dreifingu marka og 

sigurhlutfalli ef skorað er fyrsta mark leiks hjá topp- og botnliðum hefur ekki verið rannsakað 

áður í íslensku úrvalsdeildinni og einnig lítið sem ekkert erlendis. Áhugavert verður því að 

skoða samanburðinn á þessum tölfræðiþáttum hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur 

sætunum og liðunum sem enduðu í neðstu tveimur sætunum í úrvalsdeild karla á Íslandi 

tímabilin 2016-2019. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Líkamlegir þættir 

Knattspyrna er íþrótt sem krefst mikillar líkamlegrar getu, s.s. hlaup, staka spretti, endurtekna 

spretti, návígi, o.fl. Líkamlegir þættir knattspyrnunnar eru þol, hraði, kraftur, liðleiki, 

samhæfing og hvíld (Dick, 2007). Knattspyrna reynir bæði á loftháð- og loftfirrt þol. Loftháð 

þol er mikilvægt í knattspyrnu, en það er geta líkamans til að erfiða í langan tíma með miklum 

styrk og nýta til þess loftháða orku. Það orkukerfi sem knattspyrnumenn vinna helst með er 

loftháða kerfið, það framleiðir mestu orkuna. Loftfirrt þol er einnig mikilvægt í knattspyrnu en 

það er geta líkamans til að erfiða í stuttan tíma með miklu álagi og nýta til þess loftfirrta orku 

(Bangsbo, 2007; Wilmore og Costill, 2004; Zouhal o.fl., 2013). Keppnisleikir í knattspyrnu 

krefjast mikilla hlaupa á hárri ákefð og því verða leikmenn þreyttir þegar líða tekur á 90 

mínútna knattspyrnuleik og getur þreytan farið að hafa áhrif á frammistöðu leikmanna. Í lok 

leikja eða seinustu 15 mínútur leiksins þá hlaupa leikmenn minna og einnig fækkar magn 

hlaupa á hárri ákefð verulega. Magn hlaupa á hárri ákefð fækkar um 20-40% á seinustu 15 

mínútum leiksins samanborið við fyrstu 15 mínútur leiksins (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 

2003). Leikmenn taka einnig færri staka- og endurtekna spretti seinustu 15 mínútur leiksins 

(Krustrup o.fl., 2006) og þá getur þreytan haft neikvæð áhrif á ákvörðunartöku og 

sendingargetu leikmanna (Rampinini o.fl., 2008). 

 Hraði er vegalengd hreyfingar á hverja tímaeiningu, hversu hratt hlutur fer frá einum 

stað til annars (Baechle og Earle, 2008; Bompa og Haff, 2009). Hraða má skipta í línulegan 

hraða og stefnubreytingahraða. Línulegur hraði er hversu hratt einstaklingur kemst ákveðna 

vegalengd með því að hlaupa í beinni línu, án stefnubreytinga. Stefnubreytingahraði er hversu 

hratt viðkomandi getur hægt á sér, breytt um stefnu og aukið hraðann aftur. Snerpa er hugtak 

sem er mikið notað í knattspyrnu og er það sambærilegt stefnubreytingahraða. Snerpa þarf 

hinsvegar að innihalda viðbragð við einhverju utanaðkomandi áreiti (Lockie, Schultz, 

Callaghan, Jeffriess og Berry, 2013; Young og Farrow, 2006). Hröðun er einnig hugtak sem 

notað er í knattspyrnu en það er breytingin á hraðanum fyrir hverja tímeiningu fyrir sig, hversu 

hratt hlutur fer úr einum hraða yfir í annan hraða. Hröðunin spilar stórt hlutverk í knattspyrnu 

þar sem það er getan til þess að bregðast hratt við ófyrirsjáanlegum atvikum (Baechle og Earle, 

2008; Izzo, De Vanna og Hosseini Varde’I, 2018). Atvinnumaður í knattspyrnu hleypur um 150-

250 hlaup á hárri ákefð í einum knattspyrnuleik, en þessi hlaup samanstanda meðal annars af 
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hröðun, snerpu og hámarkshraða. Sýnt hefur verið fram á að þessi hlaup eru stór þáttur í 

niðurstöðu leikja (Bangsbo, Iaia og Krustrup, 2007; Bekris, Mylonis, Gioldasis, Gissis og Natalia, 

2016; Dragijsky, Maly, Zahalka, Kunzmann og Hank, 2017). Hraði, hröðun, snerpa og 

stefnubreytingahraði eru því allt mikilvæg atriði fyrir knattspyrnumenn. Knattspyrnumaður 

framkvæmir að meðaltali yfir 700 stefnubreytingar í leik, því er mikilvægt að leikmenn hafi 

góða stjórn á hraða- og stefnubreytingum til þess að auka afköst sín til leiksins (Dragijsky o.fl., 

2017; Lockie o.fl., 2013). 

 

Andlegir þættir 

Mikilvægt er fyrir knattspyrnumenn að vera andlega sterkir en andlegur styrkur sést greinilega 

þegar leikmaður lendir í erfiðum aðstæðum. Erfiðar aðstæður geta verið margvíslegar, t.d. 

mótlæti, meiðsli, léleg frammistaða og aðstæður utan vallar, svo eitthvað sé nefnt. Ef 

leikmenn eru sterkir andlega getur það hjálpað þeim í þessum aðstæðum (Thelwell, Weston 

og Greenlees, 2005). Í knattspyrnuleik leitast leikmenn og þjálfarar við því að ná yfirhönd í 

leiknum, að ná yfirhönd getur verið að skora fyrsta markið, vinna fyrstu tæklinguna, hlaupa 

meira en hitt liðið, svo eitthvað sé nefnt. Með því að ná yfirhönd í leiknum geta leikmenn 

liðsins fengið meira sjálfstraust sem getur skilað sér í betri frammistöðu (Jones og Harwood, 

2008; Redwood-Brown, Sunderland, Minniti og O’Donoghue, 2017). Andlegir þættir geta 

spilað inn í áður en leikur hefst, á meðan á leik stendur eða eftir að leik lýkur. Í rannsókn sem 

Waters og Lovell framkvæmdu kom í ljós að leikmenn sem spila á heimavelli búast við meiru 

af sínu liði, þeir skynja meira sjálfstraust hjá samherjum sínum og einnig búast þeir við betri 

frammistöðu frá samherjum sínum heldur en þegar þeir spila á útivelli. Þessar niðurstöður 

sýna að andlegir þættir hafa áhrif á leikmenn áður en leikur hefst og þar af leiðandi getur það 

haft áhrif á úrslit leikja (Waters og Lovell, 2002). Sjálfstraust leikmanna getur aukist ef unnið 

er í andlega þættinum. Meira sjálfstraust getur skilað sér í betri frammistöðu leikmanna á 

vellinum sem skilar sér í betri árangri, því er mikilvægt að leikmenn vinni í andlega þættinum 

hjá sér (Nevill og Holder, 1999; Pollard og Pollard, 2005a; Waters og Lovell, 2002). 
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Mikilvægi heimavallar 

Heimavöllur getur haft áhrif á gang mála í leikjum í knattspyrnu, hvort sem það er stuðningur 

frá áhorfendum, ákvarðanir dómara eða sjálfstraust leikmanna. Þegar lið spila á heimavelli 

hafa þau tilhneigingu til þess að leggja sig meira fram eða spila betur heldur en á útivelli, það 

hefur sannað sig í fjölmörgum liðsíþróttum þar á meðal í knattspyrnu (Nevill og Holder, 1999; 

Pollard og Pollard, 2005b). Talið er að í öllum liðsíþróttum á atvinnumannastigi eru liðin sem 

spila á heimavelli með auka forskot (Leite, 2017). Courneya og Carron skilgreindu 

heimavallarforskot þannig að lið vinni fleiri en 50% leikja á heimavelli, þar sem liðin spila jafn 

marga heima- og útileiki gegn sömu liðum (Courneya og Carron, 1992). Richard Pollard setti 

fram aðra skilgreiningu á heimavallarforskoti en hún er þannig að lið fá tvö stig fyrir sigur, eitt 

stig fyrir jafntefli og núll stig fyrir tap. Síðan er reiknað hlutfall stiga sem er safnað þegar leikið 

er á heimavelli, hærra en 50% sigurhlutfall á heimavelli gefur til kynna heimavallarforskot 

(Pollard, 1986). 

Andlegi þátturinn hjá leikmönnum getur spilað stórt hlutverk áður en leikurinn hefst, 

en þegar lið spila á heimavelli trúa liðin að þau hafi forskot á andstæðinginn þar sem þau eru 

jákvæðari, með meira sjálfstraust og finna fyrir meiri spennu við að spila leikinn (Waters og 

Lovell, 2002). Staðsetning leiksins getur skipt sköpum um þróun og niðurstöðu leiksins en 

staðsetningin er talin jafn mikilvægur þáttur og gæði liðanna eða hvort liðið skorar fyrst þegar 

spáð er fyrir um niðurstöðu leiksins. Fjöldi áhorfenda fer oft eftir staðsetningu leikja, en 

stuðningur frá áhorfendum getur haft mikið að segja um hvernig liðin standa sig. Lið á 

heimavelli eru yfirleitt með fleiri stuðningsmenn á vellinum heldur en útiliðið og því getur 

fjöldi stuðningsmanna, lætin í stuðningsmönnum, og stuðningurinn frá stuðningsmönnum 

hvatt heimaliðið áfram og leitt til betri frammistöðu leikmanna inn á vellinum (Waters og 

Lovell, 2002). Ólíkar niðurstöður hafa fengist við rannsóknir á áhrifum stuðningsmanna á 

heimavallarforskot. Tvær rannsóknir hafa sýnt fram á það að stuðningsmenn hafi ekki áhrif á 

heimavallarforskotið (Dowie, 1982; Pollard, 1986), á meðan aðrar tvær rannsóknir hafa sýnt 

fram á að stuðningsmenn hafi áhrif á heimavallarforskotið (Agnew og Carron, 1994; Nevill, 

Newell og Gale, 1996). 

Richard Pollard talar um ýmsa þætti varðandi áhrif þess að spila á heimavelli. Þættirnir 

sem hann talar um eru andlegir þættir, ferðalög, stuðningur, hlutdrægni dómara, þekking, 

heimasvæði og taktík. Pollard heldur því fram að leikmenn komi betur andlega undirbúnir í 
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heimaleiki, því hafi þeir meiri trú á sjálfum sér og verkefninu sem þeir eru að fara í. Það er 

lengra fyrir stuðningsmenn útiliðsins að ferðast í útileiki og því eru fleiri stuðningsmenn á 

bandi heimaliðsins og þar af leiðandi geta stuðningsmenn haft áhrif á ákvarðanir hjá dómurum 

leiksins. Pollard telur einnig að dómararnir dæmi heimaliðinu meira í hag og að fleiri vafaatriði 

falli með þeim. Hann telur að heimaliðið þekki völlinn sem spilað er á betur (stærð vallarins, 

gras/gervigras), heimaliðið líti á heimavöllinn sinn sem sitt heimasvæði og því vilja þeir vernda 

sinn heimavöll og þess vegna leggja þeir sig meira fram þar. Pollard telur einnig að heima- og 

útilið nálgist leikina öðruvísi frá taktísku sjónarmiði (Pollard, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lið sem spilar á heimavelli hefur heimavallarforskot og 

er árangur heimaliða í deildarkeppni áhugaverður (Leite, 2017; Pollard og Pollard, 2005b, 

2005a). Werlayne Leite skoðaði áhrif heimavallar í 10 efstu deildum í Evrópu tímabilið 

2015/2016 og þar kom í ljós að heimavöllurinn hefur áhrif. Leite notaði aðferð Pollard til þess 

að reikna út heimavallarforskotið. Ef rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar má sjá að lakasti 

árangurinn á heimavelli var í Rússlandi en hann var 55,3% en sá besti var á Spáni eða 61,2% 

sigurhlutfall á heimavelli (Leite, 2017). Gregory Pollard og Richard Pollard skoðuðu áhrif 

heimavallar í efstu deildum í öllum löndum Evrópu tímabilin 1997-2002 og í þeirri rannsókn 

kom einnig í ljós að heimavöllurinn hefur áhrif. Lakasti árangurinn á heimavelli var í Lettlandi 

en hann var 52,5%, en sá besti var í Albaníu eða 78,9% sigurhlutfall á heimavelli. Sigurhlutfall 

á heimavelli yfir þessi sex tímabil í fimm sterkustu deildum í Evrópu samkvæmt aðferð Pollard 

má sjá í töflu 1 (Pollard og Pollard, 2005a). 

Tafla 1. Sigurhlutfall á heimavelli í fimm sterkustu deildum í Evrópu úr rannsókn Pollard og Pollard 

Land Sigurhlutfall 

Frakkland 65,0% 

Ítalía 64,2% 

Spánn 63,9% 

Þýskaland 63,3% 

England 60,7% 
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Gregory Pollard og Richard Pollard gerðu aðra rannsókn á mikilvægi heimavallar, en 

þar skoðuðu þeir áhrif heimavallar í efstu deild á Englandi árin 1888-2003 og þar kom í ljós að 

lægsta sigurhlutfallið var á árunum 1992-2003, eða 60,6% en hæsta sigurhlutfallið var á 

árunum 1888-1900, eða 67,9% (Pollard og Pollard, 2005a, 2005b). Árangur liða á heimavelli í 

Evrópukeppni er einnig góður en Chris Goumas skoðaði árangur 13 liða sem náðu að spila að 

minnsta kosti 50 leiki í Meistaradeild Evrópu tímabilin 2003-2013 og þar kom í ljós að 

heimavöllurinn skiptir máli. Inter Milan var með lægsta sigurhlutfallið en það var 58% 

sigurhlutfall, en hinsvegar var Arsenal með hæsta sigurhlutfallið en það var 73% sigurhlutfall 

(Goumas, 2017).  

Heimavallarforskotið hefur áður verið rannsakað í úrvalsdeild karla á Íslandi og þar 

hefur komið í ljós að sigurhlutfallið á heimavelli í íslensku úrvalsdeildinni er lágt (Pollard og 

Pollard, 2005a; Pollard og Ruano, 2014). Tímabilin 1997-2002 var sigurhlutfallið í íslensku 

úrvalsdeildinni 58,3% á meðan allar aðrar úrvalsdeildir í Evrópu voru með sigurhlutfall á bilinu 

52,5% – 78,9% (Pollard og Pollard, 2005a). Ísland var í 31. sæti af 48 löndum tímabilin 1997-

2002. Rannsókn sem skoðaði heimavallarforskot í efstu deildum í Evrópu tímabilin 2006-2012, 

sýndi að sigurhlutfallið í íslensku úrvalsdeildinni hafði lækkað í 54,7%. Sigurhlutfallið á 

heimavelli á Íslandi var einna lægst í Evrópu þessi tímabil. Ísland var í 44. sæti af 50 löndum 

tímabilin 2006-2012. Sigurhlutfall í öllum öðrum úrvalsdeildum í Evrópu var á bilinu 50,6% – 

78,5% (Pollard og Ruano, 2014). Báðar rannsóknirnar notuðu aðferð Pollard við útreikninga á 

heimavallarforskoti. 

 

Tíðni marka 

Í atvinnumannaknattspyrnu eru yfirleitt ekki mörg mörk skoruð í knattspyrnuleik og því er 

hvert mark mikilvægt. Knattspyrnuleikir geta verið ólíkir eins og þeir eru margir, mikið af 

mörkum, lítið af mörkum og lið spila mismunandi taktík svo eitthvað sé nefnt. 

Knattspyrnuleikur er hinsvegar blanda af því hver staðan er, yfirburðum liða í leiknum (skot á 

mark, hornspyrnur, hversu mikið liðin eru með boltann, o.fl.), tímanum sem eftir er og 

mikilvægi leiksins. Þjálfarar og leikmenn geta breytt taktísku uppleggi sem sett var upp fyrir 

leikinn inn á vellinum ef þess þarf og getur það haft áhrif á úrslit leiksins (Lago-Peñas og 

Gómez-López, 2014). Það er hægt að spila mismunandi taktík, allt frá varnartaktík yfir í 
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sóknartaktík en taktík liða getur haft áhrif á lokaniðurstöðu leiksins. Í lok leikja þá minnkar 

magn hlaupa hjá leikmönnum, það þarf að bregðast við því og það getur t.d. verið með því að 

breyta um taktík hjá liðinu (Konstadinidou og Tsigilis, 2005; Mohr o.fl., 2003). Rannsóknir hafa 

sýnt að fleiri mörk eru skoruð í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik í knattspyrnu. 

Hlutfallslega flest mörk eru skoruð í lok leikja eða frá 76.-90.+ mínútu (Alberti, Iaia, Arcelli, 

Cavaggioni og Rampinini, 2013; Armatas, Yiannakos, Zaggelidis, Papadopoulou og Fragkos, 

2009; Njororai, 2014; Yiannakos og Armatas, 2006) en það getur verið tengt þreytu hjá 

leikmönnum þar sem magn hlaupa á hárri ákefð minnkar verulega seinustu 15 mínútur leiksins 

(Mohr o.fl., 2003). 

 Alberti o.fl. skoðuðu hvenær mörk voru skoruð í knattspyrnuleikjum í fjórum deildum 

í Evrópu, tímabilin 2008-2011 (Alberti o.fl., 2013). Deildirnar sem þeir skoðuðu voru efstu 

deildir á Englandi, Frakklandi, Ítalíu og Spáni. Þar kom í ljós að hlutfallslega flest mörk voru 

skoruð frá 76.-90. mínútu í öllum þessum deildum. Mörk sem voru skoruð í uppbótartíma í 

fyrri- og seinni hálfleik voru útilokuð frá niðurstöðunum (Alberti o.fl., 2013). Armatas o.fl. 

skoðuðu hvenær mörk voru skoruð í grísku úrvalsdeildinni tímabilið 2007/2008 (Armatas o.fl., 

2009). Þar kom í ljós að hlutfallslega flest mörk voru skoruð frá 76.-90.+ mínútu eða 22,4% 

marka, mörk í uppbótartíma í fyrri- og seinni hálfleik voru tekin með í niðurstöðunum. Hlutfall 

af skoruðum mörkum eftir leikmínútum má sjá á mynd 1 (Armatas o.fl., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Hlutfall af skoruðum mörkum eftir leikmínútum í grísku úrvalsdeildinni tímabilið 2007/2008 
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Njororai skoðaði markatíðni í átta deildum, þar af fimm í Evrópu og þrjár í Suður-

Ameríku tímabilið 2013/2014. Deildirnar sem hann skoðaði voru efstu deildir á Englandi, 

Spáni, Þýskalandi, Ítalíu, Frakklandi, Argentínu, Chile og Brasilíu. Þar kom einnig í ljós að 

hlutfallslega flest mörk voru skoruð frá 76.-90.+ mínútu í öllum átta deildunum eins og sjá má 

í töflu 2 (Njororai, 2014). 

Tafla 2. Hlutfall marka í átta deildum eftir leikmínútum úr niðurstöðum Njororai (Njororai, 2014) 

Leikmínútur England 

% 

Spánn 

% 

Þýskaland 

% 

Ítalía 

% 

Frakkland 

% 

Argentína 

% 

Chile 

% 

Brasilía 

% 

1-15 12,1 12,1 12,7 12,8 12,0 13,5 9,8 14,4 

16-30 14,8 13,8 15,8 15,7 14,0 14,3 15,2 11,1 

31-45+ 17,1 17,7 16,7 17,0 17,5 13,3 16,4 18,3 

46-60 16,9 15,6 17,0 14,8 16,6 15,5 15,4 15,7 

61-75 17,4 19,1 16,9 18,2 17,2 17,8 18,0 19,6 

76-90+ 21,7 21,7 21,0 21,6 22,7 25,8 25,2 20,9 

+ = uppbótartími 

 

Mikilvægi fyrsta marks í knattspyrnuleik 

Mörk í knattspyrnuleik geta komið hvenær sem er á meðan á leik stendur. Öll mörk sem eru 

skoruð í leikjum hafa ekki sömu áhrif á leik liðanna, en hinsvegar með því að skora eða fá á sig 

fyrsta mark leiksins getur breytt því hvernig liðin spila það sem eftir lifir leiks (Lago-Peñas, 

2020). Fyrsta markið í knattspyrnuleik er mikilvægt en með því að skora fyrsta markið í 

leiknum eru meiri líkur fyrir lið að fá eitt eða þrjú stig út úr leiknum. Hvenær fyrsta markið er 

skorað getur haft áhrif á frammistöðu leikmanna (Martínez Martínez og González-García, 

2019; Njororai, 2014). Með því að skora fyrsta markið í knattspyrnuleik fá lið í toppbaráttu 

mikið forskot og miðlungslið með sterka vörn ná yfirhöndinni í leiknum. En hinsvegar með því 

að fá á sig fyrsta markið í knattspyrnuleik getur það sett lið með slaka sókn í vandræði þar sem 

þau lið treysta meira á varnarleik („How Important is the First Goal in a Game of Soccer?“, 

2017). Knattspyrnuleikur spilast mismunandi eftir því hver staðan er hverju sinni, en það hefur 

verið sýnt fram á að frammistaða liða tekur mið af stöðu leiksins hverju sinni. Sem dæmi má 

nefna að leikmenn hlaupa færri hlaup á hárri ákefð þegar þeir eru yfir í leikjum heldur en 
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þegar þeir eru undir í leikjum eða staðan er jöfn (Peñas, Casais, Dominguez og Sampaio, 2010; 

Pratas, Volossovitch og Carita, 2018). 

Þegar mark er skorað í knattspyrnuleik þurfa leikmenn og þjálfarar að bregðast við, 

það geta verið jákvæð- eða neikvæð viðbrögð. Það reynir mikið á andlegan styrk leikmanna 

að bregðast við marki, hvort sem liðið þeirra skorar eða fær á sig mark. Ef liðið þeirra skorar 

þá koma upp jákvæðar hugsanir en ef liðið þeirra fær á sig mark þá koma upp neikvæðar 

hugsanir (Redwood-Brown o.fl., 2017). Þjálfarar þurfa að undirbúa sína leikmenn hvernig þeir 

bregðast við ef þeir fá mark á sig eða þeir skora mark. Ef liðið þeirra fær á sig mark, þá þurfa 

þeir að hjálpa leikmönnum að hafa stjórn á skapi sínu, halda sig við skipulag liðsins og aðlaga 

sig að aðstæðum án þess að sjálfstraustið minnki. Hinsvegar ef liðið þeirra skorar, þá þurfa 

þeir að sjá til þess að liðið sýni áfram sömu frammistöðu og þeir hafa gert sem leiddi til þess 

að þeir skoruðu mark (Lago-Peñas, 2020). 

Leikir í ensku úrvalsdeildinni tímabilin 2014-2017 voru skoðaðir með tilliti til 

niðurstöðu leikja út frá því hver skoraði fyrsta markið og þar kom í ljós að liðið sem skoraði á 

undan sigraði í 70% tilfella („Trading after the first goal in football“, e.d.). Sama niðurstaða var 

fengin þegar skoðaðir voru leikir í ensku úrvalsdeildinni tímabilin 2009-2016 eða 70% 

sigurhlutfall hjá þeim liðum sem skoruðu fyrsta mark leiksins („How Important is the First Goal 

in a Game of Soccer?“, 2017). Sambærileg rannsókn var framkvæmd í grísku úrvalsdeildinni 

tímabilið 2007/2008 og þar lágu svipaðar niðurstöður fyrir eða 74,2% sigurhlutfall hjá þeim 

liðum sem skoruðu fyrsta mark leiksins (Armatas o.fl., 2009). 

Rannsókn sem var framkvæmd skoðaði mikilvægi fyrsta marks í knattspyrnuleik í efstu 

deild í fimm sterkustu deildum í Evrópu (England, Spánn, Frakkland, Ítalía og Þýskaland) 

tímabilið 2014/2015 (Lago-Peñas, Gómez-Ruano, Megías-Navarro og Pollard, 2016). Þar kom 

í ljós að það er mjög mikilvægt að skora fyrsta mark leiksins ef liðið ætlar sér að ná í þau stig 

sem í boði eru. Ef niðurstöður úr öllum fimm deildunum eru settar saman kemur í ljós að þegar 

heimaliðið skoraði á undan náðu þau í 84,85% stiga sem í boði voru. Aftur á móti þegar útiliðið 

skoraði á undan náðu þau í 76,25% stiga sem í boði voru. Niðurstöður skipt eftir deildum má 

sjá í töflum 3 og 4. 
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Tafla 3. Hlutfall stiga sem heima- og útilið fengu ef þau skoruðu fyrsta mark leiksins í efstu deild mismunandi landa innan 

Evrópu tímabilið 2014/2015 

Land Heimalið komst yfir Útilið komst yfir 

England 83,94% 77,89% 

Spánn 87,08% 76,16% 

Frakkland 86,14% 75,99% 

Ítalía 82,02% 75,84% 

Þýskaland 85,09% 75,09% 

 

Tafla 4. Sigurhlutfall liða sem skoruðu fyrsta mark leiks í efstu deild mismunandi landa innan Evrópu tímabilið 2014/2015 

Land Sigurhlutfall 

England 80,91% 

Spánn 81,62% 

Frakkland 81,07% 

Ítalía 78,93% 

Þýskaland 80,09% 

 

Önnur rannsókn, sambærileg rannsókn Lago-Peñas, o.fl, fjallaði um mikilvægi fyrsta 

marks í knattspyrnuleik í efstu deild fimm sterkustu deilda Evrópu tímabilið 2016/2017 

(Martínez Martínez og González-García, 2019). Þar kom einnig í ljós mikilvægi fyrsta mark 

leiksins með tilliti til sigurs. Ef niðurstöður úr öllum fimm deildunum eru settar saman kemur 

í ljós að þegar heimaliðið skorar á undan þá sigra þau leikina í 75,7% tilfella en þegar útiliðið 

skorar á undan þá sigra þau leikina í 61,6% tilfella. Niðurstöður skipt eftir deildum má sjá í 

töflu 5. 
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Tafla 5. Sigurhlutfall heima- og útiliðs ef þau skoruðu fyrsta mark leiksins í efstu deild mismunandi landa innan Evrópu 

tímabilið 2016/2017 

Land Heimalið komst yfir Útilið komst yfir 

England 78,3% 61,6% 

Spánn 75,1% 62,5% 

Frakkland 77,9% 63,8% 

Ítalía 72,9% 61,6% 

Þýskaland 74,2% 58,7% 

 

Mikilvægi annars marks í knattspyrnuleik 

Knattspyrnuleikur er flókið fyrirbæri þar sem mismunandi atburðir geta haft áhrif á gang mála, 

einn af þeim atburðum getur verið annað markið í leiknum. Annað markið í leiknum getur haft 

mikil áhrif á niðurstöðu leiksins þar sem það getur verið jöfnunarmarkið (1-0 í 1-1 eða 0-1 í 1-

1) eða markið sem gerir liði kleift að tvöfalda forskot sitt (1-0 í 2-0 eða 0-1 í 0-2). Hvenær 

annað markið kemur í leiknum getur haft áhrif á mikilvægi þess. Annað markið hefur áhrif á 

gang mála í leiknum og getur verið þess valdandi að lið breyti um taktík (Pratas o.fl., 2018). Til 

þess að lið geti breytt um taktík í miðjum leik þurfa leikmenn að geta skilið og þekkt taktíkina 

sem á að breyta í. Með því að breyta um taktík getur það hjálpað liðinu að stjórna leiknum 

betur, haldið bolta betur innan liðs, breyta hraða leiksins, koma andstæðingnum í opna 

skjöldu og riðla taktík andstæðingsins í þeirri von um að hafa áhrif á úrslit leiksins (Costa o.fl., 

2009). 

Áhugaverð rannsókn var gerð á mikilvægi annars marks í knattspyrnuleik í portúgölsku 

úrvalsdeildinni tímabilin 2009-2015. Þar kom í ljós að þau lið sem skoruðu annað markið í 

leiknum sigruðu leikina í 59% tilfella, 24% leikja enduðu með jafntefli og 17% leikja enduðu 

með tapi. Þau lið sem náðu að tvöfalda forskot sitt sigruðu leikina í 93% tilfella. Með því að 

skora jöfnunarmarkið aukast líkurnar á því að sigra leikinn, en hinsvegar enduðu hlutfallslega 

flestir leikjanna með jafntefli eða 44% í rannsókn Pratas, o.fl. (Pratas o.fl., 2018). 
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Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með rannsókninni er að skoða mikilvægi heimavallar, mikilvægi fyrsta- og annars 

marks, dreifingu marka og samanburð á liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og 

neðstu tveimur sætunum í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019. Þessi tölfræði hefur 

lítið sem ekkert verið skoðuð á Íslandi eins og fram hefur komið og því er áhugavert að skoða 

hvort þessir þættir hafi áhrif á úrslit leikja í úrvalsdeild karla á Íslandi. Lagt var upp með sex 

rannsóknarspurningar sem leitast verður svara við í þessari rannsókn. 

➢ Hvert er mikilvægi heimavallar í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019? 

➢ Hvert er mikilvægi fyrsta marks í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019? 

➢ Hvert er mikilvægi annars marks í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019? 

➢ Hver er dreifing marka í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019? 

➢ Hver er munurinn á dreifingu marka hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum 

og liðunum sem enduðu í neðstu tveimur sætunum í úrvalsdeild karla á Íslandi 

tímabilin 2016-2019? 

➢ Hver er munurinn á sigurhlutfalli ef skorað er fyrsta mark leiks hjá liðunum sem 

enduðu í efstu þremur sætunum og liðunum sem enduðu í neðstu tveimur sætunum í 

úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019? 
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Aðferð 

Fyrirliggjandi gögn 

Gögnum um alla leiki í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 var aflað af vef 

Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ), www.ksi.is (Knattspyrnusamband Íslands, 2016, 2017, 

2018b, 2019). Gögnin voru fengin úr leikskýrslum allra leikja tímabilin 2016-2019 af vef KSÍ, 

www.ksi.is. Í öllum leikjum í úrvalsdeild karla á Íslandi eru dómarar tilnefndir af KSÍ og því skal 

dómari leiksins skrá atburði leiksins í gagnagrunn KSÍ í gegnum heimasíðu sambandsins, 

www.ksi.is og staðfesta leikskýrslu áður en hann yfirgefur leikstað (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2020). Þar sem leikskýrslur eru skráðar inn á vef KSÍ af dómara leiksins mætti teljast 

að trúverðugleiki sé til staðar. Hinsvegar geta verið innsláttarvillur hvað varðar markamínútur 

og því geta þær verið rangar. Heilt yfir er gagnasöfnunin trúverðug. Öll liðin sem spiluðu í 

úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 voru ‘‘þátttakendur‘‘ í þessari rannsókn og voru 

leikirnir alls 528 talsins. 

 

Framkvæmd 

Umferð, lið, lokaniðurstaða, útkoma leiks, staðsetning leikja, fyrsta mark, annað mark, mörk 

og markamínútur voru þau gögn sem voru skráð í Excel 2016. Við skráningu niðurstaðna á 

útkomu leiks, staðsetningu leikja, fyrsta- og öðru marki leiks voru gefin tölugildi. Fyrir útkomu 

leiks var gefið tölugildið 1 fyrir sigur, tölugildið 2 fyrir jafntefli og tölugildið 3 fyrir tap. Fyrir 

staðsetningu leikja var gefið tölugildið 1 fyrir lið á heimavelli og tölugildið 2 fyrir lið á útivelli. 

Lið sem skoraði fyrsta mark leiks fékk tölugildið 1 og lið sem skoraði ekki fyrsta mark leiks fékk 

tölugildið 2. Lið sem skoraði annað mark leiks fékk tölugildið 1 og lið sem skoraði ekki annað 

mark leiks fékk tölugildið 2. Mörk í öllum leikjum voru skráð niður sem mark 1, mark 2, mark 

3, o.s.frv. í hverjum leik fyrir sig. Einnig var skráð á hvaða mínútu mörkin voru skoruð. 
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Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 26 notað. Lokaniðurstaða, útkoma 

leiks, staðsetning leikja, fyrsta- og annað mark leiks og mörk voru þær breytur sem notaðar 

voru. Notast var við Pearson kí-kvarðat próf til þess að komast að því hvort marktækur munur 

væri á þeim breytum sem átti við. Tölfræðileg þýðing var sett á p<0,05 á allar breyturnar. Til 

þess að finna dreifingu marka var skoruðum mörkum skipt upp eftir leikmínútum. 

Leikmínútunum var skipt upp í sex flokka, 1.-15. mínúta, 16.-30. mínúta, 31.-45.+ mínúta, 46.-

60. mínúta, 61.-75. mínúta og 76.-90.+ mínúta. Til þess að skoða mikilvægi heimavallar var 

notuð aðferð sem kynnt var af Pollard árið 1986 en sú aðferð hefur verið notuð í mörgum 

rannsóknum í gegnum tíðina þar sem rannsaka á heimavallarforskot í knattspyrnu (Leite, 

2017; Pollard og Pollard, 2005a, 2005b; Pollard og Ruano, 2014). Tvö stig eru veitt fyrir sigur, 

eitt stig er veitt fyrir jafntefli og núll stig fyrir tap. Hærra en 50% sigurhlutfall á heimavelli gefur 

til kynna heimavallarforskot (Pollard, 1986). Reiknað var út fyrsta marks forskot en það er 

túlkað sem líkurnar á annað hvort sigri eða jafntefli sem útkomu leiksins, eins og Lago-Peñas, 

o.fl gerðu grein fyrir (Lago-Peñas o.fl., 2016). Það voru 27 leikir sem enduðu 0-0 og voru þeir 

leikir útilokaðir frá útreikningum um fyrsta mark leiksins. Það voru 74 leikir sem enduðu 1-0 

og því var 101 leikur þar sem ekki var skorað annað mark leiksins og voru þeir leikir útilokaðir 

frá útreikningum um annað mark leiksins. Myndir voru búnar til í Excel 2016. 
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Niðurstöður 

Heimavallarforskot 

Tímabilin 2016-2019 voru 232 heimasigrar, 135 leikir enduðu með jafntefli og útisigrarnir voru 

161 talsins. Heimavallarforskotið var 56,7% fyrir þessi tímabil. Útreikningar voru samkvæmt 

aðferð Pollard og má sjá í töflu 6. Á mynd 2 má sjá þróun á heimavallarforskoti í íslensku 

úrvalsdeildinni frá árinu 1997 og þar sést að lítil breyting hefur orðið á því samanborið við fyrri 

rannsóknir samkvæmt aðferð Pollard. 

Tafla 6. Heimavallarforskot í íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 2016-2019 samkvæmt aðferð Pollard 

Tímabil Heimasigrar Jafntefli Útisigrar Heimavallarforskot % 

2016-2019 232 135 161 56,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Þróun á heimavallarforskoti í íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 1997-2019 
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Mikilvægi fyrsta marks 

Tímabilin 2016-2019 sigruðu liðin sem skoruðu fyrsta markið í leiknum leikina í 66,3% tilfella, 

21,5% leikja enduðu með jafntefli og einungis 12,2% leikja töpuðust eins og sjá má á mynd 3. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á því hvort lið sigri leiki, geri jafntefli eða tapi þeim 

eftir því hvort það skori fyrsta mark leiksins eða ekki, (x2 (2) = 373,74, p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Sambandið milli þess að skora fyrsta markið í leiknum og útkomu leiksins 

 

Eins og sjá má í töflu 7 skoruðu heimaliðin oftar fyrsta markið í leiknum heldur en 

útiliðin tímabilin 2016-2019. Þegar heimaliðin skoruðu fyrsta markið í leiknum sigruðu þau 

leikina í 71,1% tilfella, 19,5% leikja enduðu með jafntefli og einungis 9,4% leikja enduðu með 

tapi. Þegar heimaliðin skoruðu fyrsta markið í leiknum fengu þau 77,6% stiga sem í boði voru. 

Hinsvegar þegar útiliðin skoruðu fyrsta markið í leiknum sigruðu þau leikina í 60,3% tilfella, 

24,1% leikja enduðu með jafntefli og 15,6% leikja enduðu með tapi. Þegar útiliðin skoruðu 

fyrsta markið í leiknum fengu þau 68,3% stiga sem í boði voru. Niðurstöður sýna að marktækur 

munur er á því hvort heima- eða útilið sigri leiki ef þau skora fyrsta mark leiksins eða ekki, (x2 

(2) = 7,38, p < 0,05). Því voru heimaliðin marktækt líklegri til að vinna leikinn ef þau skoruðu 

fyrsta mark leiksins heldur en útiliðin. Fyrsta marks forskot hjá heimaliðum var hærra en hjá 

útiliðum tímabilin 2016-2019, 90,6% á móti 84,4%. Því eru meiri líkur á því að leikurinn endi 

með sigri eða jafntefli þegar heimaliðin skora á undan heldur en útiliðin. Útreikningar voru 

eins og Lago-Peñas, o.fl gerðu grein fyrir og niðurstöður útreikninga má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7. Samanburður á útkomu leiks hjá heima- og útiliðum eftir því hver gerði fyrsta mark leiksins 

Fyrsta mark Útkoma leiks N % Fyrsta marks forskot 

 Sigur 197 71,1%  

Heimalið (n = 277) Jafntefli 54 19,5% 90,6% 

 Tap 26 9,4%  

 Sigur 135 60,3%  

Útilið (n = 224) Jafntefli 54 24,1% 84,4% 

 Tap 35 15,6%  

 

Mikilvægi annars marks 

Tímabilin 2016-2019 sigruðu liðin sem skoruðu annað markið í leiknum 246 leiki eða 57,6%, 

108 leikir enduðu með jafntefli eða 25,3% og 73 leikir eða 17,1% töpuðust, sjá í töflu 8. 

Niðurstöður sýna að marktækur munur er á því hvort lið sigri leiki, geri jafntefli eða tapi þeim 

eftir því hvort það skori annað mark leiksins eða ekki, (x2 (2) = 186,06, p < 0,05). Ef lið náði að 

tvöfalda forskot sitt þá sigraði það leikina í 91,8% tilfella, 5,3% leikja enduðu með jafntefli og 

einungis 2,9% leikja töpuðust. Hinsvegar ef lið skoraði jöfnunarmarkið í leiknum þá enduðu 

hlutfallslega flestir leikjanna með jafntefli eða 44,1%, 25,5% leikja enduðu með sigri og 30,4% 

leikja enduðu með tapi eins og sjá má í töflu 8. 

Tafla 8. Sigurhlutfall út frá því að skora annað mark leiksins tímabilin 2016-2019 

Tegund annars marks Sigur Jafntefli Tap Samtals 

Tvöfalda forskot sitt 190 (91,8%) 11 (5,3%) 6 (2,9%) 207 

Jöfnunarmark 56 (25,5%) 97 (44,1%) 67 (30,4%) 220 

Annað mark 246 (57,6%) 108 (25,3%) 73 (17,1%) 427 

 

Dreifing marka 

Flest mörk voru skoruð á 57. mínútu og 90.+3 mínútu eða 27 mörk á hvorri mínútu um sig. Því 

er markamínútan fyrir tímabilin 2016-2019 í úrvalsdeild karla á Íslandi 57. mínúta og 90.+3 

mínúta. Í töflu 9 má sjá að tímabilin 2016-2019 voru skoruð 1566 mörk. Í upphafi leiks eða 

fyrstu 15 mínútur leiksins voru skoruð hlutfallslega fæst mörk eða 210 talsins sem gera 13,4% 
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af skoruðum mörkum fyrir tímabilin 2016-2019, sjá töflu 9. Í upphafi seinni hálfleiks eða á 

mínútum 46-60 voru hlutfallslega næst flest mörk skoruð eða 274 talsins sem gera 17,5% af 

skoruðum mörkum. Undir lok leikja eða á mínútum 76-90+ voru hlutfallslega flest mörk 

skoruð eða 364 talsins sem gera 23,2% af skoruðum mörkum fyrir tímabilin 2016-2019 eins 

og sjá má í töflu 9. 

Tafla 9. Skoruð mörk og hlutfall af markaskorun tímabilin 2016-2019 

Leikmínútur Skoruð mörk Markaskorun í % 

1-15 210 13,4% 

16-30 212 13,5% 

31-45+ 250 16,0% 

46-60 274 17,5% 

61-75 256 16,4% 

76-90+ 364 23,2% 

Samtals 1566 100% 

+ = uppbótartími 

 

Tímabilin 2016-2019 voru fleiri mörk skoruð í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik. 

Það voru skoruð 672 mörk eða 42,9% marka í fyrri hálfleik en hinsvegar voru skoruð 894 mörk 

eða 57,1% marka í seinni hálfeik eins og sjá má á mynd 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Hlutfall af skoruðum mörkum í fyrri- og seinni hálfleik tímabilin 2016-2019 
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Samanburður á topp- og botnliðum í efstu deild á Íslandi tímabilin 2016-2019 

Liðin sem enduðu í efstu þremur sætunum skoruðu mun fleiri mörk heldur en liðin sem 

enduðu í neðstu tveimur sætunum tímabilin 2016-2019, sjá töflu 10. Liðin sem enduðu í efstu 

þremur sætunum skoruðu samtals 489 mörk eða að meðaltali 163 mörk hvert lið á meðan 

liðin sem enduðu í neðstu tveimur sætunum skoruðu samtals 169 mörk eða að meðaltali 84,5 

mörk hvort lið. Efstu þrjú liðin og neðstu tvö liðin skoruðu hlutfallslega fæst af mörkum sínum 

í upphafi leikja eða á fyrstu 15 mínútum leiksins, efstu þrjú liðin skoruðu samtals 55 mörk eða 

11,2% marka sinna eða að meðaltali 18,3 mörk hvert lið á meðan neðstu tvö liðin skoruðu 

samtals 17 mörk eða 10,1% marka sinna eða að meðaltali 8,5 mörk hvort lið. Hlutfallslega 

næst flestu mörkin hjá efstu þremur liðunum komu á mínútum 61-75 eða samtals 88 mörk 

eða 18% marka eða að meðaltali 29,3 mörk hvert lið en hinsvegar komu hlutfallslega næst 

flestu mörkin hjá neðstu tveimur liðunum á mínútum 16-30 og á mínútum 46-60 eða samtals 

30 mörk eða 17,7% marka eða að meðaltali 15 mörk hvort lið. Hlutfallslega flest mörk sem 

efstu þrjú liðin og neðstu tvö liðin skoruðu komu undir lok leikja eða á mínútum 76-90+, efstu 

þrjú liðin skoruðu samtals 116 mörk eða 23,7% marka sinna eða að meðaltali 38,7 mörk hvert 

lið á meðan neðstu tvö liðin skoruðu samtals 43 mörk eða 25,5% marka sinna eða 21,5 mörk 

hvort lið eins og sjá má í töflu 10. 

Tafla 10. Samanburður á dreifingu marka hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og neðstu tveimur sætunum 

Leikmínútur Skoruð mörk efstu þrjú liðin Skoruð mörk neðstu tvö liðin 

 Samtals Markaskorun í 

% 

Meðaltal 

hvers liðs 

Samtals Markaskorun í 

% 

Meðaltal 

hvors liðs 

1-15 55 11,2% 18,3 17 10,1% 8,5 

16-30 65 13,3% 21,7 30 17,7% 15 

31-45+ 83 17,0% 27,7 24 14,2% 12 

46-60 82 16,8% 27,3 30 17,7% 15 

61-75 88 18,0% 29,3 25 14,8% 12,5 

76-90+ 116 23,7% 38,7 43 25,5% 21,5 

Samtals 489 100% 163 169 100% 84,5 

+ = uppbótartími 
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Liðin sem enduðu í 1.-3. sæti skoruðu mun oftar fyrsta markið í leiknum heldur en liðin 

sem enduðu í 11.-12. sæti tímabilin 2016-2019 eins og sjá má í töflu 11. Þegar liðin í efstu 

þremur sætunum skoruðu fyrsta markið í leiknum sigruðu þau leikina í 80% tilfella, 14% leikja 

enduðu með jafntefli og einungis 6% leikja töpuðust. Því fengu efstu þrjú liðin 84,6% stiga sem 

í boði voru þegar þau skoruðu fyrsta markið í leiknum. Hinsvegar þegar neðstu tvö liðin 

skoruðu fyrsta markið í leiknum sigruðu þau einungis leikina í 40% tilfella, 38% leikja enduðu 

með jafntefli og 22% leikja enduðu með tapi. Því fengu neðstu tvö liðin einungis 52,6% stiga 

sem í boði voru þegar þau skoruðu fyrsta markið í leiknum. Niðurstöður sýna að marktækur 

munur er á liðunum sem enduðu í 1.-3. sæti og liðunum sem enduðu í 11.-12. sæti tímabilin 

2016-2019 hvort þau sigri leiki ef þau skora fyrsta mark leiksins eða ekki, (x2 (4) = 29,37, p < 

0,05). Því voru liðin sem enduðu í 1.-3. sæti marktækt líklegri til að sigra leikinn ef þau skoruðu 

fyrsta mark leiksins heldur en liðin sem enduðu í 11.-12. sæti. Fyrsta marks forskot hjá liðunum 

sem enduðu í efstu þremur sætunum var mun hærra en hjá liðunum sem enduðu í tveimur 

neðstu sætunum, 94% á móti 78%. Því eru meiri líkur á því að leikurinn endi með sigri eða 

jafntefli þegar liðin sem enduðu í efstu þremur sætunum skora á undan heldur en liðin sem 

enduðu í neðstu tveimur sætunum. Útreikningar voru eins og Lago-Peñas, o.fl gerðu grein 

fyrir og niðurstöður útreikninga má sjá í töflu 11. 

Tafla 11. Samanburður á útkomu leiks hjá liðunum sem enduðu í 1.-3. sæti og liðunum sem enduðu í 11.-12. sæti eftir því 

hver gerði fyrsta mark leiksins 

Fyrsta mark Útkoma leiks N % Fyrsta marks forskot 

 Sigur 120 80%  

1.-3. sæti (n = 150) Jafntefli 21 14% 94% 

 Tap 9 6%  

 Sigur 20 40%  

11.-12. sæti (n = 50) Jafntefli 19 38% 78% 

 Tap 11 22%  
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða mikilvægi heimavallar, mikilvægi fyrsta- og annars 

marks, dreifingu marka og samanburð á liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og 

neðstu tveimur sætunum í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 með tilliti til 

dreifingu marka og sigurhlutfalli þegar skorað er fyrsta mark leiksins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að heimavallarforskotið er lágt í íslensku 

úrvalsdeildinni, mikilvægi fyrsta marks er mikið þar sem niðurstöðurnar sýndu að marktækur 

munur var á því hvort lið sigri leiki, geri jafntefli eða tapi þeim eftir því hvort það skori fyrsta 

mark leiksins eða ekki. Annað mark leiks er einnig mikilvægt en þau lið sem skora annað mark 

leiks eru líklegri til þess að sigra leikinn og niðurstöðurnar sýndu að marktækur munur var á 

því hvort lið sigri leiki, geri jafntefli eða tapi þeim eftir því hvort það skori annað mark leiksins 

eða ekki. Fleiri mörk voru skoruð í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik og hlutfallslega voru 

flest mörk skoruð undir lok leikja eða á mínútum 76-90+. Niðurstöðurnar sýndu að marktækur 

munur var á liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og liðunum sem enduðu í neðstu 

tveimur sætunum hvort þau sigri leiki ef þau skora fyrsta mark leiksins eða ekki. Mikill munur 

var á liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og liðunum sem enduðu neðstu tveimur 

sætunum með tilliti til dreifingu marka. 

Heimavallarforskotið í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 var 56,7%. 

Heimavallarforskotið hefur því aukist frá fyrri rannsókn sem var gerð af þeim Pollard og Ruano 

tímabilin 2006-2012 (Pollard og Ruano, 2014). Það var hinsvegar hæst tímabilin 1997-2002 

(Pollard og Pollard, 2005a), þá var það 58,3%. Af þessum niðurstöðum má sjá að 

heimavallarforskotið hefur lítið breyst á þessum tíma og því styðja niðurstöður þessarar 

rannsóknar við fyrri rannsóknir um að íslenska úrvalsdeildin er með lágt sigurhlutfall á 

heimavelli og einna lægst í Evrópu (Leite, 2017; Pollard og Pollard, 2005a, 2005b; Pollard og 

Ruano, 2014). Ef skoðaður er samanburður á heimavallarforskoti í íslensku úrvalsdeildinni 

tímabilin 2016-2019 og fimm sterkustu deildum í Evrópu tímabilin 1997-2002, úr rannsókn 

Gregory Pollard og Richard Pollard, má sjá að heimavallarforskotið hér á landi er mun lægra 

en í fimm sterkustu deildum í Evrópu. Íslenska úrvalsdeildin kemst næst þeirri ensku sem var 

með 60,7% sigurhlutfall á heimavelli (Pollard og Pollard, 2005a). Richard Pollard talaði um 

ýmsa þætti varðandi forskotið að spila á heimavelli eins og fram hefur komið (Pollard, 2008). 

Út frá þeim þáttum sem Pollard talar um má álykta að ástæðan fyrir því að 
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heimavallarforskotið er lágt hér á landi sé að ferðalög í leiki eru ekki löng, stuðningurinn frá 

áhorfendum er svipaður fyrir bæði lið þar sem það eru svipað margir áhorfendur á bandi 

heima- og útiliðsins og því má álykta að stuðningsmenn hafi ekki eins mikil áhrif á ákvarðanir 

hjá dómurum leiksins eins og erlendis. 

 Mikilvægi þess að skora fyrsta mark leiks með tilliti til sigurs sannaði sig í þessari 

rannsókn. Liðin sem skoruðu fyrsta mark leiks í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019 

sigruðu leikina í rúmlega 66% tilfella. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í takt við fyrri 

erlendar rannsóknir en hinsvegar er sigurhlutfallið ef skorað er fyrsta mark leiks lægra hér á 

landi heldur en erlendis (Armatas o.fl., 2009; „How Important is the First Goal in a Game of 

Soccer?“, 2017; „Trading after the first goal in football“, e.d.; Lago-Peñas o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækur munur var á því hvort lið sigri leiki, geri 

jafntefli eða tapi þeim eftir því hvort það skori fyrsta mark leiksins eða ekki. Þessar niðurstöður 

sýna okkur að lið sem skorar fyrsta mark leiks sé mun líklegra til þess að sigra leikinn. Ástæðan 

fyrir því getur verið sú að lið vilja ná yfirhönd í leiknum og eitt af því getur verið að skora fyrsta 

markið. Með því að ná yfirhönd í leiknum eykst sjálfstraust leikmanna sem getur skilað sér í 

betri frammistöðu (Jones og Harwood, 2008; Redwood-Brown o.fl., 2017). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að marktækur munur var á því hvort heima- eða útilið sigri leiki eftir 

því hvort þau skori fyrsta mark leiksins eða ekki. Því voru heimaliðin marktækt líklegri til að 

vinna leikinn ef þau skoruðu fyrsta mark leiksins heldur en útiliðin. Heimaliðin skoruðu fyrsta 

markið í leiknum í 277 leikjum og af þeim enduðu um 71% leikja með sigri á meðan útiliðin 

skoruðu fyrsta markið í leiknum í 224 leikjum og af þeim enduðu um 60% leikja með sigri. 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar um sigurhlutfall eftir því hvort heima- eða útilið skorar 

fyrsta mark leiksins eru bornar saman við fyrri rannsókn sem samanstendur af fimm sterkustu 

deildum í Evrópu, má sjá að íslenska úrvalsdeildin er með lægra sigurhlutfall þegar heimalið 

skorar fyrsta mark leiksins í samanburði við hinar deildirnar. Þegar útilið skorar fyrsta mark 

leiksins eru niðurstöðurnar svipaðar en samt sem áður lægri í íslensku úrvalsdeildinni að 

undanskildri þýsku úrvalsdeildinni þar sem sigurhlutfall þegar útilið skorar fyrsta mark leiksins 

er lægra en í íslensku úrvalsdeildinni (Martínez Martínez og González-García, 2019). Fyrsta 

marks forskot hjá heimaliðum var tæplega 91% á meðan fyrsta marks forskot hjá útiliðum var 

rúmlega 84%. Meiri líkur voru á því að leikurinn endaði með sigri eða jafntefli þegar heimaliðin 

skoruðu á undan heldur en útiliðin í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-2019. Hlutfall 
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stiga sem heimalið fékk ef það skoraði fyrsta mark leiksins í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 

2016-2019 var 77,6% og hlutfall stiga sem útilið fékk var 68,3%. Þessar niðurstöður sýna að 

þau lið sem skora fyrsta mark leiksins í íslensku úrvalsdeildinni fá færri stig heldur en þau lið 

sem skora fyrsta mark leiksins í fimm sterkustu deildum Evrópu (Lago-Peñas o.fl., 2016). 

 Annað markið í leiknum getur haft áhrif á niðurstöðu leiksins þar sem það getur verið 

jöfnunarmarkið eða markið sem gerir liði kleift að tvöfalda forskot sitt. Í úrvalsdeild karla á 

Íslandi tímabilin 2016-2019 voru skoruð tvö eða fleiri mörk í 427 leikjum. Það lið sem skoraði 

annað mark leiksins sigraði tæplega 58% leikja. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

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

skoraði annað mark leiksins eða ekki. Þessar niðurstöður segja okkur að það lið sem skorar 

annað markið í leiknum er líklegra til þess að sigra leikinn. Í 207 leikjum náði lið að tvöfalda 

forskot sitt og í tæplega 92% tilfella sigraði það lið leikinn en hinsvegar í 220 leikjum náði lið 

að jafna leikinn og þá enduðu flestir leikjanna með jafntefli eða rúmlega 44%. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru í takt við fyrri erlenda rannsókn um mikilvægi annars marks í öllum 

þeim þáttum sem voru skoðaðir. Hvort sem það var að lið nái að tvöfalda forskot sitt, skora 

jöfnunarmarkið eða skora annað markið í leiknum (Pratas o.fl., 2018). 

 Fleiri mörk voru skoruð í seinni hálfleik heldur en í fyrri hálfleik í úrvalsdeild karla á 

Íslandi tímabilin 2016-2019, rúmlega 57% marka voru skoruð í seinni hálfleik á meðan tæplega 

43% marka voru skoruð í fyrri hálfleik. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í takt við fyrri 

rannsóknir varðandi markaskorun í fyrri- og seinni hálfleik (Alberti o.fl., 2013; Armatas o.fl., 

2009; Njororai, 2014; Yiannakos og Armatas, 2006). Í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-

2019 voru flest mörk skoruð á 57. mínútu og á 90.+3 mínútu eða 27 mörk á hvorri mínútu um 

sig. Því er markamínútan fyrir tímabilin 2016-2019 í úrvalsdeild karla á Íslandi 57. mínúta og 

90.+3 mínúta. Alls voru skoruð 1566 mörk í íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 2016-2019 og 

voru hlutfallslega flest mörk skoruð undir lok leikja eða á mínútum 76-90+ eða rúmlega 23% 

marka. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir um að hlutfallslega flest mörk séu 

skoruð undir lok leikja eða á mínútum 76-90+ (Alberti o.fl., 2013; Armatas o.fl., 2009; Njororai, 

2014). Eins og fram hefur komið þá hleypur knattspyrnumaður um 150-250 hlaup á hárri ákefð 

í einum knattspyrnuleik en þessi hlaup samanstanda meðal annars af hröðun, snerpu og 

hámarkshraða. Þar sem magn þessara hlaupa minnkar verulega seinustu 15 mínútur leiksins 

(Mohr o.fl., 2003) er ekkert óeðlilegt að flest mörk séu skoruð undir lok leikja. Þreytan getur 
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haft neikvæð áhrif á ákvörðunartöku leikmanna (Rampinini o.fl., 2008) og því geta leikmenn 

farið að taka rangar ákvarðanir undir lok leikja sem leiðir til fleiri mistaka og þar af leiðandi 

fleiri marka. Því má álykta út frá þessum niðurstöðum að leikmenn í íslensku úrvalsdeildinni 

tímabilin 2016-2019 séu orðnir þreyttir undir lok leikja og því koma hlutfallslega flest mörk á 

seinustu 15 mínútum leikja. 

Í rannsókn Armatas, o.fl. um markaskorun í grísku úrvalsdeildinni má sjá að hlutfall af 

skoruðum mörkum er hærra í fyrri hálfleik heldur en í íslensku úrvalsdeildinni. Í seinni hálfleik 

er hlutfall af skoruðum mörkum hinsvegar hærra í íslensku úrvalsdeildinni. Hærra hlutfall er 

af skoruðum mörkum á seinustu 15 mínútum leikja í íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 2016-

2019 heldur en í grísku úrvalsdeildinni tímabilið 2007/2008 (Armatas o.fl., 2009). Á mínútum 

1-15 og á mínútum 76-90+ voru hlutfallslega fleiri mörk skoruð í íslensku úrvalsdeildinni 

tímabilin 2016-2019 en í flestöllum deildum úr rannsókn Njororai sem innihélt markatíðni í 

efstu deildum í átta löndum tímabilið 2013/2014. Hinsvegar í upphafi seinni hálfleiks eða á 

mínútum 46-60 voru hlutfallslega flest mörk skoruð í íslensku úrvalsdeildinni í samanburði við 

deildirnar í rannsókn Njororai. Á mínútum 16-30 og á mínútum 31-45+ voru hlutfallslega færri 

mörk skoruð í íslensku úrvalsdeildinni en í flestöllum deildum úr rannsókn Njororai. Hinsvegar 

á mínútum 61-75 voru hlutfallslega fæst mörk skoruð í íslensku úrvalsdeildinni í samanburði 

við deildirnar í rannsókn Njororai (Njororai, 2014). 

Samanburður á dreifingu marka hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum og 

neðstu tveimur sætunum tímabilin 2016-2019 er mikill en liðin sem enduðu í 1.-3. sæti 

skoruðu að meðaltali 163 mörk hvert lið á meðan liðin sem enduðu í 11.-12. sæti skoruðu að 

meðaltali 84,5 mörk hvort lið. Auðvitað er einu fleira lið í efstu þremur sætunum en samt sem 

áður er munurinn mikill eða 78,5 mörk að meðaltali. Mörk í knattspyrnuleik geta komið 

hvenær sem er og mismunandi er hvernig leikmenn og þjálfarar bregðast við þeim. Eitt af 

þeim atriðum sem getur skipt máli hvernig brugðist er við mörkum er hversu sterkir leikmenn 

og þjálfarar eru andlega. Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar má velta því fyrir sér 

hvort að leikmenn og þjálfarar í þeim liðum sem enduðu í sætum 1-3 séu andlega sterkari 

heldur en leikmenn og þjálfarar í þeim liðum sem enduðu í sætum 11-12. Það sem er átt við 

með því að leikmenn og þjálfarar í þeim liðum sem enduðu í sætum 1-3 gætu verið andlega 

sterkari, er að þeir bregðist betur við mótlæti og hafi meiri trú á sjálfum sér (Redwood-Brown 

o.fl., 2017; Thelwell o.fl., 2005). Til þess að komast að því krefst hinsvegar frekari rannsóknar. 
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Í fyrri hálfleik skoruðu liðin sem enduðu í 1.-3. sæti fleiri mörk heldur en liðin sem 

enduðu í 11.-12. sæti, liðin sem enduðu í 1.-3. sæti skoruðu að meðaltali 67,7 mörk hvert lið 

á meðan liðin sem enduðu í 11.-12. sæti skoruðu að meðaltali 35,5 mörk hvort lið. Í seinni 

hálfleik skoruðu liðin sem enduðu í 1.-3. sæti mun fleiri mörk heldur en liðin sem enduðu í 

11.-12. sæti, liðin sem enduðu í 1.-3. sæti skoruðu að meðaltali 95,3 mörk hvert lið á meðan 

liðin sem enduðu í 11.-12. sæti skoruðu að meðaltali 49 mörk hvort lið. Undir lok leikja eða á 

mínútum 76-90+ skoruðu liðin í efstu þremur sætunum fleiri mörk heldur en liðin í neðstu 

tveimur sætunum en hinsvegar er hlutfall skoraðra marka hjá neðstu tveimur liðunum hærra 

en hjá efstu þremur liðunum undir lok leikja, neðstu tvö liðin skoruðu 25,5% marka sinna undir 

lok leikja á meðan efstu þrjú liðin skoruðu 23,7% marka sinna undir lok leikja. Miðað við þessar 

niðurstöður er hægt að velta því fyrir sér hvort leikmenn í þeim liðum sem enduðu í sætum 1-

3 séu í betra líkamlegra formi heldur en leikmenn í þeim liðum sem enduðu í sætum 11-12 

(Krustrup o.fl., 2006; Mohr o.fl., 2003), einnig má velta því fyrir sér hvort að gæði leikmanna 

séu meiri hjá leikmönnum í þeim liðum sem enduðu í sætum 1-3. Liðin sem enduðu í sætum 

11-12 eru að skora hlutfallslega flest af sínum mörkum undir lok leikja, það má velta því fyrir 

sér hvort það sé vegna þess að liðin sem þau eru að spila við eru með unnin leik í höndunum 

og eru því farin að slaka á. Öllu þessu er hægt að velta fyrir sér en krefst hinsvegar frekari 

rannsóknar til þess að komast að niðurstöðu. 

Þjálfarar geta þurft að breyta taktísku uppleggi sem sett var fyrir leikinn vegna 

stöðunnar í leiknum og því þurfa þeir að vera andlega sterkir og hafa trú á sjálfum sér og liðinu. 

Þjálfarar og leikmenn verða því að geta aðlagað sig að nýjum aðstæðum og reyna að sjá til 

þess að sjálfstraustið þeirra minnki ekki (Costa o.fl., 2009; Konstadinidou og Tsigilis, 2005; 

Lago-Peñas, 2020; Lago-Peñas og Gómez-López, 2014). Miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar má velta því fyrir sér hvort að þjálfarar og leikmenn í þeim liðum sem enduðu 

í efstu þremur sætunum tímabilin 2016-2019 í íslensku úrvalsdeildinni séu betri í að aðlaga sig 

að nýjum aðstæðum og breyta taktísku uppleggi liðsins þegar líða tekur á leikinn heldur en 

þjálfarar og leikmenn í þeim liðum sem enduðu í neðstu tveimur sætunum, þar sem liðin sem 

enduðu í efstu þremur sætunum skoruðu töluvert fleiri mörk undir lok leikja heldur en liðin 

sem enduðu í tveimur neðstu sætunum. Þessu er hægt að velta fyrir sér en krefst frekari 

rannsóknar til að komast að niðurstöðu en hinsvegar væri fróðlegt að rannsaka andlegan styrk 

hjá þjálfurum og leikmönnum tengt því hvenær mörk eru skoruð. 
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Í 150 leikjum skoruðu liðin sem enduðu í 1.-3. sæti fyrsta mark leiksins og af þeim 

enduðu 80% leikja með sigri. Hinsvegar í einungis 50 leikjum skoruðu liðin sem enduðu 11.-

12. sæti fyrsta mark leiksins og af þeim enduðu einungis 40% leikja með sigri. Samanburður á 

sigurhlutfalli ef skorað er fyrsta mark leiks hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur sætunum 

og liðunum sem enduðu í neðstu tveimur sætunum í úrvalsdeild karla á Íslandi tímabilin 2016-

2019 er því mikill. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækur munur var á liðunum 

sem enduðu í 1.-3. sæti og liðunum sem enduðu í 11.-12. sæti tímabilin 2016-2019 hvort þau 

sigri leiki ef þau skora fyrsta mark leiksins eða ekki. Því voru liðin sem enduðu í 1.-3. sæti 

marktækt líklegri til að sigra leikinn ef þau skoruðu fyrsta mark leiksins heldur en liðin sem 

enduðu í 11.-12. sæti. Mikill munur var á hlutfalli stiga sem liðin ná í ef þau skora fyrsta mark 

leiksins. Liðin sem enduðu í sætum 1-3 fengu tæplega 85% stiga sem í boði voru skoruðu þau 

fyrsta mark leiks á meðan liðin sem enduðu í sætum 11-12 fengu einungis tæplega 53% stiga 

sem í boði voru skoruðu þau fyrsta mark leiks tímabilin 2016-2019. Þessar niðurstöður sýna 

að liðin sem enduðu í efstu þremur sætunum missa mun sjaldnar niður forystu miðað við liðin 

sem enduðu í neðstu tveimur sætunum en það getur verið tengt sjálfstrausti leikmanna. Því 

má velta því fyrir sér hvort að leikmenn í þeim liðum sem enduðu í efstu þremur sætunum 

hafi meiri trú á sjálfum sér og liðinu sem þeir spila með heldur en leikmenn í þeim liðum sem 

enduðu í neðstu tveimur sætunum. Það verður hinsvegar að rannsaka það sérstaklega til þess 

að komast að því hvort leikmenn í toppliðum hafi meira sjálfstraust heldur en leikmenn í 

botnliðum. Fyrsta marks forskot hjá liðunum sem enduðu í 1.-3. sæti var 94% á meðan það 

var 78% hjá liðunum sem enduðu í 11.-12. sæti tímabilin 2016-2019. Því eru mun meiri líkur 

að lið sem endar í 1.-3. sæti sem skorar fyrsta mark leiksins fái annaðhvort þrjú eða eitt stig 

út úr leiknum heldur en lið sem endar í 11.-12. sæti sem skorar fyrsta mark leiksins. 
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Lokaorð 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að álykta að heimavellir á Íslandi hafi ekki eins 

mikil áhrif og erlendis. Áhrif fyrsta marks á úrslit leikja í íslensku úrvalsdeildinni tímabilin 2016-

2019 er mikið og því er mikilvægt að skora fyrsta mark leiksins ef lið ætla að fá eitt eða þrjú 

stig út úr leiknum. Áhrif annars marks hefur einnig mikil áhrif á leiki í íslensku úrvalsdeildinni 

en þau lið sem tvöfalda forskot sitt auka sigurlíkur sínar gríðarlega. Með því að jafna leikinn 

aukast sigurlíkurnar líka en hinsvegar enda hlutfallslega flestir leikjanna með jafntefli. 

Hlutfallslega flest mörk voru skoruð undir lok leikja og því þurfa leikmenn sem spila í íslensku 

úrvalsdeildinni að vera í góðu líkamlegu formi og vel einbeittir allt til loka leikja. Liðin sem 

enduðu í efstu þremur sætunum skoruðu fleiri mörk heldur en liðin sem enduðu í neðstu 

tveimur sætunum eða samtals 320 mörk eða 78,5 mörk að meðaltali. Samanburðurinn á 

sigurhlutfalli þegar skorað er fyrsta mark leiksins hjá liðunum sem enduðu í efstu þremur 

sætunum og neðstu tveimur sætunum er mikill. Efstu þrjú liðin sigruðu 80% leikja þegar þau 

skoruðu fyrsta markið í leiknum á meðan neðstu tvö liðin sigruðu 40% leikja þegar þau 

skoruðu fyrsta markið í leiknum. Þjálfarar geta notað niðurstöður þessarar rannsóknar sem 

fræðslu til leikmanna sem getur leitt til þess að þeir verði betur undirbúnir fyrir heima- og 

útileiki og einnig betri í að bregðast við markaskorun í leikjum. 

 Þar sem flestir af þessum tölfræðiþáttum hafa ekki verið rannsakaðir áður í úrvalsdeild 

karla á Íslandi væri fróðlegt að fá frekari rannsóknir á þessum þáttum sem og fleirum. Í dag er 

mun meira horft til tölfræðilegra upplýsinga í tengslum við knattspyrnu en áður til að bæta 

frammistöðu leikmanna og þjálfara. Því væri áhugavert fyrir þjálfara, leikmenn og aðra 

áhugamenn um íslenska knattspyrnu að það yrðu gerðar fleiri sambærilegar rannsóknir. Í 

framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða þessa tölfræðiþætti yfir lengra tímabil, 

t.d. frá árinu 2000. Þá væri hægt að skoða þróun á þessum þáttum í íslenskri knattspyrnu yfir 

lengri tíma. Einnig væri áhugavert að rannsaka þessa tölfræðiþætti í neðri deildum á Íslandi 

og bera þær niðurstöður saman við efstu deild á Íslandi. 
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