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Ágrip 

Rannsókn þessi er unnin í samvinnu við mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL) og er 

byggð á fyrirliggjandi gögnum frá þeim. Markmið rannsóknarinnar er að meta núverandi 

þrekpróf fyrir starfsnám í lögreglufræðum með tilliti til kynja. Gerður var samanburður á 

niðurstöðum þeirra sem fóru í gegnum alla þætti þrekprófsins. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á að karlar séu að koma almennt betur út úr prófunum en konur. Þrátt fyrir það eru 

konur að fá betri einkunnir en karlar í tveimur af fimm þáttum sem teknir eru fyrir. Út frá 

samanburðinum má álykta að endurskoða þurfi að minnsta kosti tvo þætti þrekprófsins, 

hraðaprófið (áttuhlaup) og langstökk án atrennu.  

 

Lykilhugtök: Þrekpróf, starfsnám, lögregla, kynjamunur, líkamlegar kröfur 
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Formáli 

Ég valdi að vinna lokaverkefnið mitt í samvinnu við mennta- og starfsþróunarsetur lögreglunnar 

þar sem þeir sjá um þrekpróf og starfsnám lögreglunnar. Ég hef alltaf heillast af lögreglunni og 

borið mikla virðingu fyrir starfinu. Það sem heillar mig við starf lögreglu er hversu fjölbreytt 

það er og hversu miklu máli það skiptir að vera bæði andlega og líkamlega í stakk búinn fyrir 

þær óvæntu og erfiðu aðstæður sem starfið felur í sér.  

  Ég vil þakka Guðmundi Ásgeirssyni og Ólafi Erni Bragasyni hjá mennta- og 

starfsþróunarsetri lögreglu fyrir aðstoð þeirra og þá sérstaklega Guðmundi, fyrir gögnin sem 

hann útvegaði. Ég vil einnig þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina, stuðninginn og 

hvatninguna við gerð verkefnisins. Þá sérstaklega kærasta mínum, Ásmundi Hálfdán 

Ásmundssyni, bróðir mínum, Sverri Heiðar Davíðssyni og móður minni, Gretu Sverrisdóttur. 

  Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2020, 7. nóvember, http://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 18. maí 2020 
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1 Inngangur 

Verkefni lögreglunnar eru jafn fjölbreytt og þau eru mörg, allt frá umferðareftirliti yfir í að 

stöðva fölsun vegabréfa. Á vef lögreglunnar (logreglan.is/logreglan/um-logregluna) stendur 

meðal annars: „Lögreglan er sú stofnun þjóðfélagsins, sem hefur með höndum löggæslu í 

víðustu merkingu.“ Þar af leiðandi er erfitt að setja saman tæmandi lista yfir þau verkefni sem 

lögreglan þarf að takast á við.  

Til þess að geta starfað sem lögreglumaður þarf að hafa lokið 2 ára diplómaprófi í 

lögreglufræðum, fyrir verðandi lögreglumenn. Námið er kennt við Háskólann á Akureyri í 

samvinnu við mennta- og starfsþróunarsetur lögreglu (MSL). Samhliða náminu þurfa nemendur 

að sækja starfsnám hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu.  

Þar sem starf lögreglu getur verið afar krefjandi eru ströng inntökuskilyrði inn í námið. 

Umsækjendur þurfa að uppfylla skilyrði um aldur, menntun, hreina sakaskrá, gild ökuréttindi, 

andlega og líkamlega heilsu. Til þess að sýna fram á líkamlega heilsu þurfa umsækjendur að 

standast læknisskoðun trúnaðarlæknis samkvæmt fyrirliggjandi kröfum mennta- og 

starfsþróunarsetur lögreglu (6 gr. reglugerðar nr. 221/2017). Þar að auki þurfa allir 

umsækjendur í lögreglufræði og starfsnám þess að standast þrekpróf með fullnægjandi árangri 

áður en þeir geta hafið nám í lögreglufræðum. Í 28 gr. laga nr. 90/1996 og 6 gr. reglugerðar nr 

221/2017 segir: „Líkamlegt atgervi umsækjenda í starfsnám lögreglu er kannað með því að láta 

þá þreyta þrekpróf þar sem reynir á snerpu, styrk, þol og sundkunnáttu.“  

Þrekprófið fyrir starfsnám skiptist í þrjá hluta en þeir eru hlaup, stöðvaæfingar og sund. Í 

þessari rannsókn verður farið yfir framkvæmd prófsins, samanburð á niðurstöðum fyrri ára og 

hlutfallskröfur gerðar til karla og kvenna. Til þess að samanburðurinn sé marktækur verður 

einungis gerður samanburður á niðurstöðum þeirra sem þreyttu alla hluta þrekprófsins.  

Tilgangur og markmið verkefnisins er fyrst og fremst að meta núverandi þrekpróf fyrir 

starfsnám í lögreglufræðum út frá niðurstöðum fyrri ára. Fjallað verður um fyrri rannsóknir á 

hlutfallskröfum í þrekprófum lögreglu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Starf lögregluþjóna hefur þróast töluvert á síðustu áratugum sem og skilyrði fyrir inntöku nýrra 

lögregluþjóna. Hér áður fyrr voru gerðar kröfur um hæð, þyng og jafnvel kyn umsækjenda. Á 

þeim tíma var almennt talið að stórir karlmenn væru færari en konur og minni karlmenn til að 

sinna vinnu af þessu tagi (Bonneau og Brown, 1995). Seinna meir áttaði fólk sig á því að hvorki 

stærð né kyn einstaklings stjórnaði því hversu vel viðkomandi gæti sinnt starfinu og voru þessar 

kröfur á endanum lagðar niður (Bonneau og Brown, 1995).  

Á Íslandi voru skilyrði um lágmarkshæð felld niður með tilkomu lögreglulaga nr. 90/1996. 

Breytingar voru gerðar á inntökuferli Lögregluskóla ríkisins, sem þá starfaði, meðal annars til 

að fjölga konum í lögreglunni (Forsætisráðuneytið, 2002). Árið 2008 voru svo sett lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (lög nr. 10/2008) til þess að tryggja jafnan grundvöll 

tækifæra, óháð kyni. Í framhaldi af því skipaði ríkislögreglustjóri, sem ber ábyrgð á 

jafnréttismálum lögreglunnar, jafnréttisfulltrúa og jafnréttisnefnd lögreglunnar til að framfylgja 

þessum lögum. 

Árið 1996 var engin kona brautskráð frá Lögregluskóla ríkisins (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir, 2013) en með hverju árinu fer fjölgar konum innan lögreglunnar. Árið 2018 

voru 59 karlar og 58 konur sem sóttu um í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. Í dag skipa 

konur mörg efstu embætti lögreglunnar á Íslandi. Halla Bergþóra Björnsdóttir er lögreglustjóri 

á höfuðborgarsvæðinu, Margrét María Sigurðardóttir lögreglustjóri á Austurlandi, Sigríður 

Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra. 

Á Íslandi eru gerðar mismiklar kröfur til karla og kvenna í þrekprófum fyrir starfsnám í 

lögreglufræðum. Þær kröfur hafa verið umdeildar þar sem starfið felur í sér að bregðast við 

krefjandi aðstæðum sem oft hafa í för með sér líkamleg átök við þann sem hefur gerst brotlegur. 

Lögregluþjónn þarf að geta brugðist við slíkum aðstæðum sama hvort viðkomandi sé karl eða 

kona. 

Steinunn Einarsdóttir (2010) fjallar um þær hlutfallskröfur sem gerðar eru til karla og 

kvenna í þrekprófum lögreglu í lokaverkefni sínu til B.S.-gráðu í íþrótta- og heilsufræði. 

Niðurstöður rannsókninnar sýndu fram á að á Íslandi séu gerðar svipaðar hlutfallskröfur til 

kynja. Í samanburði við önnur Norðurlönd kom Ísland vel út. Kröfurnar þar voru mjög svipaðar 

eða strangari fyrir konur en hér á Íslandi.  

2.1 Líkamlegar kröfur gerðar til lögregluþjóna í starfi  

Hlutverk lögreglu er skilgreint í 2. mgr. 1. gr lögreglulaga (nr. 90/1996). Þar er skýrt tekið fram 

að hlutverk lögreglu sé að tryggja öryggi borgara, stöðva og koma í veg fyrir ólöglega háttsemi 

og annað sem gæti ógnað öryggi almennings og ríkis. Til þess að geta sinnt starfinu af 

vandvirkni er því gefið til kynna að farsælast sé fyrir lögreglumann að vera í góðu líkamlegu 

formi. Af þessum ástæðum eru regluleg þrekpróf lögð fyrir bæði verðandi og starfandi 
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lögregluþjóna. Regluleg þrekpróf gefa yfirsýn á framvindu þjálfunar og líkamsástands 

lögreglumanna (Gjerset, Haugen og Holmstad, 2002). 

Í rannsókn Anderson, Plecas og Segger (2001) var komist að þeirri niðurstöðu að kjarni 

þeirra líkamlegu vinnu sem lögreglumenn framkvæma í starfi væri að ganga, standa, klífa stiga, 

hlaupa og beygja sig ásamt því að ýta, toga, lyfta og bera hluti. Oft á tíðum er um að ræða 

einstakling sem þarf að fjarlægja af vettvangi eða koma úr hættulegum aðstæðum. Það sem 

lögreglumenn þurftu sjaldnast eða aldrei að gera í starfi var að skríða eða lyfta hlutum upp fyrir 

höfuð.  

Bonneau og Brown (1995), í rannsókn sinni um líkamlegar kröfur í starfi lögreglu,  líkja 

þeir löggæslu við starf sundlaugarvarðar. Meirihluti tímans fer í að sitja og fylgjast með 

sundlaugargestum en í þau fáu skipti sem eitthvað kemur fyrir þá er nauðsynlegt fyrir 

sundlaugarvörðinn að hafa burðina til að stökkva út í laug og bjarga viðkomandi. Það sama á 

við um starf lögreglu, þrátt fyrir að mikill tími fari í kyrrsetu og eftirlit þá þurfa lögreglumenn 

að vera tilbúnir að bregðast við í þau skipti sem þörf krefur. 

2.2 Þrekpróf fyrir starfsnám á Íslandi 

Árið 2015 var síðasta árið sem tekið var við nemum í Lögregluskóla ríkisins, áður en hann var 

lagður niður og námið fært inn í Háskólann á Akureyri. Þrek- og inntökuprófin voru því með 

örlítið öðruvísi sniði en þau eru í dag. Fyrrnefndir þrekþættir voru prófaðir en í annari röð og 

með fleiri stöðvaæfingum. Þessu var svo breytt 2016, þá var prófið stytt og hluti inntökuferilsins 

fært inn í námið sjálft. Sú útfærsla er notuð enn í dag.  

Kröfurnar sem gerðar eru til kvenna eru ekki þær sömu og gerðar eru til karla í þrekprófinu. 

Ástæður þess eru vegna lífeðlisfræðilegum mun milli kynja, konur hafa að jafnaði 40-60% 

minni styrk en karlar í efri hluta líkamans. Í neðri hluta líkamans hafa konur um 25-30% minni 

styrk (Wilmore og Costill, 2015). Hlutfallskröfur eru gerðar til þess að koma til móts við konur 

og jafna þar með grundvöll umsækjenda. 
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Tafla 1 : Þrekpróf ásamt lágmarks- og hámarksárangri í hverjum þætti. 

 Konur Karlar 

Þrekþáttur 
Lágmarks-

árangur 

Hæsta  

einkunn 

Lágmarks-

árangur 
Hæsta einkunn 

Hlaup (2.000 m) 9:30 mín ≥8:40 mín 11:00 mín ≥8:00 mín 

Stöðvaæfingar     

1. Langstökk 1,70 m ≤2,23 m 2,10 m ≤2,80 m  

2. Upphífingar (kk) - - 4  ≤15 

2. Niðurtog (kvk) 4  ≤15  - - 

3. Hraðapróf 

(áttuhlaup) 
19:00 sek ≥15:99 sek 17:00 sek ≥13,99 sek 

4. Bekkpressa  4 (32,5 kg) ≤18  4 (60 kg) ≤18 

Sund      

1. Sund 200 m  5:00 mín ≥3:46 mín 5:00 mín ≥3:46 mín 

2. Köfun  Staðið / Fallið - Staðið / Fallið - 
     

Á töflu 1 má sjá hvernig núverandi þrekpróf er sett upp og hverjar lágmarkskröfur hvers 

þrekþáttar eru ásamt kröfum fyrir hæstu einkunn. Einkunnargjöf mennta- og 

starfsþróunarsetursins í þrekprófinu er frá einum upp í fimm.  
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3 Aðferð 

Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn sem byggir á fyrirliggjandi gögnum frá mennta- 

og starfsþróunarsetri lögreglu. Rannsóknaraðferðin er megindleg þar sem hún byggir á 

tölulegum upplýsingum og notast er við tölfræðilegar aðferðir til að draga ályktanir (Seale, 

2018). 

Til þess að niðurstöður úrtaksins endurspegli líkamlega getu verðandi lögregluþjóna var 

einungis notast við niðurstöður þeirra sem luku öllum þáttum þrekprófsins. Ákveðið var að 

sleppa niðurstöðum karla í upphífingum og kvenna í niðurtogi þar sem um er að ræða tvær 

mismunandi æfingar sem ekki er hægt að bera saman.  

3.1 Þátttakendur  

Úrtak rannnsóknarinnar er sjálfvalið þar sem um er að ræða einstaklinga sem sóttu um starfsnám 

hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu. Árið 2015 voru 141 umsækjendur, 89 karlar og 52 

konur. Árið 2018 voru 117 umsækjendur, 59 karlar og 58 konur. Samtals 258 umsækjendur á 

aldrinum 20 til 52 ára. Meðalaldur umsækjenda var 25 ára, yngstu umsækjendurnir voru 20 ára 

en það er lágmarksaldurinn til að sækja um í námið. Elsta konan var 40 ára og elsti karlmaðurinn 

52 ára. Af þeim 258 sem sóttu um voru 202 sem kláruðu alla þætti þrekprófsins. 

3.2 Gagnasöfnun 

Haft var samband við Ólaf Örn Bragason, forstöðumann MSL, varðandi verkefnið í byrjun 

febrúar 2020. Þann 11.febrúar var fundað með Ólafi og Guðmundi Ásgeirssyni, umsjónamanni 

þrekprófa hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu. Í kjölfari fengust gögn á rafrænu formi 

frá árunum 2015 og 2018 til greiningar. 

Öflun fræðilegra heimilda fór fram í gagnasöfnum Pubmed og Google Scholar. 

Upplýsingar um inntökuskilyrði, starfsnám og þrekpróf eru aðgengilegar á vef mennta- og 

starfsþróunarseturs lögreglu (menntaseturlogreglu.is). 

3.3 Mælingar  

3.3.1 Hlaup 

Áhöld: Skeiðklukka, skriffæri og blöð.  

Matsmenn sjá um að mæla og merkja hlaupaleið áður en prófið er framkvæmt. Hlaupaprófið 

er framkvæmt innan- eða utandyra. Próftakar hlaupa 2000 metra á tíma. 

3.3.2 Stöðvaæfingar 

Stöðvaæfingarnar eru allar framkvæmdar innandyra í æfingaaðstöðu lögreglunnar að Krókhálsi 

5. Próftakar verða að uppfylla lágmarkskröfur í þremur af fjórum æfingum. Æfingarnar eru 

langstökk án atrennu, upphífingar fyrir karla og niðurtog fyrir konur, hraðapróf (áttuhlaup) og 

bekkpressa. 
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3.3.2.1 Langstökk án atrennu  

Áhöld: Málband, langstökkspallur, æfingadýna, skriffæri og blöð.  

Próftakar stökkva jafnfætis, eins langt og þeir geta, af þar til gerðum palli yfir á lendingardýnu. 

Stökklengd er mæld frá pallinum að aftasta hluta hæls eða aftasta hluta líkamans sem lendir á 

jörðinni. Próftakar fá tvær tilraunir við þessa æfingu. 

3.3.2.2 Hraðapróf (áttuhlaup) 

Áhöld: Skeiðklukka, málband, keilur, skriffæri og blöð. 

Próftaki byrjar liggjandi á hnjám með fingur við ráslínu. Hlaupið er í „áttur“ milli tveggja 

keilna sem staðsettar eru með 13,40 m á milli. Hlaupa skal tvær „áttur“ lýkur prófinu með 

6,70 m endasprett. Ekki er leyfilegt að snerta gólf með höndum eða fella keilur á meðan 

hlaupi stendur. Próftakar fá tvær tilraunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Bekkpressa  

Áhöld: Lyftingastöng, lóðaplötur, flatur lyftingabekkur, skriffæri og blöð.  

Um er að ræða hefðbundna bekkpressu þar sem viðkomandi liggur á flötum lyftingabekk, lyftir 

sjálfur stönginni af rekkanum og framkvæmir æfinguna. Stöngin er látin síga þar til hún snertir 

brjóstkassa próftaka og síðan lyft upp þar til búið er að rétta úr höndum. Próftaki fær tvær 

tilraunir vð þessa æfingu. Karlar lyfta 60 kg og konur 32,5 kg. Lyftingastöngin sjálf er 20 kg 

en á hana bætast svo við lóðaplötur fyrir tilsetta þyngd. 

3.3.3 Sund  

Sundprófin eru framkvæmd í innilaug Laugardalslaugar þar sem notast er við 25 m brautir. 

3.3.3.1 Sundpróf  

Áhöld: Skeiðklukka, skriffæri og blöð.   

Þrír til fimm próftakar synda í einu. Synda skal viðstöðulaust 200 m, þar af eiga fyrstu 150 m 

að vera bringu-, skrið- og/eða flugsund og síðustu 50 m á bakinu (bak- eða skólabaksund). 

Próftökum er leyfilegt að notast við sundgleraugu við þennan hluta sundprófsins. 

Mynd 2 : Upphafsstaða próftaka í 

hraðaprófi. 

Mynd 1 : Hlaupaleið hraðaprófs. 
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3.4 Framkvæmd  

Þátttakendum er skipt upp í hér um bil 20 manna hópa. Í hverjum hóp eru tveir til þrír matsmenn 

sem sjá um að leiðbeina, meta og skrá hjá sér niðurstöður próftaka. Þrekprófið er allt 

framkvæmt á einum degi og fá próftakar tíma til að hita upp fyrir hvern hluta. Einkunnir eru 

gefnar frá 1 upp í 5 fyrir hverja æfingu. Nánari útskýring á einkunnagjöf má finna í Viðauka A.  

3.5 Greining gagna  

Úrvinnsla og greining gagna fór fram í tölvuforriti Microsoft Excel.  

3.6 Siðferði og réttmæti  

Öll gögn voru nafnlaus. Þær upplýsingar sem komu fram um þátttakendur var aldur, kyn og svo 

árangur í prófunum. Þátttakendur samþykktu fyrir framkvæmd prófanna að niðurstöður 

þrekprófanna yrðu varðveittar hjá mennta- og starfsþróunarsetri lögreglu. Farið var eftir 

persónuverndarlögum og eru því niðurstöður þrekprófsins órekjanlegar.  
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum verður farið yfir niðurstöður og samanburð þrekprófa frá árunum 2015 og 2018. 

Heildarfjöldi þátttakenda var 258, þar af 148 karlar og 110 konur. Þátttakendur sem kláruðu 

alla þætti þrekprófsins voru 202 talsins. Niðurstöður kaflans miðast við þann fjölda þeirra sem 

kláruðu alla þættina til þess að forsendur í samanburðurinum séu þær sömu. Út af þeirri ástæðu 

var ákveðið að taka út þá sem féllu á einhverjum hluta prófsins og þar af leiðandi kláruðu ekki 

alla þætti prófsins. 

Tafla 2 : Upplýsingar um úrtak 

2015 Karlar Konur Þátttakendur alls 

Byrja  89 52 141 

Klára  71 38 109 

Hlutfall þeirra sem klára  79% 73% 76% 

    

2018 Karlar Konur Þátttakendur alls 

Byrja 59 58 117 

Klára 50 43 93 

Hlutfall þeirra sem klára  85% 74% 79% 

Á töflu 2 má sjá að hlutfall þeirra sem byrja í þrekprófunum og svo þeirra sem kláruðu alla 

þætti þrekprófsins. Hlutfall þeirra sem klára hækkar um 3% milli ára. 

4.1 Langstökk 

 

Tafla 3 : Langstökk 

 Karlar Konur 

Meðaleinkunn 3.17 3.28 

Einkunn Fjöldi Prósenta Fjöldi Prósenta 

1 0 0% 2 2% 

2 36 30% 19 23% 

3 42 35% 25 31% 

4 30 25% 21 26% 

5 13 11% 14 17% 

Heildarfjöldi 121  81  

Á töflu 3 má sjá að lang algengast að þátttakendur séu að fá 3 af 5 mögulegum í einkunn. 

Niðurstöður bæði karla og kvenna dreifast nokkuð jafnt í þessari æfingu. Fáir þátttakendur eru 

að ná hæstu einkunn.  
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4.2 Bekkpressa  

Tafla 4 : Bekkpressa 

 Karlar Konur 

Meðaleinkunn 4.19 3.90 

Einkunn Fjöldi Prósenta Fjöldi Prósenta 

1 2 2% 3 4% 

2 11 9% 9 11% 

3 18 15% 13 16% 

4 21 17% 20 25% 

5 69 57% 36 44% 

Heildarfjöldi 121  81  

Á töflu 4 má sjá niðurstöður úr bekkpressu en þar er hæsta einkunn algengust hjá báðum 

kynum. Meirihluti karla fá hæstu einkunn. Meðaleinkunn karla er hærri en kvenna þrátt fyrir að 

karlar lyfti 60 kg en konur 32,5 kg. 

4.3 Hraðapróf (áttuhlaup) 

Tafla 5 : Hraðapróf  

 Karlar Konur 

Meðaleinkunn 3.19 3.71 

Einkunn Fjöldi Prósenta Fjöldi Prósenta 

1 0 0% 1 1% 

2 18 15% 3 4% 

3 64 53% 24 30% 

4 37 31% 40 49% 

5 2 2% 13 16% 

Heildarfjöldi 121  81  

Niðurstöður hraðaprófsins má sjá á töflu 5. Þar eru konur almennt að fá betri einkunn en 

karlar, þrátt fyrir lakari árangur. Konur fá lengri tíma en karlar til þess að klára æfinguna. 

Einungis tveir karlar ná hæstu einkunn á meðan 13 konur ná henni. 

4.4 Hlaup 2000 m 

Tafla 6 : Hlaupapróf 

 Karlar Konur 

Meðaleinkunn 3.74 3.16 

Einkunn Fjöldi Prósenta Fjöldi Prósenta 

1 0 0% 0 0% 

2 16 13% 10 12% 

3 24 20% 51 63% 

4 57 47% 14 17% 

5 24 20% 6 7% 

Heildarfjöldi 121  81  
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Á töflu 6 má sjá niðurstöður úr hlaupaprófinu. Karlar koma mikið betur út í þessu prófi 

þrátt fyrir strangari kröfur eins og sjá má í Viðhengi A. Einungis sex konur ná hæstu einkunn á 

meðan 24 karlar ná henni þrátt fyrir að þurfa vera 40 sek hraðari. 

4.5 Sund 

Tafla 7 : Sund 200 m 

 Karlar Konur 

Meðaleinkunn 3.48 3.10  

Einkunn Fjöldi Prósenta Fjöldi Prósenta 

1 0 0% 0 0% 

2 19 16% 23 28% 

3 48 40% 33 41% 

4 31 26% 16 20% 

5 23 19% 9 11% 

Heildarfjöldi 121  81  

Á töflu 7 má sjá niðurstöður og einkunnadreifingu þátttakenda í sundi. Í þessum hluta 

þrekprófsins eru gerðar sömu kröfurnar til karla og kvenna. Í báðum hópum eru flestir að ná 

þremur í einkunn en fleiri karlar eru að ná hæstu einkunn.  

4.6 Heildar samanburður 

Heildarniðurstöður samanburðarins sýna fram á meðalheildareinkunn kynja er svipuð. Karlar 

fá betri einkunn í þremur af fimm prófum. Í fjórum af þessum fimm prófum eru gerðar meiri 

kröfur til karla en kvenna sem skilar konum hærri einkunn í tveimur þeirra. Í hraðaprófinu eru 

karlar 1,2 sek eða 7% hraðari en konur en fá rúmlega 10% lægri einkunn. 

Tafla 8 : Samanburður heildarúrtaks 

 
Karlar  Konur Samanburður 

Þrekþáttur 

Meðaltal 

árangurs 

Meðaltal 

einkunnar 

Meðaltal 

árangurs 

Meðaltal 

einkunnar 

Munur á 

mælingum 

Munur á  

einkunn 

Langstökk 2.49 m 3.17 2.03 m 3.28 0.46 m -0.12 

Bekkpressa 21.34 4.19 18.29 3.90 3.04 0.29 

Hraðapróf 15.23 sek 3.19 16.43 sek 3.71 1.19 sek -0.52 

Hlaup 2000 m 8.32 mín 3.74 9.52 mín 3.16 1.19 mín 0.58 

Sund 200 m  3.95 mín 3.48 4.08 mín 3.10 0.13 mín 0.38 

Heildareinkunn   3.55   3.43   

Tafla 3 má sjá heildarsamanburð karla og kvenna. Í dálknum sem sýnir mun á mælingum 

kemur fram hversu betri árangur karla ná í eftirfarandi þrekþáttum. Það sama kemur fram í 

dálknum sem sýnir mun á einkunn, karlar eru með hærri einkunn í flestum þáttum nema 

langstökki og hraðaprófinu.  
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5 Umræður  

Sjá má í niðurstöðukaflanum að karlar og konur eru að fá svipaða heildarmeðaleinkunn. Þrátt 

fyrir það má sjá að niðurstöður kynja eru mismunandi eftir því hvað er prófað hverju sinni. 

Konur fá betri einkunnir í langstökki og hraðaprófi þrátt fyrir að kröfur og árangur sé lakari en 

hjá körlum. Karlar ná betri árangri í öllum þáttum þrekprófsins en fá einungis hærri einkunn í 

þremur þeirra. Mesti munur á milli kynja er í hraðaprófinu (áttuhlaup) og 2000 m hlaupinu. 

Í 2000 m hlaupinu eru karlar að ná betri árangri og fá hærri einkunn þrátt fyrir strangari 

kröfur. Meðaltími karla er 1,19 mín betri en meðaltími kvenna. Mikill meirihluti karla er að ná 

fjórum eða fimm í einkunn á meðan innan við fjórðungur kvenna nær því. Vert væri að 

endurskoða kröfur til karla og kvenna í þessu prófi, þar sem mestur munur er á milli kynja í 

þessum hluta þrátt fyrir aukið svigrúm hjá konum. 

Áhugavert er að sjá í niðurstöðum í langstökki eru konur með hærri einkunn en karlar. 

Konur stökkva að meðaltali 0,46 m styttra en karlar en fá rúmlega 2% hærri einkunn. Sama má 

segja um hraðaprófið. Þar eru karlar 1,2 sek hraðari en konur en fá rúmlega 10% lægri einkunn. 

Af þessum niðurstöðum má velta því fyrir sér hvort konur séu að fá of mikið svigrúm í stað 

þess að grundvöllur sé jafn, óháð kyni. Eðlilegt væri ef hlutfallskröfurnar gerðar til kvenna 

gerðu það að verkum að konur séu nær meðaleinkunn karla en gefi þeim ekki forskot á þá.  

Sundprófið sker sig úr vegna þess að sömu kröfur eru gerðar til karla og kvenna, ólíkt öllum 

öðrum þáttum þrekprófsins. Niðurstöðurnar þar sýna að karlar ná betri árangri og fá þar af 

leiðandi hærri einkunn. Meðaleinkunn kvenna er lægst í sundprófinu. 

Út frá þessari rannsókn virðist samræmi vera í heildareinkunn milli kynja en þegar nánar 

er skoðað má sjá mikinn mun í einstaka þáttum þrekprófsins. Endurskoða mætti hvert próf fyrir 

sig, viðmið og einkunnargjöf svo að hver þáttur prófsins sýni rétta mynd af getu þátttakanda.  
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6 Lokaorð 

Þegar öllu er á botninn hvolft þurfa lögreglumenn að geta sinnt sömu verkefnunum, sama hvort 

um er að ræða konu eða karl. Þessvegna skiptir máli fyrir alla sem starfa innan lögreglunnar að 

vera í góðu líkamlegu formi til að geta brugðist við öllum aðstæðum án þess að setja sjálfan sig 

eða aðra í hættu. Að sjálfsögðu spila fjölmargir aðrir þættir inn í það hvað gerir góðan 

lögreglumann en þetta er einn af þeim. Ekki má gleyma því að lögreglan er fyrirmynd og því 

mikilvægt að hún komi fram sem slík.  

Steinunn Einarsdóttir sýndi fram á að nær sömu hlutfallskröfur eru gerðar til karla og 

kvenna í þrekprófinu. Þrátt fyrir það má alltaf gera betur og mætti endurskoða þá þætti sem 

prófaðir eru og hvort þeir endurspegli raunverulega þær kröfur sem gerðar eru til lögreglu í 

starfi. Það er hinsvegar efni í stærra og umfangsmeira verkefni. Eftir að námið var fært inn í 

Háskólann á Akureyri hefur aðsókn aukist gríðarlega og því full ástæða til þess að endurskoða 

og endurskipuleggja fyrirkomulag þrekprófa fyrir starfsnám. Starf mennta- og 

starfsþróunarseturs lögreglu er sífellt í þróun og með fjölgun umsækjenda ár hvert væri eðlilegt 

að fyrirkomulag þrekprófa og starfsnáms taki einhverjum breytingum. 

Vinnan við þessa rannsókn tókst ágætlega en hún er einungis ætluð til að veita innsýn inn 

í niðurstöður fyrri ára og gefa vísbendingar um það sem betur megi fara. 
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Viðauki A: Einkunnastigi þrekþátta 
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