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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig fæðingardagur iðkenda í yngri flokkum í 

knattspyrnu hefur áhrif á fækkun þeirra. Þátttakendur í rannsókninni voru 2719 iðkendur hjá 5 

félögum á höfuðborgarsvæðinu. Félögin voru Breiðablik, Fram, Fylkir, Valur og þróttur sem 

öll gáfu leyfi fyrir því að iðkendalistar þeirra yrðu notaðir í þessa rannsókn. Rannsóknin var 

framkvæmd þannig að iðkendalistar félaganna frá árinu 2009 voru fengnir úr Felix kerfi ÍSÍ 

og var iðkendum síðan raðað niður eftir kyni, aldri og fæðingarmánuði. Árinu var skipt niður í 

fjóra flokka og féll hver iðkandi í einn af þessum flokk. flokkarnir sem unnið var með voru 

janúar til mars, apríl til júní, júlí til september og október til desember. 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að hlutfall leikmanna eftir 

fæðingarmánuðum er frekar jafnt í yngstu aldurshópunum og ekki hægt að segja að 

fæðingardagur iðkenda hafi áhrif í yngstu flokkunum. Eftir því sem iðkendur verða eldri eru 

færri sem fæddir eru á síðasta hluta ársins eða á tímabilinu frá október til desember. Þannig er 

hlutfall drengja í 3. flokki sem fæddir eru á þessum síðasta hluta ársins einungis 17,6% og í 2. 

Flokk er það 13,9%. Hlutfall stúlkna sem fæddar eru á síðustu mánuðum ársins er einungis 

11,5% í 2. flokk en öfugt við drengina er það 24,9% í 3. flokk. fæðingardagsáhrifin virðast 

koma seinna inn hjá stúlkunum en hjá drengjunum sem sést best á þessum mun á kynjunum í 

3. flokk. 

 Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar kemur það í ljós að þeir sem 

fæddir eru á síðustu mánuðum ársins eru mun ólíklegri til að skila sér upp í 2. flokk félaganna. 

Einnig er fækkun iðkenda milli ára mikið vandamál fyrir knattspyrnuna eins og sést í 

niðurstöðukaflanum því fækkun iðkenda milli flokka er gríðarleg. Hún byrjar í 6. flokk þar 

sem brottfallið er mest hjá báðum kynjum en það eru 80 fleiri piltar skráðir í 6. flokk en í 

þeim 5.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram í maí 2011 sem hluti af námi til fullnaðar B.S.-gráðu í 

íþróttafræðum við Háskóla Íslands. Vægi ritgerðar er 10 einingar og byggist hún á 

megindlegri rannsókn þar sem kannaðir voru fæðingardagar iðkenda í yngri flokkum í 

knattspyrnu. 

 Leiðsögukennari var Örn Ólafsson íþróttafræðingur og lektor við Háskóla Íslands. 

Honum færi ég bestu þakkir fyrir jákvæðni, þolinmæði og góða leiðsögn við vinnslu þessarar 

rannsóknar. 

 Einnig vil ég þakka Rúnu Hilmarsdóttur hjá íþrótta- og ólympíu sambandi Íslands fyrir 

mikla aðstoð við gagnasöfnun á iðkendalistum félaganna. Að lokum ber að þakka 

íþróttafélögunum Breiðabilk, Fram, Fylkir, Valur og Þróttur sem gáfu leyfi sitt fyrir því að 

nota mætti iðkendalista þeirra í þessari rannsókn.  
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1.0 Inngangur að fræðilegri umfjöllun 

1.1 Forvarnargildi íþrótta 

Flestir geta verið sammála því að hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu fólks. Hreyfingarleysi 

og slæmt mataræði eru einnig aðalástæður þyngdaraukningar landsmanna.( Cooper  & 

Fairburn, 2001 )Þetta getur síðan haft í för með sér ýmsa slæma sjúkdóma eins og 

hjartasjúkdóma, heilablóðfall, sykursýki og háþrýsting svo einhverjir séu nefndir. Einnig 

hefur verið sýnt fram á tengsl milli sálrænna vandamála, þunglyndi og kvíðakvilla, og mikillar 

þyngdaraukningar. Þá eru börn sem eiga við offituvandamál að stríða líklegri til að hafa lágt 

sjálfsálit. (Wadden, McGuckin, Rothman, & Sargent,2003 ) 

Mikið hefur verið rætt og skrifað um forvarnargildi íþrótta, sérstaklega hjá ungu fólki. Gott 

dæmi er áfengisneysla unglinga. Í íslenskri rannsókn frá árinu 2011 kemur fram að 53% 

nemenda í 9. og 10. bekk sem stunda íþróttir 4 sinnum í viku eða oftar hafa aldrei drukkið 

áfengi en aðeins 33% þeirra sem stunda nær aldrei íþróttir. Sama rannsókn sýndi fram á að því 

oftar sem nemendur stunda íþróttir í hverri viku því ólíklegra er að þeir hafa neytt áfengis 

síðastliðna 30 daga. Svipaðar niðurstöður má sjá þegar skoðaðar eru reykingar nemenda í 9. 

og 10.bekk, því oftar sem einstaklingur stundar íþróttir í viku því ólíklegra er að hann reykji 

daglega. ( Árnason, 2011 )  

Rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á tengslum milli íþróttaiðkunar og neyslu á 

áfengi og tóbaki. Langflestar þeirra sýna marktæka neikvæða fylgni milli reykinga og 

áfengisneyslu annars vegar og þáttöku í íþróttum hins vegar. Einnig sýna íslenskar rannsóknir 

fram á það að því meiri sem íþróttaiðkun unglinga er því minna reykja þeir og drekka af 

áfengi. Einnig gæti verið athyglisvert að kanna hvaða þættir í íþróttastarfinu það eru sem 

draga úr neyslu á tóbaki, áfengi og vímuefnum. En sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

líkamleg þjálfun dragi úr fíkn. (Þórlindsson, Karlsson & Sigfúsdóttir, 1994) 

Árið 2005 var gerð rannsókn í Bandaríkjunum á tengslum milli offitu barna og árangri í 

skólum. Niðurstöðurnar voru þær að börn sem voru yfir kjörþyngd stóðu sig verr í 

greindarprófum en börn sem voru í kjörþyngd. Hins vegar er bent á að mjög fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar á þessu efni og þarf þeim að fjölga til þess að fá betri mynd af þessu 

vandamáli. ( Taras & Potts-Datema, 2005 ) 



8 
 

Svipuð rannsókn var gerð hér á landi þar sem skoðaður var árangur grunnskólanema í 

samræmdum prófum og hann borinn saman við líkamsþyngdarstuðul. Nemendur í 4. 7. og 10. 

bekk tóku þátt í rannsókninni og voru nemendurnir 568 talsins. Niðurstöður voru þær að 

offita/ofþyngd tengdist slökum námsárangri í 10. bekk, enginn munur var á nemendum í  7. 

bekk og þyngri nemendur í 4. bekk sýndu betri árangur en þeir sem léttari voru þó sá munur 

sé ekki marktækur.( Olafsson, Ólafsson, Magnússon  & Eggertsdóttir, 2003 )  

Í yfirlitsrannsókn þar sem skoðaðar voru niðurstöður 27 rannsókna á tengslum íþróttaiðkunar 

og sjálfsvirðingar hjá ungu fólki var niðurstaðan sú að jákvæð tengsl eru á milli íþróttaiðkunar 

eða líkamsræktar og andlegrar heilsu. Rannsóknin sýndi fram á að íþróttaiðkun hefur verulegt 

áhrif á sjálfsmat barna og unglinga og að lokum er bent á þá staðreynd að íþróttaiðkun og 

líkamsrækt gegnir mikilvægu hlutverki í að stuðla að andlegri heilsu sérstaklega hjá 

ungmennum.( Landers, án árt.)   

1.2 Fæðingardagsáhrif  

Þeir sem fæddir eru snemma á almanaksárinu hafa oft náð meiri líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þroska. Þeir standa sig oft betur í íþróttum og eru taldir hæfileikaríkari en þeir 

sem fæddir eru síðar á árinu. Þessi munur á getu milli þeirra sem fæddir eru snemma á árinu 

og þeirra sem fæddir eru síðar á árinu nefnist fæðingardagsáhrif. Einnig eru þeir sem skara 

fram úr á unga aldri líklegri til að fá meiri hvatningu, meiri þjálfun og athygli. Ómeðvitað er 

því verið að gera upp á milli iðkenda strax á unga aldri sem hafa þó fullan rétt á að fá sömu 

þjálfun og aðrir. ( íþróttafélagið Fram, án árt. )  

Börnum er yfirleitt raðað niður í íþróttum eftir aldri þannig að líkamlegur þroski þeirra ætti að 

vera svipaður hjá öllum hópnum. Hins vegar getur verið gríðarlegur munur á þroska jafnvel 

þegar börn eru fædd á sama árinu. Sum börn eru þar næstum ári eldri en félagar þeirra. Þessi 

munur á þroska barna hefur verið nefndur fæðingardagsáhrif . Fæðingardagsáhrifin voru fyrst 

uppgötvuð af Barnsley, Thompson og Barnsley þegar skoðaðir voru fæðingardagar 

atvinnumanna í íshokký í Kanada. Þar kom í ljós að helmingi fleiri leikmenn voru fæddir á 

fyrsta þriðjungi ársins en þeim síðasta. ( Glamser  & Vincent, 2004 ) Fæðingardagsáhrifin hafa 

verið könnuð í mörgum íþróttagreinum og hafa komið í ljós í öllum þeim íþróttagreinum þar 

sem hæð, þyngd og styrkur eru kostir. Hins vegar hafa ekki fundist tengsl í fimleikum og 

ballett. Fæðingardagsáhrifin virðast einnig sjást betur hjá strákum en stúlkum og hefur verið 

bent á að þetta sé vegna þess að líkamlegur þroski stúlkna náist fyrr á lífsleiðinni á meðan 

strákar taki út sinn þroska seinna.( Delorme & Raspaud, 2008 )   
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Jens Bangsbo fjallar stuttlega um fæðingardagseinkenni í bók sinni loftháð og loftfirrt þjálfun 

í knattspyrnu frá árinu 2007. Hann bendir þar á að yngri landslið í evrópu séu mest skipuð 

leikmönnum fæddum snemma á árinu og það sama sé uppi á teningnum hjá A-landsliðunum. 

Þeir leikmenn sem hafa verið á undan í þroska líta út fyrir að vera betri leikmenn og fá því 

betri þjálfun og meiri athygli. Einnig bendir hann á það að þetta líkamlega forskot hverfi með 

aldrinum og því megi þjálfarar ekki vanmeta raunverulega hæfileika þrátt fyrir að leikmaður 

sé ekki eins líkamlega þroskaður og félagar hans. Allir þurfa að fá sömu tækifærin því annars 

er hætta á að efnilegir knattspyrnumenn gefist upp á íþróttinni.( Bangsbo, 2007 ) 

1.3 Íslenskar rannsóknir á fæðingardagsáhrifum 

Nokkuð hefur verið rætt um fæðingardagsáhrif í samfélaginu en lítið er um rannsóknir á 

þessum efnum. Hér á landi hafa þó verið gerðar nokkrar rannsóknir á þessu efni og er vert að 

minnast á rannsókn þeirra Jakobs Leó Bjarnasonar og Vilbergs Sverrissonar um tengsl 

fæðingardags á brottfall í knattspyrnu hjá piltum og stúlkum í 4. flokk. Þar komust þeir að því 

að rúmlega 60% þeirra pilta sem hættu knattspyrnuiðkun voru fæddir á síðasta þriðjungi 

ársins á meðan að einungis um 23% voru fæddir á fyrsta þriðjungi ársins. ( Bjarnason  & 

Sverrisson, 2009 ) 

Sigurður Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóri KSÍ hélt fyrirlestur fyrir nokkrum árum á 

bikarúrslitaráðstefnu knattspyrnuþjálfarafélag Íslands þar sem hann fjallaði um 

fæðingardagsáhrif í knattspyrnu á Íslandi. þar var búið að taka saman fæðingardaga leikmanna 

í landsliðum íslands og sést þar að meirihluti leikmanna er fæddur á fyrstu fjórum mánuðum 

ársins. Ennfremur voru skoðaðir fæðingardagar leikmanna á U-18 ára móti í Tékklandi 2006 

þar sem 8 þjóðir voru mættar til leiks en enginn af þessum 126 leikmönnum var fæddur í 

desember. (Eyjólfsson, 2006 ) 

Einnig var gerð rannsókn á fæðingardagsáhrifum í landsliðum í knattspyrnu á Íslandi 2009. 

Sú rannsókn leiddi í ljós að hlutfall þeirra leikmanna sem fæddir eru á síðasta fjórðungi ársins 

hækkar eftir því sem leikmennirnir eldast. Þannig eru einungis rúmlega 12% leikmanna u-17 

ára landsliðsins fæddir á síðasta fjórðungi ársins. Sú tala hækkar í tæp 15% hjá u-19 ára 

landsliðinu og er síðan komin upp í 22,5% hjá 21. landsliðinu. 24% leikmanna A-landsliðsins 

eru síðan fæddir á síðasta fjórðungi ársins en einungis rúmlega 21% á fyrstu þremur 

mánuðum ársins ( Vignisson, 2009 ).  

Árið 2007 var gerð rannsókn á fæðingardagsáhrifum í grunnskólum á Íslandi. Þar var 

nemendum skipt upp eftir fæðingarmánuðum og námsárangur þeirra skoðaður í samræmdum 
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prófum í 4. Og 7. Bekk í íslensku og stærðfræði. Niðurstöður voru þær að nemendur sem 

fæddir voru á síðustu fjórum mánuðum ársins voru með marktækt lægri einkunnir en þeir 

nemendur sem fæddir voru á fyrstu átta mánuðum ársins. ( Eyjólfsson & Ingvarsdóttir, 2007 )  

1.4 Erlendar rannsóknir á fæðingardagsáhrifum 

Í þýskri rannsókn var sýnt fram á að mun líklegra væri að einstaklingur næði langt ef hann 

væri fæddur snemma á árinu. Kannaðir voru fæðingardagar drengja, 6-8 ára, sem teknir voru 

inn í unglingalið hjá belgísku 1. deildar liði þar sem fram kom að rúmlega 45% þeirra voru 

fæddir á fyrstu þremur mánuðum ársins en einungis rúmlega 6% þeirra voru fæddir á síðustu 

þremur mánuðum ársins. Þar fá þeir að æfa við betri aðstæður, á hærra tempói og með betri 

einstaklingum sem skilar sér í því að þeir bæta sig meira sem knattspyrnumenn.  ( Ashworth  

& Heyndels, 2007 ) 

 Hjá yngri íþróttamönnum eru áhrifin enn augljósari, rannsóknir á knattspyrnumönnum í 

evrópu sýna að í kringum 70% af bestu ungu leikmönnunum eru fæddir á fyrri hluta ársins. 

Það að hafa 6 til 12 mánaða forskot í þroska getur haft mikið að segja hjá ungum 

íþróttamönnum. (Glamser & Vincent, 2004 )  

Þegar við skoðum þessar tölur kemur það því ekkert á óvart að stór hluti leikmanna í yngri 

landsliðum í knattspyrnu er fæddur á fyrstu mánuðum ársins eins og Helsen, Van Winckel og 

Williams komust að í sinni rannsókn. Þar skoðuðu þeir fæðingardag leikmanna hjá yngri 

landsliðum 10 þjóða í evrópu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að rétt tæplega 10% 

leikmanna voru fæddir á síðustu þremur mánuðum ársins. (Helsen, Van Winckel  & Williams, 

2004)  

Þetta var staðfest í rannsókn frá árinu 2009 en þar voru fæðingardagar leikmanna í 

heimsmeistaramóti landsliða 17 ára og yngri. Teknir voru saman fæðingardagar leikmanna í 6 

slíkum mótum og skipt niður í fjögur tímabil. Niðurstöður voru þær að 40% þeirra sem tóku 

þátt í mótinu voru fæddir á fyrsta fjórðungi ársins en einungis 16% á þeim síðasta. Þessi 

munur kom fram í liðum frá öllum heimsálfum fyrir utan Afríku þar sem þetta snerist við og 

stór hluti leikmanna var fæddur í desember. Þess ber að geta að rannsóknin náði einungis til 

drengja. ( Williams, 2009 )  

Börn sem fædd eru snemma á árinu eru einnig líklegri til að standa sig betur í skóla heldur en 

þau sem fædd eru seint á árinu. Þau hafa meira sjálfstraust og eru líklegri til að vera talin 

gáfaðri en bekkjarfélagar þeirra. Börn fædd seinna á árinu eru líklegri til að vera látin 
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endurtaka skólaár og eru oftar talin eiga við námsörðugleika að stríða. ( Barnsley,Thompson 

& Legault, 1992 )   

Framkvæmd var rannsókn í Kanada árið 1999 þar sem könnuð voru sjálfsvíg fólks undir 20 

ára. Þar kom í ljós að stór hluti þeirra sem frömdu sjálfsmorð voru fæddir á seinni hluta ársins. 

Þarna er bent á að þeir sem eru fæddir seinna á árinu standi sig verr í skóla og hafi þar af 

leiðandi minna sjálfstraust. Það var einnig fylgni milli góðs námsárangurs og velgengni í 

íþróttum. Þeim sem gekk vel í íþróttum sýndu betri námsárangur og voru með betri 

sjálfsímynd. Þeir sem voru fæddir seinna á árinu stóðu sig verr á skóla, sjálfsímynd þeirra var 

lakari sem eykur líkurnar á þunglyndi og vonleysi. ( Thompson, Barnsley & Dyck, 1999 )    

1.5 Brottfall úr íþróttum 

Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi fer hraðminnkandi á unglingsárunum. Sem betur fer er það 

þó svo að margir þeirra sem hætta þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi snúa sér að öðrum 

íþróttum utan þeirra. Þrátt fyrir þetta ber íþróttahreyfingunni að taka brottfalli úr skipulögðum 

íþróttum alvarlega og leita leiða til að sporna gegn því. ( ÍSÍ, 2007 )  

Samkvæmt ÍSÍ er brottfall úr íþróttum meðal annars skilgreint sem það þegar einstaklingur fer 

úr einu íþróttafélagi í annað, fer úr einni íþrótt í aðra, hættir íþróttaiðkun en tekur upp aðra 

tómstundaiðju eða hættir íþróttaiðkun almennt. Helstu ástæður brottfalls eru samkvæmt ÍSÍ 

taldar vera einhæfur félagsskapur, of mikil áhersla á keppni eða árangur, óánægja með eigin 

getu eða þjálfarann og einnig geta meiðsli og fjárhagur verið tengd brottfalli. ÍSÍ bendir einnig 

á leiðir til þess að draga úr brottfalli en þær eru t.d. að auka þau félagslegu tengsl sem börn og 

unglingar vænta af félagsstarfinu og minnka áherslu á keppni, sérstaklega hjá yngstu 

iðkendunum.  ( ÍSÍ, 2007 )  

Þáttaka barna í skipulögðu íþróttastarfi nær hámarki í kringum 12 ára aldur en þá eru um 65% 

stráka og 55% stúlkna skráðir iðkendur hjá íþróttafélögum. Þáttaka unglinga minnkar hratt 

eftir þetta og aðeins um 30% tvítugra drengja stunda skipulagðar íþróttir og 20% stúlkna.        

( Magnússon, 2002 )  

1.6 Íslenskar rannsóknir á brottfalli úr íþróttum 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á brottfalli hérlendis hjá bæði strákum og stelpum og 

ber þeim flestum saman um það að þátttaka í íþróttum nær hámarki á milli 11 og 13 ára aldurs 

hjá báðum kynjum. Þó er athyglisvert að ef bornar eru saman íþróttagreinar er brottfall 
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yfirleitt minnst í knattspyrnu. Rannsókn Rúnu Hilmarsdóttur sýndi einnig fram á að fjöldi og 

tegund íþróttafgreina sem stundaðar voru höfðu áhrif á hvort börn og unglingar voru enn að 

stunda íþróttir 14 ára gömul. ( Hilmarsdóttir, 2011 ) 

Tvær rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi til að kanna brottfall stúlkna sem höfðu æft 

knattspyrnu í 2. Flokki árið 2002. Niðurstöður rannsóknanna voru þær að 91% þeirra stúlkna 

sem hættu knattspyrnuiðkun voru enn að stunda íþróttir á einn eða annan hátt 6 árum seinna. 

Ástæður þess að stúlkurnar gáfust upp á knattspyrnuiðkun voru meðal annars að þær fengu 

önnur áhugamál, misstu áhugann á knattspyrnuiðkun og þeim fannst lélegur félagsandi innan 

liðsins. ( Björnsdóttir, 2008, ) ( Kristjánsdóttir & Gunnarsdóttir, 2008 ). 

1.7 Erlendar rannsóknir á brottfalli úr íþróttum 

Íþróttaiðkun barna og unglinga hefur verið rannsökuð í Noregi undanfarin ár með 

spurningalistum þar sem 1100 einstaklingar tóku þátt. Þátttakendur voru á aldrinum 8-24 ára 

og voru niðusrstöður rannsóknarinnar þær að hlutfallslegum þátttakendum í skipulögðu 

íþróttastarfi fór fækkandi milli ára. Þannig voru 43% aðspurðra árið 1992 sem stunduðu 

skipulagðar íþróttir. Árið 2000 var hlutfallið komið niður í 38% og árið 2002 voru einungis 

34% aðspurðra sem tóku þátt í skipulögðu íþróttastarfi. Iðkunin var mest á aldrinum 8-15 ára 

eða 46% en var komin niður í 28% hjá fólki á aldrinum 16-19. Helsta ástæða brottfalls var sú 

að iðkendur misstu áhugann á að iðka íþróttir.( Titlestad, 2002 )  

Einnig var gerð rannsókn á brottfalli hjá börnum og unglingum á Spáni árið 2003. 563 

einstaklingar úr 11 mismunandi íþróttagreinum voru beðnir um að svara spurningalista um 

ástæður þeirra fyrir brottfalli. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að drengir voru líklegri 

til að gefa upp ástæður sem tengdust áhrifum frá öðrum á meðan stúlkurnar bentu á að önnur 

áhugamál væru mikilvægari. Í heildina voru ástæðurnar sem flestum fannst mikilvægastar þær 

að þau höfðu annað að gera, líkaði ekki vel við þjálfarann og liðsandinn var ekki nógu góður. 

( Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez  & Marquez, 2003).  

1.8 Markmið rannsóknar 

Eftir viðtal við leiðbeinanda fannst undirrituðum mjög áhugavert að kanna fæðingardagsáhrif 

í knattspyrnu á Íslandi. Efnið er nokkuð nýtt af nálinni og mjög fáar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið af þessu tagi sérstaklega hér á landi. Þess má geta að við undirbúning fyrir þessa 

ritgerð fannst einungis ein bók með kafla um fæðingardagsáhrif í knattspyrnu sem segir okkur 
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það að þörfin á fleiri rannsóknum af þessu tagi er brýn. Aðalmarkmið þessarar rannsóknar er 

að kanna hvort fækkun iðkenda í yngri flokkum í knattspyrnu sé tengd fæðingardegi þeirra. 

2.0 Aðferðafræði 

2.1 Undirbúningur  

Undirbúningur að þessu verkefni hófst strax á haustmánuðum 2010 þar sem rannsóknarefni 

var ákveðið eftir viðtal við leiðsögukennara. Því næst var fengið leyfi hjá félögunum til að 

nota iðkendalista þeirra í þessari rannsókn og fengust þeir úr Felix kerfi ÍSÍ. Eftir mikla 

heimildavinnu kom í ljós að ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á þessu efni og einungis 

fundust tvær íslenskar rannsóknir sem hafa kannað fæðingardagsáhrif í knattspyrnu. Þegar 

allri heimildavinnu var lokið var hafist handa við vinnu úr þeim upplýsingum sem ég hafði 

fengið.  

2.2 Rannsóknaraðferð 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn þar sem iðkendalistar 5 félaga 

á höfuðborgarsvæðinu voru rannsakaðir frá árinu 2009. Iðkendalistar félaganna fengust úr 

Felix kerfi ÍSÍ þar sem iðkendur allra íþróttafélaga landins eru skráðir. Öllum iðkendum var 

síðan raðað upp eftir fæðingarmánuðum, aldri og kyni. Tímabilin voru janúar-mars, apríl-júní, 

júlí-september og október-desember og féll hver iðkandi í einn af þessum flokkum. Því næst 

var skoðuð dreifing iðkenda í þessa fjóra flokka og kannað hvort munur væri á fjölda iðkenda 

í hverjum hóp fyrir sig og hvort það breyttist milli flokka. 

2.3 Þáttakendur í rannsókninni 

Fimm félög voru valin til að taka þátt í þessari rannsókn. Félögin voru Breiðablik, Fram, 

Fylkir, Valur og Þróttur og voru þau valin út frá stærð og staðsetningu þeirra. Ákveðið var að 

taka einungis félög af höfuðorgarsvæðinu vegna þess að þau eru öll svipuð að stærð og 

niðurstöðurnar verða nákvæmari en ef borin væru saman stór félög af höfuðborgarsvæðinu og 

lítil félög af landsbyggðinni. Þáttakendur í rannsókninni voru 2719 einstaklingar, 1837 drengir 

og 882 stúlkur. 
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2.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við Microsoft Office Excel forritið þar sem iðkendum var 

skipt niður í fyrrnefnda fjóra flokka. Allar töflur og myndir voru unnar í Excel. Ritgerðin var 

skrifuð á Microsoft Office Word.  

2.5 Rannsóknarspurning og tilgáta 

Rannsóknarspurning mín er svo hljóðandi: hvernig tengist fækkun iðkenda í yngri flokka 

knattspyrnu fæðingardegi þeirra ? 

Tilgáta mín er svo hljóðandi: eftir því sem iðkendur eldast verða færri sem fæddir eru á 

síðasta fjórðung ársins ennþá að stunda íþróttina 
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3.0 Niðurstöður 

Hér á eftir fara helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar eru settar upp hvern flokk 

fyrir sig en drengir og stúlkur eru á sömu töflum til að auðvelda samanburð á kynjunum. Í 

heildina voru 2719 iðkendur skráðir hjá félögunum árið 2009, 1837 drengir og 882 stúlkur. 

 

Mynd 1: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu allra iðkenda félaganna 5 árið 2009. 

Eins og sést á mynd nr.1 þá er dreifingin tiltölulega jöfn á fyrstu þremur tímabilunum. 

Drengirnir eru flestir fæddir á tímabilinu júlí til september en 27,4% þeirra falla í þann hóp. 

Fæstir drengjanna falla þó í síðasta hópinn þar sem 21,7% þeirra eru fæddir á tímabilinu 

október til desember. Stúlkurnar eru flestar í fyrsta hópnum en 27,3% þeirra eru fæddar á 

tímabilinu janúar til mars. Fæstar þeirra falla í síðasta flokkinn þar sem 20,1% þeirra eru 

fæddar á tímabilinu október til desember. 
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Mynd 2: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 7. Flokki hjá félögunum 5 ári 2009 

Eins og sést á mynd 2 þá er dreifing iðkenda í 7. flokk nokkuð ójöfn.. Flestir iðkendur eru 

fæddir á þriðja fjórðungnum á tímabilinu júlí til september eða 33,6% stúlkna og 29,5% 

drengja. Fæstir iðkendur eru í síðasta flokknum frá október til desember en einungis 16,8% 

stúlkna og 21,1% drengja falla í þann hóp. 

 

Mynd 3: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 6. flokki félaganna 5 árið 2009 
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Eins og sést á mynd 3 er dreifingin nokkuð jöfn hjá strákunum, flestir eru fæddir á tímabilinu 

júlí til september eða 26% en fæstir eru fæddir á tímabilinu apríl til júní eða 24,1%. 

Stúlkurnar eru flestar fæddar á fyrstu mánuðum ársins en 29,1% stúlkna falla í þann flokk. 

Fæstar eru stúlkurnar á síðasta tímabilinu en 20,6% þeirra falla í þann flokk.  

 

Mynd 4: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 5. flokki félaganna 5 árið 2009 

Eins og sést á mynd 4 þá eru flestir drengjanna fæddir á tímabilinu júlí til september eða 

29,1%. Fæstir falla hins vegar í síðasta hópinn en einungis 19,7% drengjanna eru fæddir á 

tímabilinu október til desember. Stúlkurnar falla flestar í annan flokkinn en 28,5% þeirra eru 

fæddar á tímabilinu apríl til júní. Fæstar stúlkur eru fæddar á síðustu mánuðum ársins en 

22,3% þeirra eru fæddar á tímabilinu október – desember. 
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Mynd 5: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 4. flokki félaganna 5 árið 2009 

Eins og sést á mynd 5 þá eru flestir drengjanna, eða 25,8%, fæddir á tímabilinu janúar til mars 

en fæstir þeirra eru fæddir á síðasta tímabilinu eða 24,1%. Hjá stúlkunum eru flestar þeirra 

fæddar á fyrstu mánuðunum eða 29% en fæstar þeirra eru fæddar á tímabilinu júlí til 

september eða 21,9%. 

 

Mynd 6: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 3. flokki félaganna 5 árið 2009 
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Eins og sést á mynd 6 þá eru Flestir drengir í fyrsta flokknum en 29,5% iðkendanna eru 

fæddir á tímabilinu janúar til mars. Fæstir drengjanna eru hins vegar fæddir á tímabilinu 

október til desember. Stúlkurnar eru flestar fæddar á fyrstu mánuðum ársins en 29,9% þeirra 

falla í þann hóp. Fæstar þeirra falla hins vegar í hópinn frá júlí til september en 21,5% þeirra 

eru fæddar þá. 

 

Mynd 7: myndin sýnir hlutfallslega dreifingu iðkenda í 2. flokki félaganna 5 árið 2009 

Eins og sést á mynd 7 þá falla flestir drengirnir í fyrsta flokkinn en 31,4% iðkendanna eru 

fæddir á tímabilinu janúar til mars. Fæstir drengjanna eru í síðasta flokknum þar sem einungis 

13,9% iðkendanna eru fæddir á tímabilinu október til desember. Stúlkurnar eru flestar í þriðja 

hópnum en 35,3% iðkendanna eru fæddir á tímabilinu júlí til september. Fæstar stúlknanna 

flokkast síðan í síðasta hópinn en 11,5% iðkendanna eru fæddir á tímabilinu október til 

desember. 
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stúlkur jan-mar apr-jún júl-sep okt-des samtals 

breyting á 
milli 
flokka í % 

7.flokkur 44 49 63 32 188 
 6.flokkur 63 52 57 45 217 15,4 

5.flokkur 42 47 40 36 165 -24,0 

4.flokkur 40 37 29 30 136 -17,6 

3.flokkur 31 24 22 25 102 -25,0 

2.flokkur 21 18 26 9 74 -27,5 

samtals 241 227 237 177 882 
 Tafla 1: taflan sýnir dreifingu stúlkna í hvern flokk fyrir sig eftir fæðingarmánuði 

Hér sjáum við allar stúlkur sem skráðar voru hjá félögunum 5 árið 2009. Við sjáum að í 

heildina eru flestar stúlkurnar fæddar á fyrstu mánuðum ársins og fæstar á tímabilinu frá 

október til desember. Einnig er áhugavert að skoða breytingu á fjölda iðkenda eftir flokkum 

en þeim fækkar t.d. um 24 % milli 6. flokks og 5. flokks. 

 

drengir jan-mar apr-jún júl-sep okt-des samtals 

breyting 
á milli 
flokka í % 

7.flokkur 112 103 128 92 435 
 6.flokkur 105 105 113 113 436 0,2 

5.flokkur 89 93 104 70 356 -18,3 

4.flokkur 73 70 71 69 283 -20,5 

3.flokkur 62 59 52 37 210 -25,8 

2.flokkur 35 30 35 17 117 -44,3 

samtals 476 460 503 398 1837 
 Tafla 2: taflan sýnir dreifingu drengja í hvern flokk fyrir sig eftir fæðingarmánuði 

Hér sjáum við alla drengi sem skráðir voru hjá félögunum 5 árið 2009. Það sést hér að 

langfæstir iðkendur eru fæddir á síðustu þremur mánuðum ársins og sést þetta best á tölum frá 

2. og 3. flokk. Einnig er fróðlegt að skoða muninn á fjölda iðkenda eftir flokkum en þar 

kemur fram að fjöldi iðkenda nær hámarki í 6. flokki en minnkar síðan hratt í næstu flokkum 

á eftir. 
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4.0 Umræður  

4.1 Túlkun niðurstaða og svar við rannsóknarspurningu 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig fæðingarmánuður iðkenda hefur áhrif á 

hversu margir stunda knattspyrnu. Samkvæmt mínum niðurstöðum hefur fæðingarmánuður 

mikil áhrif þegar eldri flokkarnir eru skoðaðir en þau áhrif sjást ekki hjá yngri iðkendunum. 

Þetta er að hluta til andstætt því sem spænsk rannsókn sýndi fram á en þar rannsökuðu þeir 

iðkendur á aldrinum 11-18 ára og komust að því að minnihluti leikmanna í öllum 

aldurshópum voru fæddir á síðasta fjórðung ársins ( Del Campo o.fl. 2010 ). Það kom einnig fram 

í þessari spænsku rannsókn að mikill meirihluti iðkenda var fæddur á fyrstu þremur mánuðum ársins 

sem stenst ekki í minni rannsókn þar sem dreifing iðkenda á fyrstu 3 tímabilin var í flestum tilvikum 

frekar jöfn . þetta kemur skýrt fram ef við skoðum töfluna yfir alla iðkendurna. Þar sjáum við að flestir 

drengirnir eru fæddir á tímabilinu júlí – september en stúlkurnar eru flestar fæddar á fyrstu þremur 

mánuðunum. Þess ber þó að geta að meirihluti erlendra rannsókna á þessu efni eru framkvæmdar á 

úrvalshópum í knattspyrnu á meðan íslenskar rannsóknir taka mið af öllum iðkendum ákveðinna 

félaga. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að fæðingardagur iðkenda hefur áhrif á fækkun 

þeirra í knattspyrnu. Þannig eru þeir sem fæddir eru á síðasta hluta ársins í miklum minnihluta þeirra 

sem enn eru að stunda knattspyrnu þegar komið er í 2. flokk hjá báðum kynjum. Þessi munur sést þó 

ekki að neinu ráði fyrr en í 3. Flokk hjá drengjum og í 2. Flokk hjá stúlkum sem er mun seinna en við 

var búist. Þetta er ólíkt því sem komið hefur fram í svipuðum rannsóknum á til að mynda yngri 

landsliðum (Barnsley,R.H.,Thompson,G.,Legault,P, 1992). (Williams,J.H.2009). þar sem að án 

undantekninga eru flestir leikmenn fæddir á fyrstu mánuðum ársins en fæstir á þeim síðustu. 

4.2 Hvað er til ráða til að sporna við fæðingardagsáhrifum ? 

Eftir vinnslu þessarar ritgerðar er ljóst að fæðingardagsáhrif í yngri flokkum knattspyrnu á 

Íslandi eru staðreynd. Hversu mikil þau eru og hve alvarleg er erfitt að meta en þó er ljóst að 

betur má ef duga skal. Við þurfum ekki að leita lengra en til A-landsliðs Íslands til að sjá að 

leikmenn fæddir seint á árinu eru ekkert síðri knattspyrnumenn en þeir sem fæddir eru fyrr á 

árinu. Í rannsókn frá árinu 2009 kom fram að fleiri leikmenn voru fæddir á síðustu mánuðum 

ársins en þeim fyrstu ( Vignisson, 2009 ). Eins og bent er á í erlendri rannsókn ( Glamser & 

Vincent, 2004 ) þá hefjast fæðingardagsáhrif oft á tíðum snemma á lífsleiðinni. Leikmenn sem 

eru valdir í úrvalshópa á unga aldri eru líklegri til að líta á sjálfa sig sem efnilega, eyða meiri 

tíma í æfingar og leggja sig meira fram. Þar af leiðandi fá þeir meiri athygli frá þjálfurum og 
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aðstandendum. Þessir iðkendur fá meira hrós fyrir frammistöðu í íþróttum, eru viljugri til að 

leggja sig fram og fá einnig meiri leiðsögn frá þjálfara sem veitir efnilegri leikmönnum meiri 

athygli hvort sem það sé meðvitað eða ómeðvitað. Í rannsókn þar sem skoðuð voru 

fæðingardagsáhrif í yngri flokka knattspyrnu í Evrópu kemur einnig fram að þeir leikmenn 

sem eru á unga aldri titlaðir hæfileikaríkir eru oft stærri og sterkari en andstæðingar þeirra og 

eru valdir í úrvalshópa á þeim forsendum. Þessir leikmenn lenda oft í vandræðum þegar þeir 

eru orðnir fullþroska og stærð og styrkur skiptir minna máli en tæknileg geta. ( Helsen, Van 

Winckel & Williams, 2004 )   

Það verður því að velta því fyrir sér hverju félögin eru að tapa á því að velja leikmenn út frá 

líkamlegum þroska í stað tæknilegrar getu. Það verður að teljast ólíklegt að leikmenn sem 

fæddir eru seinna á árinu fæðist með minni knattspyrnuhæfileika. Með því að velja leikmenn í 

úrvalshópa út frá líkamlegum yfirburðum er í raun verið að taka þá fram yfir þá sem eru 

seinþroska en gætu vel verið tæknilega betri. Þessir leikmenn sem eru seinþroska og komast 

aldrei í bestu liðin vegna skorts á líkamlegur burðum fá því litla hvatningu frá þjálfara, 

aðstandendum og samherjum. Þar af leiðandi verður að teljast líklegt að þeir gefist upp á 

knattspyrnuiðkun fyrr eða síðar. 

 Ríflega 20 þúsund drengir og stúlkur stunda nú knattspyrnu hjá íþróttafélögum á 

Íslandi. ( ÍSÍ, 2009 )Markmið þessara félaga á samkvæmt KSÍ að vera að allir þessir iðkendur 

fái verkefni við sitt hæfi burtséð frá því hvort þeir stefni á afreksmennsku.( KSÍ, án árt. ) Oft 

er erfitt að sjá hvort ungir leikmenn eiga eftir að verða afreksmenn í framtíðinni og ber 

félögum því að veita öllum iðkendum sömu tækifæri til að stunda íþróttina á unga aldri.  

4.3 Brottfall í yngri flokka knattspyrnu 

Ef litið er á töflurnar í niðurstöðukaflanum hér á undan sést hversu gríðarlegur munur er á 

fjölda iðkenda frá ári til árs hjá þessum félögum. Samkvæmt rannsókn Rúnu Hilmarsdóttur á 

íþróttaiðkun barna og unglinga að ná hámarki á aldrinum 11-13 ára og minnka eftir það          

( Hilmarsdóttir, 2011). Samkvæmt mínum niðurstöðum eru flestir að æfa knattspyrnu á 

aldrinum 9-10 ára og kemur þetta fram hjá báðum kynjum. Þannig eru 436 drengir skráðir 

sem iðkendur í 6. flokki á meðan einungis 356 eru á skrá í 5. flokki. Þetta hlýtur að koma á 

óvart og stangast á við þessa rannsókn Rúnu sem reyndar kannaði fleiri íþróttir en 

knattspyrnu. Spurningin hlýtur þá að vera sú hvort brottfall í knattspyrnu hefjist fyrr en í 

öðrum íþróttum. Hver er munurinn á þjálfun í 6. Flokk og 5. Flokk í knattspyrnu sem verður 

til þess að svo miklu munar á fjölda iðkenda í þessum hópum. Ein ástæða gæti verið sú að 
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mun meira kapp er lagt á keppnir í 5. Flokk og áhersla á sigur er mun meiri en í yngri 

flokkunum. Það sést líka á töflunum af þeim 80 iðkendum sem munar á 5. og 6. Flokk þá er 

mesti munurinn í hópnum sem fæddur er á tímabilinu október til desember. Einnig sjáum við 

það ef við skoðum fækkun iðkenda milli flokka að fækkunin milli 3. og 2. Flokks drengja er 

rúm 44 %  sem verður að teljast allt of mikil. Hér verður þó að taka fram að einungis var 

unnið með 5 félög í þessari rannsókn en þó er margt sem bendir til þess að fæðingardagsáhrif 

séu til staðar. Brottfall í knattspyrnu á Íslandi er greinilegt vandamál sem takast þarf á við. 

Hvernig það á að gera er eitthvað sem knattspyrnusamband Íslands þarf að gera í samstarfi við 

félögin í landinu því á ári hverju erum við að missa af allt of mörgum ungum iðkendum. Erfitt 

er að sjá það á ungum leikmönnum hver þeirra á eftir að slá í gegn seinna meir. Þess vegna 

ber að hvetja sem flesta til áframhaldandi iðkunar. 

4.4 Veikleiki rannsóknar 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er sá að ég þarf að treysta því að gögnin sem unnið er með í 

þessari rannsókn séu samviskusamlega uppfærð af félögunum. Öll gögnin sem notuð voru í 

rannsókninni komu frá Felix kerfi ÍSÍ þar sem allir iðkendur eiga að vera skráðir. Þegar 

félögin voru beðin um leyfi til að nota iðkendalista þeirra var einnig spurt hvort félögin 

uppfærðu þessa lista ekki eftir bestu getu. Aðeins eitt félag tilkynnti að hafa ekki skilað inn 

fullnægjandi iðkendalistum til ÍSÍ og var það félag ekki tekið með í rannsóknina. Ef 

framkvæmd væri langtímarannsókn af þessu tagi með fleiri félögum þar sem jafnvel einum 

árgangi er fylgt eftir upp alla flokkana væri áreiðanleikinn meiri. Þessi rannsókn gefur þó 

vissa vísbendingu um fæðingardagsáhrif. Einnig var ekki hægt að afla upplýsinga um 

fæðingartíðni landsmanna þannig að ég veit ekki hversu stórt hlutfall þjóðarinnar er fætt í 

hverjum mánuði fyrir sig. Styrkleiki rannsóknarinnar er hins vegar sá að ég er að vinna með 

nýleg gögn. 
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5.0 Lokaorð  

Eftir að hafa skoðað margar rannsóknir bæði íslenskar og erlendar er það ljóst að þegar 

börnum og unglingum er raðað í hópa eftir fæðingarári sýna þau börn sem fædd eru seint á 

árinu lakari frammistöðu en þau sem fædd eru fyrr á árinu bæði í námi og í íþróttum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þetta í stórum dráttum. Hins vegar kemur þessi munur 

á fjölda iðkenda ekki fram fyrr en komið er í 3. flokk hjá drengjum og í 2. flokk hjá stúlkum. 

Aldursáhrifin koma því seinna fram í knattspyrnu á Íslandi en annarsstaðar í evrópu og víðar. 

Þetta gæti verið vegna þess að erlendis eru flestar rannsóknir á knattspyrnumönnum 

framkvæmdar á hópum landsliðsmanna eða úrvalsleikmanna þannig að einungis bestu 

leikmennirnir eru rannsakaðir.   

 Ef við skoðum rannsóknarspurninguna og tilgátu sem sett er fram í þessari rannsókn er 

hægt að svara henni í stuttu máli sem svo að fækkun iðkenda í knattspyrnu tengd 

fæðingardegi kemur ekki fram fyrr en í elstu flokkunum. Tilgátan um fjölda iðkenda stenst 

þetta því mjög fáir iðkendur í 2. flokk eru fæddir á síðustu mánuðum ársins hjá báðum 

kynjum. Hins vegar hafði ég búist við að aldursáhrifin kæmu fyrr fram. 

 Markmið þessarar rannsóknar var að skoða dreifingu iðkenda eftir fæðingardegi og tel 

ég þessa rannsókna hafa sýnt fram á ákveðið vandamál í yngri flokka knattspyrnu á Íslandi. 

Þó þarf að rannsaka þetta efni betur með t.d. langtímarannsókn þar sem einum árgangi væri 

fylgt eftir upp alla yngri flokkana en það gæfi betri hugmynd um brottfall tengt fæðingardegi 

og ástæður þess. Einnig væri áhugavert að gera rannsókn á leikmönnum í efstu deild í 

knattspyrnu hérlendis til að sjá hvort aldursáhrifin séu líka til staðar þar. 
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