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Útdráttur 
Rannsóknin fjallar um leikjafyrirkomulag í yngri flokkum karla í 
knattspyrnu á Íslandi frá 5. flokki niður í 7. flokk. Rannsóknin var 
unnin á vormisserum 2011. Þátttakendur í rannsókninni voru 112 
talsins frá knattspyrnufélögum af höfuðborgarsvæðinu. Leikir voru 
teknir upp á myndband og greindir. Skoðaður var mismunur á 
tæknilegum þáttum og atriðum sem fram koma í leikjum samkvæmt 
núverandi leikjafyrirkomulagi og þegar leikið er á minni 
knattspyrnuvöllum með færri leikmönnum í 6. og 7. flokki. Einnig 
var skoðað hvaða áhrif það hefur að leika með 8 leikmenn í liði í stað 
7 í 5. flokki, á hálfum stórum velli. Helstu niðurstöður voru þær að 
tæknilegir þættir aukast mjög mikið í 6. og 7. flokki milli 
leikjafyrirkomulaga en eru mjög svipaðir í 5. flokki. Í 6. og 7. flokki 
má samkvæmt niðurstöðunum greina að ákjósanlegra sé að leika á 
minni völlum með færri leikmenn í liði. Hvað varðar 5. flokk rýrir 
það ekki tæknilegan þátt leikmanna að leika 8 leikmenn á móti 8 í 
stað núverandi leikjafyrirkomulags. 
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Formáli 
Þegar kom að því að velja ritgerðarefni kom ekkert annað til greina en að tengja 

það knattspyrnuáhuga mínum. Eftir góðan umhugsunartíma, miklar vangaveltur 

og eftir að hafa rætt við Sigurð Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóra KSÍ þá ákvað ég 

að framkvæma rannsókn á mismunandi leikjafyrirkomulagi í 5. til 7. flokki karla í 

knattspyrnu. Sjálfur hef ég sterkar skoðanir á flest öllu sem tengist þjálfun og 

þjálfunaraðferðum og því rannsóknin afar spennandi kostur fyrir mig. 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Sc. gráðu í íþróttafræði frá Háskólanum í 
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fyrir mig. Sérstakar þakkir fá síðan Auður Þórhallsdóttir, Sigríður Rún 

Siggeirsdóttir og Guðjón Þór Ólafsson fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 
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Inngangur 
Í þessari ritgerð verður fjallað um vallar- og leikjafyrirkomulag í yngstu flokkum 

karla á Íslandi. Miklar umræður hafa átt sér stað undanfarna mánuði meðal 

þjálfara hvort að breyta eigi leikjafyrirkomulaginu í yngstu flokkunum hérlendis 

(Arnar Bill Gunnarsson, 2011; Sigurður Þórir Þorsteinsson, 2011).  

Flest mót sem haldin eru í 7. flokki karla (strákar 8 ára á almanaksárinu og 

yngri) eru með fyrirkomulaginu 7 leikmenn á móti 7 á 1/4 hluta af stórum velli. 

Þjálfarar velta nú fyrir sér hvort leikjafyrirkomulag 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 

hluta af stórum velli væri ákjósanlegra til árangurs. Hvort það myndi efla færni 

leikmanna, þar sem hver og einn yrði virkari í leikjum. Fáein félög hafa tekið af 

skarið og leikið æfingaleiki 5 leikmenn á móti 5 með góðum árangri (Hákon 

Sverrisson og Sverrir Óskarsson, munnleg heimild 15. nóvember 2010). 

Í 6. flokki (strákar 10 ára á almanaksárinu og yngri) er leikja-

fyrirkomulagið oftast svipað og hjá 7. flokki þar sem leikið er 7 leikmenn á móti 7 

á 1/4 hluta af stórum velli. Það fyrirkomulag hefur hingað til gengið ágætlega. 

KSÍ heldur mót fyrir þennan aldurshóp 7 leikmenn á móti 7 á hálfum stórum velli. 

Það virðist vera útbreidd skoðun þjálfara að sú stærð sé óheppileg fyrir þennan 

aldurshóp (Hákon Sverrisson, munnleg heimild 23. mars 2011). 

5. flokkur (strákar 12 ára á almanaksárinu og yngri) leikur ávallt 7 

leikmenn á móti 7 á hálfum stórum velli. Umræður hafa skapast meðal þjálfara 

um ástæður þessa fyrirkomulags og hvort það væri ekki hentugra að minnka 

völlinn eða fjölga leikmönnum, til þess að búa leikmenn betur undir stóran völl 

(strákar 14 ára á almanaksárinu og yngri), sem leikinn er í 4. flokki (Arnar Bill 

Gunnarsson, 2011). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort núverandi leikjafyrirkomulag 

sé það ákjósanlegasta fyrir 5. til 7. flokk karla. Markmiðið er að skoða möguleika 

sem felast í mismunandi fyrirkomulagi og veita upplýsingar um hvað börnin fá út 

úr leikjunum, með það að markmiði að hjálpa þjálfurum og umsjónarmönnum 

félaga varðandi skipulagningu leikja og móta. Skoðað verður hvort betur eigi við 

að leika 5 leikmenn á móti 5 í 7. og 6. flokki karla þar sem aðaláherslan er 

grunntækni leiksins. Í 5. flokki verður síðan skoðað hvort að leikjafyrirkomulagið 

8 leikmenn á móti 8 leikmönnun sé hentugra þar sem að leikfræðilegur 

undirbúningur hefst fyrir stóran völl í 4. flokki. 
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Bakgrunnur 
Knattspyrna hófst, samkvæmt því formi sem leikið er eftir í dag, árið 1863 þegar 

knattspyrnusamband Englands var stofnað (FIFA, e.d.a). Síðan þá hafa vinsældir 

íþróttarinnar aukist jafnt og þétt til dagsins í dag. Ein aðal ástæða vinsældar 

hennar er hversu auðveld hún er í framkvæmd og hve lítinn útbúnað þarf til þess 

að leika hana, ásamt því að reglur leiksins eru auðlærðar (Martinez, 2008). Árið 

1904 var FIFA, Alþjóðaknattspyrnusambandið stofnað. Á árunum 1937 og 1938 

voru nútímareglur leiksins síðan skjalfestar af sambandinu (FIFA, e.d.c).  

Samkvæmt könnun FIFA sem kom út í júlí árið 2007 leika 265 milljónir 

manna knattspyrnu reglulega í yfir 200 löndum. Að auki eru um 5 milljónir 

dómara sem samtals gera iðkendur leiksins um 270 milljónir manna eða um 4% af 

íbúafjölda heimsins. 38 milljónir af þessum einstaklingum eru skráðir liðsmenn og 

yfir 50% af þeim eru undir 18 ára aldri (Kunz, 2007). Áhorfendatölur hafa einnig 

aukist á íþróttinni en talið að í kringum 700 milljónir manna hafi horft á úrslitaleik 

heimsmeistaramótsins í knattspyrnu árið 2010 (Roxborough og Jones, 2010). 

Síðustu ár hefur fjölgun átt sér stað í knattspyrnuiðkun á Íslandi. Árið 2006 

voru skráðir iðkendur 17.442 og hefur fjöldinn stigvaxið síðan, ár frá ári. 

Samkvæmt nýjustu tölum eru rétt rúmlega 20.000 knattspyrnuiðkendur skráðir á 

Íslandi eða rúm 6% af íbúum landsins (ÍSÍ, 2010). Óskráðir iðkendur eru yfir 

10.000 sem gerir íþróttina að langvinsælustu grein landsins (FIFA, e.d.b).  

Fyrsta mótið sem haldið var fyrir yngri flokka á vegum FIFA var árið 

1977 í Túnis (FIFA, e.d.d). Síðan þá hefur mótum fjölgað og áhersla á 

unglingastarf aukist ótrúlega. Félög greina hæfileika leikmanna og þróa þá í 

gegnum unglingastarf til þess meðal annars að geta telft þeim fram seinna meir í 

meistaraflokkum félagsins. Félög bæta einnig ímynd sína ef uppaldir leikmenn ná 

langt í knattspyrnuheiminum (Vrljic og Mallet, 2008). Hins vegar var sett regla 

árið 1995 (e. Bosman rule) sem leyfði leikönnum að fara frjálst milli liða ef 

leikmaður var ekki á samning. Fyrir vikið gátu stærstu félög heims ,,rænt” ungum 

og efnilegum leikmönnum frá minni liðunum sem lögðu ríka áherslu á yngri 

flokka starf sitt. Nú hafa hins vegar verið settar reglur í Evrópukeppnum 

félagsliða og mörgum af stærstu deildum heims reglur þar sem að 8 af 25 

leikmönnum verða að vera uppaldir af félaginu, til þess að rík uppbyggingarstefna 

og metnaður verði áfram á starfið í  yngri flokkum félaganna (UEFA, e.d.). 
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Fyrirkomulag valla og leikja í yngri flokkum 

Leikir og vallarstærð 
Talið er að skoskur prentari, James B. Ferguson, hafi fyrstur manna kynnt 

Íslendingum fyrir reglum knattspyrnunnar árið 1895. Fyrsti opinberi 

knattspyrnuleikurinn fór síðan fram á þjóðhátíðardegi Reykvíkinga þann 3. ágúst 

1899. Fyrsta Íslandsmótið var haldið árið 1912 þar sem þrjú félög tóku þátt. Hins 

vegar voru ekki haldin Íslandsmót í yngri flokkum fyrr en árið 1940, þegar keppt 

var í 2. og 3. flokki. Árið 1954 var síðan keppt í 4. flokki en allir flokkar léku 11 

leikmenn á móti 11 á stórum velli (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1997). 

Í knattspyrnu eru reglur sem segja til um hversu stór völlurinn má vera. 

Það er ekki ákveðin stöðluð stærð, heldur er viðmiðunarstærð og síðan lámarks- 

og hámarksstærð. Í reglugerð KSÍ varðandi knattspyrnuleikvanga sem tók gildi 1. 

maí 2009 er tekið fram að viðmiðunarstærð valla sé 68 m x 105 m en 

hámarksstærð sé 75 m x 110 m og lámarksstærð 55 m x 75 m (KSÍ, 2009.a).  
 

 

 
Mynd 1. Vallarstærðir á Íslandi á stórum velli og í yngri flokkum (aðlagað frá KSÍ, 2009.a; KSÍ, 

2009.b). 

 

Það eru um 30 ár síðan farið var að keppa með öðru fyrirkomulagi en 11 

leikmenn á móti 11, í yngstu flokkum landsins. Fyrstu mótin sem haldin voru fyrir 

yngstu flokkana á Íslandi voru árið 1982 í 6. flokki og tveimur árum seinna var 

haldið Tommamót Týs í Vestmannaeyjum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). Fyrsta Íslandssmótið sem leikið var með leikja-

fyrirkomulaginu 7 leikmenn á móti 7 var árið 1986 (Birkir Sveinsson munnleg 

heimild, 12. apríl 2011). 
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Aðstaða til knattspyrnuiðkunar hérlendis hefur tekið stakkaskiptum 

seinustu ár (Elvar Þór Friðriksson og William Geir Þorsteinsson, 2007). Með 

tilkomu knattspyrnuhalla hefur verið hægt að æfa við kjöraðstæður allt árið um 

kring, óháð veðurfari. Því er knattspyrna á Íslandi orðin heilsársíþrótt en áður fyrr 

var mikið frí yfir vetrarmánuðina. Frá árinu 2000 hafa verið reistar sjö hallir með 

knattspyrnuvelli í fullri stærð og þrjár með minni völlum (Elvar Þór Friðriksson 

og William Geir Þorsteinsson, 2007). 

Í dag er leikjafyrirkomulagið 7 leikmenn á móti 7 í öllum mótum 

yngriflokka, frá 5. flokki og niður úr, þó að vallarstærðir séu breytilegar. KSÍ 

heldur Íslandsmót fyrir 5. og 6. flokk þar sem eftirfarandi reglur gilda, sjá töflu 1. 
 

Tafla 1. Fyrirkomulag móta á vegum KSÍ (KSÍ, 2009.b; KSÍ, 2011). 

 7.flokkur 6.flokkur 5.flokkur 

Aldur 8 ára á almanaks-  
árinu og yngri 

10 ára á almanaks-  
árinu og yngri 

12 ára á almanaks- 
árinu og yngri 

Leikmenn 

Ekki keppt á 
vegum KSÍ 

7 leikmenn + 5 skiptimenn 7 leikmenn + 5 skiptimenn 
Leiktími 30 mín. (2 x 15 mín.) 40 mín. (2 x 20 mín.) 
Stærð knattar 3 4 
Leikvöllurinn 68 m x 52,5 m 68 m x 52,5 m 
* hámarksstærð 75 m x 55 m 75 m x 55 m 
* lámarksstærð 55 m x 40 m 55 m x 40 m 
 

Þrátt fyrir að vallarstærð hafi verið minnkuð frá stórum velli, þá er 

hugsanlegt að vellirnir séu enn of stórir fyrir ákveðin aldur og getustig 

einstaklingana (Lee, 1993). Sérstaklega vakna spurningar um hvort það eigi ekki 

að breyta núverandi fyrirkomulagi hér á landi þegar aðstaðan er orðin svona góð. 

Þannig gætum við fylgt eftir öðrum löndum sem hafa klætt leiki barnanna í 

búning við hæfi, til að ná sem mestum árangri með yngri flokka starfið (Hákon 

Sverrisson og Sverrir Óskarsson, munnleg heimild 15. nóvember 2010). 

Þróun vallarstærðar erlendis 
Mikil breyting og framþróun hefur þó átt sér stað á síðustu árum hjá nokkrum 

þjóðum, hvað varðar vallarstærð og fjölda leikmanna í yngri flokkum (Football 

Federation Australia, 2011). Þróunin hefur verið sú að vellirnir eru að minnka og 

leikmönnum að fækka inni á honum (Hjulmand, 2008). Stærð valla skal vera 

samkvæmt stærð og aldri barna og hannaðir til að mæta þörfum þeirra (Lee, 1993). 

Þannig læri þau best að þróa með sér tækniatriði og samhæfingu sem mikilvægt er 
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að gera á þessum aldri (Lee, 1993). Ýmsar íþróttagreinar hafa brugðist við þessu 

og til að mynda leika börn tennis á minni velli með lægra net. Badminton er 

einnig leikið á minni völlum hjá yngstu iðkendunum, til að þau fái að njóta 

íþróttarinnar enn betur (Lee, 1993). Handboltinn á Íslandi hefur tekið álíka skref 

með því að innleiða svokallaðan minnibolta fyrir yngstu iðkenduna. Þar er sérstök 

áhersla á að allir taki þátt og séu virkir í leiknum. Leikmönnum hefur verið 

fækkað og reglurnar aðlagaðar að hæfileikum barnanna (HSÍ, e.d.). 

Rannsókn sem gerð var í Nýja Sjálandi vísar til þess að hentugt sé að meta 

vallarstærð út frá hæð iðkenda og skotlengd barna frekar en skrefalengd eins og 

gert er í Bandaríkjunum (Gerdsen, 2008). Það sem skiptir mestu máli er að finna 

hentuga stærð á velli fyrir börn svo þau geti notið sín sem best. Þess vegna hefur 

verið kynntur til sögunnar svokallað minnibolti fyrir yngstu knattspyrnuiðkenduna 

(Football Federation Australia, 2011).  

Minnibolti 
Minnibolti er það form knattspyrnu sem talið er hentugast fyrir börn að leika 

(Football Federation Australia, 2011). Knattspyrnufyrirkomulag minnibolta hefur 

verið breytt frá 11 manna bolta. Er það gert til þess að koma til móts við þarfir 

barna, áður en þau fara að leika á stórum velli og eru vellirnir minni og 

leikmennirnir færri. Aðaláherslan í minnibolta er á skemmtun og frjálsræði 

leikmanna og um leið minnkar áhersla á beina þjálfun. Rannsóknir hafa þegar sýnt 

að börn hafa meiri ánægju af minnibolta og eiga auðveldara með að ná færni í 

íþróttinni (Football Federation Australia, 2011; Small, 2006). Fyrir vikið verður 

áherslubreyting á hugarfari gagnvart leiknum og minni áhersla verður á úrslit, mót, 

stig, markatölur og úrslit (Football Federation Australia, 2011). 

Rannsóknir á minnibolta hafa sýnt fram á að leikmenn snerta boltann oftar 

og auka þannig líkurnar að ná upp tæknilegri færni (Football Federation Australia, 

2011; Fenoglio, 2003; Small, 2006). Börnin þurfa ekki að taka jafn flóknar 

ákvarðanir á meðan á leiknum stendur. Þau taka virkari þátt í leiknum og fá fleiri 

tækifæri til þess að leysa vandamál sem geta komið upp. Einnig fá þau fleiri 

tækifæri til þess að skora mörk (Football Federation Australia, 2011; Kelly og 

Drust, 2009; Jones og Drust, 2007; Small, 2006). 

Reglur minniboltans erlendis eru oftast svipaðar og notast er við í yngri 

flokkum hérlendis (KSÍ, 2009.b; Football Federation Australia, 2011). Hins vegar 
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hafa nokkur lönd gert fáeinar breytingar fyrir yngstu iðkendurna eins og að leyfa 

þeim að sparka inn, í stað þess að taka innköst. Í Ástralíu eru einnig framkvæmd 

innspörk hjá 6 og 7 ára, við endalínu í stað hornspyrnu eða markspyrnu (Football 

Federation Australia, 2011).  

Hægt er að setja upp minniboltavelli á ýmsan máta (sjá nánar US Youth 

Soccer, 2009). Einfaldasta leiðin er að minnka vellina frá stórum velli eins og sést 

á mynd 2. 
 

 
Mynd 2. Dæmi um mögulegar vallarstærðir fyrir minnibolta (aðlagað frá US Youth Soccer, 2009). 

 

Á Íslandi er eingöngu leikið á hálfum hluta af stórum velli á mótum á 

vegum KSÍ (blá mörk). Aðrar þjóðir sem hafa uppfært leikjafyrirkomulagið sitt 

nýlega, eru farnar að leika á töluvert minni völlum (sem dæmi gul og rauð mörk) 

með færri leikmenn í liði (Football Federation Australia, 2011; Canada Soccer 

Association, 2008; Scottish Football Association, 2009). Skrefin sem tekin eru í 

þessu ferli eru því orðin talsvert fleiri hjá leikmönnum þeirra þjóða, áður en byrjað 

er að leika 11 leikmenn á móti 11 en hér á landi. Í töflu 2 er hægt að sjá hvernig 

leikjafyrirkomulag er í hinum ýmsu löndum. 
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Tafla 2. Leikjafyrirkomulag erlendis í 5. flokki, 6. flokki og 7. flokki (André Paulsen munnleg 

heimild, 26. apríl 2011; Sunniva Kollslíð munnleg heimild, 26. apríl 2011; Football Federation 

Australia, 2011; US Youth Soccer, 2009; OYSAN, e.d.). 

Land 7.flokkur 6.flokkur 5.flokkur 

Ástralía 
4 á móti 4 7 á móti 7 9 á móti 9 
2 x 15 mín 2 x 20 mín. 2 x 25 mín. 

30 m x 20 m 1/4 af velli hálfur völlur 

Bandaríkin 
4 á móti 4 8 á móti 8 11 á móti 11 

4 x 12 mín. 2 x 25 mín. 2 x 30 mín. 
27,5 m x 30 m 41 m x 55 m 50 m x 73 m 

Belgía 
5 á móti 5 8 á móti 8 11 á móti 11 

4 x 15 mín. 4 x 15 mín. 2 x 30 mín. 
25 m x 35 m hálfur völlur heill völlur 

Færeyjar 
4 á móti 4 5 á móti 5 6 á móti 6 

2 x 10 mín. 2 x 10 mín. 2 x 15 mín. 
24-30 m x 17-20 m 30-34 m x 20-23 m 51 m x 29-42 m 

Írland 
5 á móti 5 7 á móti 7 9 á móti 9 

3 x 10 mín. 3 x 15 mín. 3 x 20 mín. 
40 m x 30 m 60 m x 40 m 80 m x 60 m 

Norgegur 
5 á móti 5 5 á móti 5 7 á móti 7 

2 x 20 mín. 2 x 25 mín. 2 x 30 mín. 
30-40 m x 15-20 m 30-40 m x 15-20 m 40-60 m x 20-40 m 

Spánn 
5 á móti 5 5 á móti 5 7 á móti 7 

2 x 20 mín. 2 x 20 mín. 2 x 35 mín. 
35 m x 23 m 35 m x 23 m hálfur völlur 

Bandaríkin 5 á móti 5 7 á móti 7 11 á móti 11 
El Salvador 4 á móti 4 5 á móti 5 9 á móti 9 

England 5 á móti 5 7 á móti 7 11 á móti 11 
Kýpur - 5 á móti 5 5 á móti 5 

Lichtenstein 5 á móti 5 7 á móti 7 9 á móti 9 
Skotland 4 á móti 4 7 á móti 7 7 á móti 7 

Ungverjaland 4 á móti 4 5 á móti 5 8 á móti 8 
 

Í rannsókn sem unnin var í Þýskalandi á tíunda áratugnum var fjallað um 

muninn á því að leika 7 leikmenn á móti 7 annars vegar og 11 leikmenn á móti 11 

hins vegar, hjá börnum á aldrinum 8 – 10 ára (sjá Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 

2003). Þar kemur fram að sé leikið 7 leikmenn á móti 7, fái börnin fleiri tækifæri 

til þess að skora í leiknum og það að æfa grunnatriði knattspyrnunnar undirbúi þau 

betur  fyrir 11 leikmenn á móti 11 síðar meir (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2003).  
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Nokkrum árum seinna var gerð rannsókn sem leiddi í ljós að 7 leikmenn á móti 7 

á hálfum velli, hentaði þó ekki öllum aldurshópum. Niðurstöður sýndu að 4 

leikmenn á móti 4 eða 5 leikmenn á móti 5, væri hentugara fyrirkomulag til þess 

að þróa grunntækni leiksins. Þegar leikmenn hafa náð upp góðri grunntækni er 7 

leikmenn á móti 7 á 1/4 hluta af stórum velli næsta skref fyrir þróun 

leikfræðilegrar hugsunar. Það að láta iðkendur 12 ára og yngri leika á hálfum velli 

eða stærri væri hins vegar algjörlega óviðeigandi (Snow, 2006).  

Knattspyrnufélagið Manchester United gerði svipaða rannsókn á árunum 

2002-2003 fyrir 9 ára og yngri leikmenn. Upptaka var gerð á 15 leikjum, 4 

leikmenn á móti 4 og 8 leikmenn á móti 8 og þeir greindir. Niðurstöðurnar sýndu: 

135% fleiri sendingar, 260% fleiri skot, 500% fleiri mörk, 225% oftar myndaðist 

leikstaðan 1 leikmaður á móti 1 og gabbreyfingar voru 280% fleiri þegar leikið 

var 4 leikmenn á móti 4 í stað 8 leikmanna á móti 8 (Fenoglio, 2003).   

Rannsókn sem framkvæmd var af háskólanemum í Skotlandi um 

samanburð á gjörðum leikmanna í 5. flokki eftir leikjafyrirkomulagi, 4 leikmenn á 

móti 4 (vallarstærð 30 m x 20 m), 7 leikmenn á móti 7 (vallarstærð 60 m x 40 m) 

og 11 leikmenn á móti 11 (stór völlur) í 40 mínútna leikjum. Niðurstöður þeirra 

sýndu að meðaltal snertinga leikmanna á boltanum á hverja mínútu var 2,86 

snertingar þegar leikið var 4 leikmenn á móti 4, 1,4 snerting 7 leikmenn á móti 7 

og 0,74 snerting 11 leikmenn á móti 11. Mörk voru skoruð á 1,5 mínútnu fresti 

með leikjafyrirkomulagið 4 leikmenn á móti 4 án markvarða, 3,6 mínútna fresti 7 

leikmenn á móti 7 og 20 mínútna fresti þegar leikið var 11 á móti 11. Hver 

leikmaður tók að meðaltali 2,1 snertingu í einu á boltanum þegar leikið var 4 

leikmenn á móti 4, aðeins fleiri eða 2,4 snertingar þegar leikið var 7 leikmenn á 

móti 7 og síðan 2,5 snertingar 11 leikmenn á móti 11 (sjá nánar Small, 2006). 

Ákefð og vinnusemi leikmanna virðist ekki minnka þó svo að leikinn sé 

minnibolti. Sýnt hefur verið fram á að mismunur á hjartslætti í leikjum 8 leikmenn 

á móti 8 (168±6 slög/mín.) og 4 leikmenn á móti 4 (175±10 slög/mín.) er mjög 

svipaður. Vegalengd sem leikmenn áorkuðu var einnig svipuð, hins vegar aukast 

hreyfingar leikmanna til hliðar og aftur á bak þegar leikið er 4 á móti 4 (Jones og 

Drust, 2007). Svipuð rannsókn leiddi einnig í ljós að ákefð breytist einnig lítið hjá 

leikmönnum þó svo að stærð valla væri mismunandi (Kelly og Drust, 2009). 
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Þjálfun barna 

Ástæður íþróttaiðkunar 
Mjög stór hluti barna tekur þátt í skipulögðu íþróttastarfi en þátttaka þeirra nær 

hámarki í kringum 12 ára aldur (Weinberg og Gould, 2007). Ástæður fyrir 

íþróttaiðkun barna eru að þau vilja læra nýja færni, finnst skemmtilegt í íþróttum, 

fá útrás, upplifa spennu, fá líkamlega hreyfingu, eru með vinum og/eða eignast 

nýja vini ásamt því að upplifa keppnir og áskoranir. Ástæður brottfalls getur að 

samaskapi verið þær að þau upplifa ekki þessa þætti sem taldir voru upp hérna á 

undan (Weinberg og Gould, 2007). 

Flestir hafa margþættar forendur fyrir þátttöku í íþróttum. Rannsóknir hafa 

sýnt að þegar íþróttaþátttaka barna hefst er það ekki forgangsatriði þeirra að verða 

sigurvegarar (Côté, 1999). Það sem þjálfarar geta gert til þess að viðhalda 

áhugahvöt barnanna er að aðlaga æfingar, leiki og umhverfi að þörfum þeirra (Lee, 

1993). Upplifi börn ótta við að gera mistök og það að vera ekki nógu góð geta þau 

upplifað streitu. Ef streitu upplifun á sér stað hjá börnum, í lengri tíma, er líklegt 

að kulnun komi upp (Weinberg og Gould, 2007). Kulnun er tegund brottfalls úr 

íþróttum þar sem ungir íþróttamenn hætta vegna viðvarandi streitu (Weinberg og 

Gould, 2007). Orsakaþættir kulnunuar er meðal annars miklar væntingar, 

þrýstingur foreldra, álagsmeiðsli vegna ofþjálfunar eða að íþróttaiðkun sé of 

tímafrek. Til þess að sporna við þessu þarf að þróa sjálfstraust meðal barnanna og 

uppbyggilegt viðhorf gagnvart mistökum (Weinberg og Gould, 2007).  

Þjálfunarstig 
Það virðist vera börnum eðlislægt að taka þátt í íþróttum. Þeim þykir gaman að 

því að læra nýja færni sem íþróttirnar krefjast (Weinberg og Gould, 2007). Miklar 

æfingar eru nauðsynlegar ef leikmenn ætla sér að ná langt í íþróttinni (Williams 

og Hodges, 2004). Mikið hefur verið skrifað og fjallað um líkamlegan þátt 

knattspyrnunnar, hvernig byggja eigi upp þol, hraða og sprengikraft hjá 

knattspyrnumönnum (Ward, Hodges, Wiliams og Starkes, 2004; Schmid og Alejo, 

2002). Það getur haft í för með sér aukna áherslu á líkamlega þáttinn fram yfir 

aðra, sem eru ekki síður mikilvægir í þróun knattspyrnumanna. Rannsóknir hafa 

bent á tengingu líkamlegra, lífeðlisfræðilega og sálfræðilega þátta í spá manna á 

hæfileikum í knattspyrnu (Williams, Reilly og Franks, 1999; Williams og Reilly, 

2000). Leikmaður sem fær atvinnumannasamning hjá enskri úrvalsdeildar-
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akademíu við 16 ára aldur, hefur að jafnaði æft knattspyrnu í tíu ár. Fjöldi 

skipulagðra æfinga fram að því er í kringum 15 klukkutímar á viku, 700 tímar á 

ári og samanlagt 7000 tímar af uppsettum æfingum til þess að bæta og þróa færni 

leikmannsins. Áður en leikmaðurinn kemur til með að leika úrvalsdeildarleik er 

líklegt að æfingatímarnir verði komnir upp í 10.000 klukkustundir (Williams og 

Hodges, 2005).  

Það sem er mikilvægast í þjálfun barna er að kenna þeim réttu hlutina á 

réttum tíma (Thompson, 2009). Íþróttaþjálfun er skipt upp í tímabil útfrá 

mismunandi þjálfunaráherslum og því, hvort íþróttin krefst sérhæfingar á fyrstu 

stigum ferilsins eða seinni stigum, eins og til dæmis knattspyrna (Balyi og 

Hamilton, 2004). Hlutverk yngstu flokka í knattspyrnu er að sjá um að móta 

einstaklinginn, kenna honum grunntækni leiksins og tryggja að upplifun hans á 

íþróttinni sé jákvæð (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987; KSÍ, e.d.b). Hér 

verður skipting tímabila útskýrð ásamt því að fjalla nánar um fyrstu tvö stigin, 

sem snerta yngstu flokkana sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Skipulag á þjálfunaráherslum 
1. 6-9 ára iðkendur - Leik og kynningarskeið 

Hvað hreyfiþroskan varðar er mikilvægt að fram fari fjölþættar æfingar 

með takmarkaða áherslu á keppni milli einstaklinga og liða. Hæfnin til 

þess að hugsa huglægt eykst og tímaskynið þroskast. Börnin byggja upp 

almenna hreyfifærni fyrir lífstíð. Foreldrar og þjálfarar hafa mikla þýðingu 

fyrir skilning barnsins á því hvað er rétt og hvað er rangt og hvernig 

leikurinn fer fram (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). Þættir sem 

einna mikilvægast er að þjálfa er lipurð, jafnvægi, samhæfing og hraði. 

Þetta er mikilvægt tímabil í þróun hraða en kraftur og þol byggist upp hjá 

iðkendum í gegnum leiki (Balyi og Hamilton, 2004). 

2. 9-12 ára iðkendur - Grunntækniskeið 

Fjölþætt þjálfun á sér stað, engin sérhæfing heldur áhersla á 

undirstöðuatriði íþróttarinnar. Á seinni hluta þessa stigs fara börnin að 

hugsa eins og eldri einstaklingar og eiga þannig auðveldara með að læra af 

munnlegri kennslu og ábendingum. Hér fara börnin að verða fyrir áhrifum 

frá félögunum (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). Á þessum aldri 

skapast einnig tækifæri til þess að kenna hröðun og samhæfingu og byggja 
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þannig upp almenna íþróttafærni. Hófsamlegar kröfur skulu vera gerðar á 

árangur en leggja skal ríka áherslu á leik, gleði og háttvísi (Balyi og 

Hamilton, 2004).  

3. 12-16 ára iðkendur - Uppbyggingarskeið 

4. 16-18 ára iðkendur - Keppniskeið 

5. 18 ára iðkendur og eldri - Afreksskeið 

6. Eftir keppnisferilinn - Heilsuræktarskeið

 

Þjálfarar og áhorfendur tala stundum um að góðir leikmenn séu með 

meðfædda hæfileika sem fleyti þeim langt í íþróttinni. Til stuðnings þessarar 

ályktunar hafa ýmsir fræðimenn lagt fram kenningar um að við fæðumst ekki öll 

jöfn og ákveðnir einstaklingar geta verið búnir einkennum sem auka líkur á 

árangri í íþróttum, fram yfir aðra (Bouchard, Malina og Perusse, 1997). 

Þrátt fyrir einkenni sem geta hjálpað til þess að ná yfirburðum, þarf að 

eyða gríðarlega miklum tíma í æfingar til þess að bæta færni og frammistöðu. Þeir 

sem ná einna lengst í knattspyrnu eru þeir sem eyða hvað mestum tíma í 

skipulagðar æfingar. Rannsókn meðal belgískra knattspyrnumanna sýnir að 

atvinnumenn hafa við 18 ára aldur eitt samtals 9332 klukkustundum í skipulagðar 

æfingar, hálf atvinnumenn um 7449 æfingatímum á meðan áhugamenn hafa eytt 

um 5079 klukkustundir í æfingar (Williams og Hodges, 2005). Árangur í 

knattspyrnu er háður hinum ýmsu þáttum, þar sem erfðir spila ákveðið hlutverk 

ásamt þeim skuldbindingum sem einstaklingurinn er tilbúinn að leggja á sig til 

æfinga til þess að móta tækniatriði (Howe, Davidson og Sloboda, 1998; Ericsson 

og Charness, 1994; Ericsson, Krampe og Tesch-Römer, 1993). 

Hreyfiþroski barna 
Hreyfiþroski er hugtak sem notað er yfir aldurstengdar breytingar á hreyfingum 

og hreyfifærni. Þetta ferli hefst strax við fæðingu og breytist í sífellu, meðan við 

lifum (Berghildur Bernharðsdóttir, 2002).  

Í knattspyrnuleik verða einstaklingar fyrir fjölda skynáreita sem þeir þurfa 

stanslaust að vera að vinna úr, en þá getur verið mikilvægt að sýna skjót viðbrögð 

(Guðrún Árnadóttir, 1992). Viðbragð er sá tími sem líður frá áreiti þar til að 

einstaklingurinn bregst við með hreyfingu (Schmidt og Wrisberg, 2008). Þegar 

við bregðumst við áreiti fer einstaklingurinn í gegnum þrjú stig: fyrst skynjar hann 
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upplýsingar úr umhverfinu, því næst vinnur hann úr upplýsingunum og að lokum 

bregst hann við með því að framkvæma viðbrögð (Schmidt og Wrisberg, 2008). 

Hæfni í þessari upplýsingaúrvinnslu er fyrir tilstuðlan mikillar þjálfunar en ekki 

vegna meðfæddra hæfileika (Baker, Horton, Robertson-Wilson og Wall, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að leikmenn notast við mismunandi leitaraðferðir 

þegar leikið er á stórum velli, miðað við lítinn völl (Williams, 2000). Sjónræn leit 

er einnig mismunandi eftir því hvort einstaklingur er í sókn eða vörn. Lee (1993) 

bendir á að leikmenn undir 12 ára aldri séu ekki jafn færir að vinna úr 

upplýsingum og fullorðnir. Þeir hafi hreinlega ekki getuna til að leika 11 leikmenn 

gegn 11 og skoða og velja bestu leiðina hverju sinni. Þeir geti eingöngu hugsað 

um þrjá til fjóra aðra leikmenn en þá sjálfa, í einu.  

Hæfileikinn til þess að þróa ákvörðunartöku er því ekki mikill á þessum 

aldri. Leikir með fáum leikmönnum er því hentugasta leiðin fyrir framþróun 

upplýsingavinnslu iðkenda (Grant, Williams, Dodd og Johnston, 1999). Af því má 

leiða að stærri völlur með fleiri leikmönnum inni á vellinum, gefur ekki betri 

niðurstöður varðandi ákvörðunartöku, heldur rugli þá í ríminu vegna fjölda 

skynáreita og möguleika sem eru fyrir hendi (Snow, 2006). 
 

Tafla 3. Fjöldi sendingamöguleika útfrá fjölda leikmanna (Snow, 2006). 

Fjöldi sendingarmöguleika útfrá fjölda leikmanna 
2 leikmenn 2 10 leikmenn 90 
3 leikmenn 6 11 leikmenn 110 
4 leikmenn 12 12 leikmenn 132 
5 leikmenn 20 14 leikmenn 182 
6 leikmenn 30 16 leikmenn 240 
7 leikmenn 42 18 leikmenn 306 
8 leikmenn 56 20 leikmenn 380 
9 leikmenn 72 22 leikmenn 462 

 

Ef sendingamöguleikar eru of margir er einnig hætta á að leikmenn þori 

ekki öðru en að velja ávallt einfaldasta sendingamöguleikann. Fyrir vikið verða 

ekki miklar framfarir í sköpunarhæfni leikmannanna (Lee, 1993). 

Hreyfifærni 
Hæfileikinn að ná tökum á færni er ómissandi þáttur í þjálfun bara. Aukin færni 

gerir það meðal annars að verkum að ákvörðunartaka verður auðveldari í íþróttum 
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sem fjallað er um í kaflanum hér á undan. Til þess að ná þessu markmiði þurfa 

þjálfarar að skilja hvernig leikmenn læra færni og hvernig æfingar eru uppbyggðar 

og skipulagðar. Þar af leiðandi er þekking þjálfara mikilvæg til þess að flýta fyrir 

námi barnanna (Reilly og Williams, 2003).  

Þegar talað er um færni er átt við hæfileika einstaklingsins að geta valið, 

skipulagt og framkvæmt aðgerð, miðað við þær aðstæður sem skapast á skilvirkan 

hátt (Magill, 2004). Einkenni færni er að hún hafi markmið, sé skilvirk og 

áreiðanleg, hafi aðlögunarhæfni, sé árangursrík og lærð (Reilly og Williams, 

2003). Í þessari skilgreiningu er fólginn samvinna hugrænnar færni og hreyfifærni. 

Þegar talað er um hugræna færni er átt við mikilvægi ákvörðunartöku, með 

áherslu á hvað skal gera en ekki hvernig (Reilly og Williams, 2003). Hreyfifærni 

þarfnast sjálfstýrðar hreyfingar líkama og útlima til þess að ná markmiðum sínum. 

Hún byggist á gæðum hreyfingarinnar, þar sem réttar hreyfingar skipta mestu máli 

(Schmidt og Wrisberg, 2008). 

Ýmsir fræðimenn hafa sett fram kenningar um það hvernig við lærum færni 

stig frá stigi. Allar þessar kenningar fjalla um það að á fyrri stigum lærdóms 

þurfum við að ímynda okkur hreyfinguna og skilja grundvallaratriði hennar og 

samhæfingu hreyfinga (Schmidt og Wrisberg, 2008). Til þess að ná tökum á því 

þurfa leikmenn að leiðrétta mistök á leið sinni og oft verða aðgerðir hægar og 

ónákvæmar í byrjun. Sjálfstraust er ekki mikið til að byrja með en eftir ákveðinn 

fjölda æfinga, skilja þeir hugmyndafræðina bakvið færnina og geta þannig breytt 

og aðlagað sig að kröfun hreyfingarinnar. Ef einstaklingurinn nær miklum tökum 

á hreyfingunni kemst hann á lokastig þar sem hreyfingin verður sjálfvirk (Schmidt 

og Wrisberg, 2008). Þetta stig nefndu Fitts og Posner árið 1967 sjálfvirka stigið 

og þeir skiptu stigunum í þrennt (Magill, 2004 og Schmidt og Wrisberg, 2008):  

 

1. Vitsmunastig sem er upphafsstig. Þar framkvæmir einstaklingurinn mikið 

af mistökum og veit ekki hvernig skal laga mistökin.  

2. Tengslastig sem er annað lærdómsstigið. Þar eiga sér stað miklar framfarir 

og einstaklingurinn gerir sér grein fyrir mistökum.  

3. Sjálfvirkastigið er stig sem ekki er sjálfgefið að allir komist á. Hér er 
hreyfingin framkvæmd án þess að hugsa og stöðuleiki er fyrir vikið mjög 
mikill.  
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Færni er hægt að greina frá tækni, en þar er átt við grundvallar hreyfifærni 

eða hreyfimynstur (Reilly og Williams, 2003). Þegar einstaklingar læra nýja tækni 

þróa þau með sér hreyfiprógramm fyrir hverja færni (Reilly og Williams, 2003; 

Schmidt og Wrisberg, 2008). Leikmenn þróa hreyfiprógramm sem geymir 

ákveðið hreyfimynstur til að mynda fyrir innanfótarspyrnu, sem inniheldur allar 

þær hreyfingar sem þarf til þess að framkvæma spyrnuna á árangursríkan hátt 

(Reilly og Wiliams, 2003; Schmidt og Wrisberg, 2008). Hreyfiprógrammið 

skilgreinir og gefur skipanir varðandi líkamstöðu. Með æfingunni er hægt að þróa 

lengra og flóknara hreyfiprógramm sem eru geymd í langtímaminninu. Sé tækni 

vel æfð þarf ekki að veita henni mikla athygli þegar hreyfingin er byrjuð (Schmidt 

og Wrisberg, 2008). 

Þjálfun þar sem þjálfarinn stjórnar gjörðum leikmanna sinna frá A-Ö með 

skilaboðum og leiðbeiningum getur framkallað hraðar framfarir í upphafi lærdóms. 

Hins vegar hafa slíkar þjálfunaraðferðir slæmar afleiðingar til lengri tíma. Ef 

leikmenn fá að stjórna ákvörðunartökum sjálfir og finna leiðir úr vandræðum 

sjálfir, er uppskeran sú að leikmennirnir verða klárari og geta þannig beytt færni 

sinni í mismunandi aðstæðum.  

Flestar þessara kenninga sem nefndar hafa verið hér að ofan tengjast 

vitrænni starfsemi. Vandamál geta hins vegar skapast um forspá á frammistöðu í 

liðsíþrótt eins og knattspyrnu. Því íþróttin hefur færri staka þætti sem mæla 

árangur, ólíkt hlaupagreinum, þar sem fáir þættir eru greinilegir mælikvarðar á 

frammistöðu, t.d. skrefalengd, skrefatíðni, hröðun og hraði (Vrljic og Mallet, 

2008). Ytri þættir eins og andstæðingar og vallaraðstæður gera rannsóknar-

mönnum erfiðara fyrir að greina og spá fyrir um framtíð ungra leikmanna (Vrljic 

og Mallet, 2008). Árið 1986 setti Newell fram kenningar sem útskýrðu hvað réði 

frammistöðu einstaklings (Vickers, 2007). Hann skipti áhrifaþáttunum í þrennt út 

frá einstaklingnum, umhverfinu ásamt verkefninu sem unnið var að. Tengsl milli 

þessara þátta koma til með að hafa áhrif á hreyfinám einstaklingsins og ráða 

þannig frammistöðu hans (Williams og Hodges, 2005). 
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Mynd 3. Þættir sem hafa áhrif á hreyfinám og frammistöðu einstaklings (aðlagað frá Reilly o.fl., 
2004; Vickers, 2007). 
 

Þættir sem ráða því hvernig leikmaður hegðar sér eru til að mynda aldur, 

líkamslögun (hæð, þyngd, útlimalengd), líkamsástand (styrkur, hraði, liðleiki), 

andlegir þættir (sjálfstraust, einbeiting, tilfinning og hvatning) og persónubundnir 

þættir (áhættufíkill eða leikur öruggt). Þessir þættir ráða til að mynda miklu um 

leikstíl einstaklingsins. Sem dæmi þá er leikmaður, sem er mjög hávaxinn líklegri 

til þess að skora mörk með skalla en sá sem er mjög lítill (Chow o.fl., 2006). 

Þættir sem snerta verkefni eru sem dæmi reglur leiksins, markmið, vallarstærð, 

leikmannafjöldi, leiðbeiningar, leiktími og búnaður (Williams og Hodges, 2005; 

Reilly, Richardson, Stratton og Williams, 2004). Þessir þættir geta haft áhrif á 

ákvörðunartöku leikmanna og hvort þeir þrói með sér yfirsýn í leiknum. 

Umhverfisþættirnir geta síðan verið: veðrið, þyngdarkraftur, hæð yfir sjávarmáli, 

birtustig og hávaði. Mikilvægi þessara þátta skulu ekki vera vanmetnir því 

mikilvægt er að umhverfið sé afslappað og án pressu í upphafi lærdóms. Hins 

vegar þurfa þjálfarar að kenna leikmönnum að láta umhverfið hafa sem minnst 

áhrif á sig, því það er þáttur sem leikmaðurinn getur lítið stjórnað á meðan á leik 

stendur (Weinberg og Gould, 2007).  
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Félagslegir þættir skipta hér einnig miklu máli, ásamt hefðum og 

menningu. Sé mikil hefð fyrir knattspyrnu í hverfinu eða ef félagarnir stunda 

íþróttir er líklegra að börn iðki knattspyrnu (Martindale, Collins og Daubney, 

2005). 

Tegundir æfinga 
Uppsetning æfinga og hvernig eigi að kenna börnum nýja færni er mikilvægur 

þáttur í þjálfun. Tækni getur verið kennd sérhæfð þar sem ein ákveðin hreyfing er 

endurtekinn aftur og aftur. Á hinn bóginn er hægt að kenna fjölbreytt þar sem 

mismunandi hreyfingar eru æfðar til skiptis. Þegar ein hreyfing er kennd, er hægt 

að framkvæma hana í mismunandi umhverfi, stöðug æfing er þegar hreyfingin er í 

einni útfærslu og síðan breytileg æfing þar sem sama hreyfingin er æfð í nokkrum 

útfærslum til skiptis (Schmidt og Wrisberg, 2008; Reilly og Williams, 2003). 

Hefðin er að í upphafi lærdóms sé notast við sérhæfða og stöðuga æfingu á 

hverja færni áður en farið er að kenna hana fjölbreytt eins og gert er í minnibolta 

(sjá mynd 4). 

Mynd 4. Tengsl milli fjölbreytileika á æfingum og afskiptum þjálfara (aðlagað frá Reilly, 
Richardson, Stratton og Williams, 2004). 
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Hætta er á að þjálfarar beiti of oft sérhæfri kennslu vegna ofmats á þeirra 

aðferð. Rannsóknir hafa nefnilega sýnt að með sérhæfri æfingu náist betri árangur 

á meðan æfingin á sér stað en hún ýti hvorki undir þróun almenns 

hreyfiprógramms né endist sem skildi. Þannig fái iðkandinn falska tilfinningu 

fyrir getu sinni. Við fjölbreytta æfingu er árangurinn ekki eins góður í upphafi, en 

árangurinn eykst þegar hreyfingin er framkvæmd síðar, því hún festist betur í 

langtímaminninu (Schmidt og Wrisberg, 2008). 

Breytileg æfing eykur getuna til þess að ákvarða hraða og kraft sem þarf í 

hvert skipti sem hreyfing er framkvæmd. Fyrir vikið eykur það aðlögunarhæfni í 

hreyfingunni (Schmidt og Wrisberg, 2008). Breytileg æfing virðist einnig eiga vel 

við kennslu hjá börnum (Reilly og Williams, 2003; Williams og Hodges, 2005). 

Til að mynda þegar innanfótarspyrnur eru kenndar, getur verið gott að breyta 

ýmsum þáttum eins og vegalengd, hraða sendingarinnar, leið boltans og hæð 

sendingarinnar, því þegar í leikinn er komið verða sendingarnar mismunandi. 

Forðast skal miklar endurtekningar á sömu æfingunum. Eina tilfellið sem sýnt 

hefur verið fram á að sérhæfð stöðug æfing hafi ákveðna kosti, fram yfir 

fjölbreytta þjálfun, er á allra fyrstu skrefum lærdóms þegar börn eru að mæta á 

sínar fyrstu æfingar (Shea, Kohl og Indermill, 1990). 

Það hefur því vísindalegan stuðning að minnka sérhæfðar æfingar og leyfa 

börnum að læra færnina í gegnum minnibolta (Reilly og Williams, 2003). 

Minniboltinn er góð tilbreyting frá sérhæfðum æfingunum og líkist að miklu leyti 

svokölluðum ,,götubolta” sem hefur verið vinsæll í Suður-Ameríku í gegnum 

tíðina og kannski ein af ástæðum þess að svo margir frábærir leikmenn hafi komið 

þaðan (Williams og Hodges, 2005). 

Leiðbeiningar og endurgjöf 
Þjálfarinn þarf að veita leiðbeiningar þegar hann er að kenna nýja tækni varðandi 

framkvæmd hreyfingarinnar þannig að iðkendurnir geti náð tökum á tækninni 

(Williams og Hodges, 2004; Reilly og Williams, 2003; Schmidt og Wrisberg, 

2008). Leiðbeiningarnar geta verið í formi sýnikennslu eða fyrirmæla. Þjálfarar 

falla oft í þá gryfju að vera mikið með sýnikennslu í stað þess að leyfa iðkendum 

að finna leiðir sjálfir til þess að þróa sína færni. Mikilvægast er að fyrirmælin sem 

gefin eru séu ekki of flókin eða of tæknileg, sérstaklega þegar leiðbeiningarnar eru 

fyrir yngstu börnin (Schmidt og Wrisberg, 2008). 
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Þegar mistök eru greind þarf að átta sig á af hverju einstaklingurinn 

framkvæmdi mistökin. Mistök geta meðal annars orsakast vegna: miskilnings á 

hreyfingu íþróttamannsins, lélegrar líkamlegrar hæfni, mistúlkun á krafti, skorti á 

einbeitingu, óhentugum klæðnaði ásamt ytri þáttum eins og til dæmis veðri. Til 

þess að ná tökum á færni þurfa fjögur einkenni að eiga sér stað í ferlinu: framfarir, 

stöðuleiki, þolgæði og hæfni (Magill, 1998). 

Í knattspyrnu er mikið um endurgjöf, þjálfarar veita leikmönnum 

endurgjöf bæði á æfingum og í leikjum. Hægt er að fá endurgjöf í gegnum 

skynfæri en það er kallað innri endurgjöf. Ytri endurgjöf er síðan þegar iðkandinn 

fær utanaðkomandi upplýsingar (Reilly og Williams, 2003).  

Endurgjöf skal vera einlæg, hvetjandi og leiðbeinandi. Endurgjöfin getur 

komið fram í hrósi, hvatningu, svipbrigðum og líkamstjáningu. Oft er þessari 

endurgjöf skipt í tvo flokka: upplýsingar um útkomu og upplýsingar um 

frammistöðu. Þjálfarar ættu að vera duglegir að veita upplýsingar um frammistöðu 

þar sem útkoman er oftast greinileg. Eftir því sem líður á námsferil iðkenda læra 

þeir að uppgötva og leiðrétta mistök sjálfir. Almenn endurgjöf er að hinu góða en 

stöðug endurgjöf frá þjálfurum getur hins vegar verið slæm, því þá fara 

einstaklingar að treysta um of á endurgjöfina og læra þannig ekki að treysta á 

sjálfan sig (Reilly o.fl., 2004).  

 

 

Íþróttir barna 

Leiðbeiningar – Styrkingar 
Þjálfarar geta notast við ýmsar aðferðir til þess að hafa áhrif á hegðun 

íþróttamanna. Oft er notast við einhvers konar styrkingu sem felst í því að umbuna 

eða refsa til þess að auka eða minnka líkur á ákveðinni hegðun (Weinberg og 

Gould, 2007). Tilgangur jákvæðu aðferðarinnar eða að umbuna vegna góðrar 

frammistöðu, þá reynir iðkandinn að endurtaka hegðunina til þess að upplifa aftur 

umbun. Að sama skapi er tilgangur neikvæðu aðferðarinnar að nota refsingar 

þegar iðkandi gerir mistök eða sýnir slaka frammistöðu til þess að hann forðist að 

endurtaka leikinn (Weinberg og Gould, 2007). Þeir sem nota frekar refsingar eiga 

það til að ná árangri fljótt en svo kemur hrun, meðan þeir sem nota hrós eru að 
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jafnaði lengur að ná árangri og verður árangurinn jafn og þéttur og varir lengur 

(Weinberg og Gould, 2007).  

Flestir þjálfarar blanda saman þessum aðferðum en íþróttasálfræðingar 

telja að nota eigi jákvæðu aðferðina í lang flestum tilfellum (Weinberg og Gould, 

2007). Rannsóknir sýna að íþróttamenn leika betur hjá jákvæðum þjálfurum, þeim 

líki betur við samherjana og þjálfarann og upplifi betri liðsanda (Smith og Smoll, 

1997). 

Allir hafa jafna möguleika 
Stærð og styrkur leikmanna hefur mikið að segja varðandi getu á unga aldri. Þegar 

börn eru að vaxa úr grasi getur hins vegar munað miklu á líkamsþroska 

einstaklinga. Þroski beinagrindarinnar segir til um líkamlegan þroska sem mældur 

er með handarmælingum (Reilly og Williams, 2003). Það má meðal annars sjá á 

mynd 5 að það getur munað rúmum 3 árum á líkamlegum þroska stráka við 9 ára 

aldurinn. 

Mynd 5. Sýnir mismunandi líkamlegan þroska ungra knattspyrnumann í Mexíkó útfrá aldri frá 
fæðingu (aðlagað af Reilly og Williams, 2003; Dansk Boldspil Union, e.d.). 
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Fjölmargar rannsóknir styðja það að þeir sem þroskast fyrr, eru stærri og 

sterkari eru líklegri til þess að vera í bestu liðum hjá félögum sínum og að komast 

í yngri landslið seinna meir (Jimenez og Pain, 2008; Helsen, Winckel og Williams, 

2005; Williams, 2010). Hins vegar hafa niðurstöður athugana einnig sýnt fram á 

að þetta jafnast út þegar í meistaraflokk er komið (FootballTricks, 2007). Þess 

vegna þarf að hafa í huga að öllum sé gert jafnt undir höfði í yngri flokkunum. 

Best er að reyna að para saman leikmenn sem eru á svipuðum stað í þroska og 

stærð þegar þeir leika leiki. Þetta virðist oft gleymast þegar of mikið kapp er á 

úrslit í leikjum og mótum (Mailina og Brown, 1998) 

Rannsókn Bloom segir frá því að minna en 10% af þeim sem ná árangri í 

íþróttum á fullorðinsaldri höfðu verið meðal þeirra bestu þegar þeir voru 11 og 12 

ára. Það þarf því að huga vel að öllum iðkendum, því 90% af 25 bestu 

afreksmönnum hverjar greinar stóðu ekki endilega upp úr sem rísandi stjörnur á 

unga aldri (Martindale, Collins og Daubney, 2005). 

 

Hvernig upplifa börn sigur og tap 
Misjafnt er hvernig börn sjá eigin frammistöðu eða úrslit leikja, út frá aldri og 

þroska (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). Börn á aldrinum 5-6 ára sjá 

árangur og það að mistakast frá persónulegum þáttum en ekki út frá úrslitum. Það 

að klára hlaup er árangur í þeirra augum sama hvar í röðinni þau eru. Börn 6-7 ára 

börn eru farin að gefa mótherjunum meiri gaum. Hjá 7-9 ára börnum er 

aðaláherslan á að standa sig sem best. Upp úr 9-10 ára aldri átta þau sig á að hæfni 

einstaklinga hefur áhrif á frammistöðu þeirra (Duda, 1987). 

Tilfinningar barna ráða miklu hvernig þau túlka þátttöku í íþróttum. Þær 

byggjast á liðnum atburðum (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). Við það að 

sigra leiki upplifa þau mikla ánægju og stolt. Við aukinn tilfinningarþroska læra 

börnin að stjórna tilfinningum sínum. Tilfinningar ráðast frekar af innri þáttum 

frekar en ytri þáttum, hvernig við upplifum spilamennskuna frekar en niðurstöður 

leikja. Þannig getur einstaklingur verið nokkuð ánægður þrátt fyrir að hafa tapað 

þar sem hann gerði sitt besta svo dæmi sé tekið. Þó má ekki hvetja börn til þess að 

fela tilfinningar sínar, því þá er líklegt að gleðitilfiningar fari einnig í felur 

(Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987). Foreldrar og þjálfarar geta hjálpað 

börnum að stjórna þessum þáttum, að gleðjast yfir sigri en ekki á kostnað annarra, 
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að þau kunni að tapa án þess þó að sætta sig við það (Engström, Forsberg og 

Apitzsch, 1987). 

Rannsókn um viðbrögð barna við mistökum kemur í ljós að börn sem 

upplifa sig með litla hæfileika eru líklegust til að gefast upp. Þegar þau gefast upp 

sjá þau enga möguleika á sigri sama hvað þau reyna. Þau dvelja við mistök sín 

sem skapar neikvæðar hugsanir á meðan önnur börn finna leiðir út úr mistökum 

með jákvæðum hugsunarhætti (Lee, 1993). 

Hlutverk foreldra 
Þegar minnibolti er leikinn er líklegt að hlutverk foreldra aukist þar sem margir 

vellir og leikir eru í gangi á sama tíma. Foreldrar geta bæði haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á upplifun barna í íþróttum (Engström, Forsberg og Apitzsch, 1987; 

Weinberg og Gould, 2007). Jákvætt geta þau verið sem fyrirmyndir ásamt því að 

veita félagslega aðstoð. Stuðningur foreldra verndar einnig börnin fyrir 

streituvöldum í íþróttaiðkun en tenging er á milli markmiða foreldra og barna. 

Stuðningur foreldra á unga aldri skiptir börnin meira máli en þegar þau vaxa úr 

grasi (Weinberg og Gould, 2007). Foreldrar geta fallið í þá neikvæðu gryfju að 

vinna á móti þjálfaranum og lagt áherslu á baráttu og úrslit í stað frammistöðu. 

Þess vegna þurfa foreldrar að vera vel upplýstir um sitt hlutverk. Ýmis félög og 

knattspyrnusambönd hafa gefið út handbækur fyrir foreldra sem fjalla um hvernig 

best sé að hegða sér á leikjum og í kringum æfingar (Dansk Boldspil Union, e.d.; 

KSÍ, e.d.a; Handknattleiksfélag Kópavogs, e.d.). 

Rannsókn um minnibolta í Ástralíu þar sem leikjafyrirkomulagið er 4 

leikmenn á móti 4, 7 leikmenn á móti 7 og 9 leikmenn á móti 9 kemur fram að 

90% foreldra segja að börnin sín njóti þess að spila (Football Federation Australia, 

2011). Yfir 85% foreldra telja barnið sitt snerta boltann oft í leiknum og vera 

mjög virkt. Yfir 80% foreldra telja minnibolta skapa jákvætt umhverfi fyrir börnin 

og telja börn sín hafi tekið framförum yfir tímabilið. Foreldrar áttu einnig 

auðveldara með að vera virk í starfi barnanna án þess að þurfa að vera 

sérfræðingar (Football Federation Australia, 2011). 
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Aðferðir og gögn 
Í eftirfarandi kafla verður greint nánar frá fyrirkomulagi og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um markmið rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðir, 

þátttakendur, gagnaöflun og takmarkanir rannsóknarinnar. 

Markmið og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða möguleika varðandi mismunandi 

leikjafyrirkomulag hjá 5. til 7. flokks karla í knattspyrnu hér á landi. Skoða hvort 

mismunur sé á fjölda tæknilegra þátta og atvika sem fram koma í leikjum á milli 

leikjafyrirkomulaga.  

Rannsóknarspurningin sem sett var fram er eftirfarandi: 

• Hver er mismunur á fjölda tæknilegra þátta leikmanna og atvika sem fram 

koma í leikjum út frá mismunandi fyrirkomulagi í yngri flokkum karla í 

knattspyrnu á Íslandi? 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru alls 112 ungir og efnilegir knattspyrnumenn frá félögum á 

höfuborgarsvæðinu. Alls komu 6 lið þátt í 7. flokki, eða 42 leikmenn á aldrinum 

7-8 ára frá Fylki, Breiðabliki, KR og HK. Einnig komu 6 lið í 6. flokki, eða 42 

leikmenn á aldrinum 9-10 ára frá Breiðabliki, Fylki og HK. Að lokum tóku 4 lið 

þátt í 5. flokki, eða 28 leikmenn á aldrinum 11-12 ára frá Breiðabliki, FH, 

Haukum og Stjörnunni. Leikmennirnir sem tóku þátt voru þeir iðkendur sem 

lengst eru komnir í getu og færni hjá félögum sínum. 

Framkvæmd 
Vinna við rannsóknina hófst í janúar 2011 og stóð fram í maí sama ár. Í upphafi 

var unnið við að afla upplýsinga um viðfangsefnið og hvernig ákjósanlegast væri 

að framkvæma rannsóknina. Rætt var síðan við aðra þjálfara í yngri flokkunum til 

þess að undirbúa rannsóknina. Að lokum voru settir upp leikir til upptöku. 

Leikir 
Gögnum var safnað saman með upptökum af knattspyrnuleikjunum í yngri 

flokkunum. Leikirnir voru teknir upp á þeim stað sem heppilegast var hverju sinni 



  29 

og í flestum tilvikum ofan úr stúku þar sem góð yfirsýn var yfir völlinn. 

Eftirfarandi leikir voru teknir upp og greindir:  

7. flokks leikir 
Leikir voru settir upp í 7. flokki laugardaginn 2. apríl í knatthöllinni Kórnum í 

Kópavogi. Liðin léku fimm 1 x 12 mínútna leiki, 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 hluta 

af stórum velli. Því næst var leikið 7 leikmenn á móti 7 á 1/4 hluta af stórum velli. 
 

Tafla 4. Yfirlit þeirra leikja sem teknir voru upp í 7. flokki. 

Tími Leikur Leikmenn Leiktími Vallarstærð 

8:50 - 9:05 KR Breiðablik 5:5 1 x 12 mín. 1/8 
8:50 - 9:05 Breiðablik 2 HK 2 5:5 1 x 12 mín. 1/8 
9:05 - 9:20 HK KR 5:5 1 x 12 mín. 1/8 
9:05 - 9:20 Fylkir Breiðablik 2 5:5 1 x 12 mín. 1/8 
9:05 - 9:20 Breiðablik HK 2 5:5 1 x 12 mín. 1/8 
9:30 - 9:45 KR Breiðablik 7:7 1 x 12 mín. 1/4 
9:30 - 9:45 Breiðablik 2 HK 2 7:7 1 x 12 mín. 1/4 

9:45 - 10:00 HK KR 7:7 1 x 12 mín. 1/4 
9:45 - 10:00 Fylkir Breiðablik 2 7:7 1 x 12 mín. 1/4 
9:45 - 10:00 Breiðablik HK 2 7:7 1 x 12 mín. 1/4 

 

6. flokks leikir 
6. flokkur lék leiki í Fífunni í Kópavogi sunnudaginn 10. apríl. Leiknir voru þrír 

leikir samkvæmt mótafyrirkomulagi KSÍ þar sem leikið er 2 x 15 mínútur, 7 

leikmenn á móti 7 á hálfum hluta af stórum velli. Síðan fengu leikmenn hlé áður 

en leikið var 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 hluta af stórum velli. 
 

Tafla 5. Yfirlit þeirra leikja sem teknir voru upp í 6. flokki. 

Tími Leikur Leikmenn Leiktími Vallarstærð 

14:00 - 14:30 HK Breiðablik 1 7:7 2 x 15 mín. 1/2 
14:00 - 14:30 Fylkir Breiðablik 2 7:7 2 x 15 mín. 1/2 
14:30 - 15:00 HK2 Breiðablik 3 7:7 2 x 15 mín. 1/2 
14:45 - 15:15 HK Breiðablik 1 5:5 2 x 15 mín. 1/8 
14:45 - 15:15 Fylkir Breiðablik 2 5:5 2 x 15 mín. 1/8 
15:15 - 15:45 HK2 Breiðablik 3 5:5 2 x 15 mín. 1/8 
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5. flokks leikir 
Leikir hjá 5. flokki karla voru myndaðir úr Faxaflóamóti sem leiknir eru 

samkvæmt reglum KSÍ, þar sem leikir eru 2 x 20 mínútur, 7 leikmenn á móti 7 á 

hálfum stórum velli. Leikur Stjörnunar og Hauka fór fram 2. apríl í Faxaflóamóti 

á Stjörnuvelli í Garðabæ. Leikur Breiðabliks og FH fór fram 6. apríl í 

Faxaflóamóti á gervigrasvellinum fyrir utan Kórinn knatthús í Kópavogi. 

Nokkrum dögum síðar léku liðin svo 8 leikmenn á móti 8. 
 

Tafla 6. Yfirlit þeirra leikja sem teknir voru upp í 5. flokki. 

Dagsetning Leikur Leikmenn Leiktími Vallarstærð 

2. apríl Stjarnan Haukar 7:7 2 x 20 mín. 1/2 
6. apríl Breiðablik FH 7:7 2 x 20 mín. 1/2 
2. maí Breiðablik FH 8:8 2 x 20 mín. 1/2 
3. maí Stjarnan Haukar 8:8 2 x 20 mín. 1/2 

 

Úrvinnsla og greining gagna 
Gögnum frá myndatöku var hlaðið inná tölvu til þess að geta unnið með og greint. 

Horft var á leikina í Quick Time spilara þar sem myndin var stöðvuð og merkt við 

jafnóðum á blað við þau atriði sem áttu sér stað í leiknum. Gögnin voru því næst 

flutt yfir í Excel, þar sem töflur voru settar upp fyrir hvern leik (sjá töflu 11-20). Í 

6. flokki og 5. flokki var töflunum skipt upp út frá hálfleikjum, fyrri og seinni (sjá 

töflu 16-20). Samanlagður fjöldi atvika hjá liðum í hverjum leik var síðan fundinn 

út. Þegar búið var að fylla inn allar upplýsingar fyrir alla leikina var reiknaður út 

meðaltalsfjöldi á öllum þeim atriðum sem skoðaðir voru (sjá töflu 1-3).  

Hver tafla fyrir hvern leik inniheldur upplýsingar um eftirfarandi atriði: 

sendingar (fjöldi alls, langar og stuttar, ásamt prósentuhlutfalli), markskot (skipt 

niður eftir skotum á markið og framhjá), markverðir (útkast, útspark og varin 

skot), innköst, hornspyrnur, skallar, leikstaða 1:1, mörk, fjöldi snertinga, 

gabbhreyfingar, meðaltal snertinga sem leikmaður snerti boltann í einu, meðaltal 

snertinga á hvern leikmann, meðaltal snertinga á leikmann á mínútu, ásamt þeim 

tíma sem leið á milli marka í leiknum. Með þessar niðurstöður var síðan reiknað 

út meðaltal af þessum þáttum fyrir hvern leikmann. Það var gert með því að deila 

heildarfjöldanum á þá leikmenn sem hver þáttur átti við hverju sinni. Til að 

mynda var fjöldi varðra skota deilt á markverðina tvo í leiknum til þess að fá út 
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meðaltal. Annað dæmi er að fjöldi sendinga í leiknum var deilt á útileikmenn 

liðanna til þess að fá út meðaltal sendinga á hvern leikmann. Þessir útreikningar 

áttu sér stað fyrir hvern flokk fyrir sig. Þegar búið var að fullvinna þessar 

uppýsingar voru settar upp myndir í Excel sem greint er frá í niðurstöðukafla 

ritgerðarinnar. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 
Ljóst er að takmarkanir eru á niðurstöðum rannsóknarinnar. Erfitt getur verið að 

meta ákveðna þætti sem skoðaðir voru í rannsókninni, því niðurstöður eru 

stundum huglægt og siðferðilegt mat greinandans í stað augljósra niðurstaða. Þess 

vegna er einnig erfitt að bera saman ákveðna þætti við erlendar rannsóknir þar 

sem þeir hafa jafnvel önnur viðmið t.d. leikstaðan 1 á móti 1 og gabbhreyfing. 

Taka ber fram að í þessari rannsókn greindi sami einstaklingurinn alla leiki til 

þess að lámarka mismun á greiningu milli þeirra.   

Lið eiga einnig misgóða leiki sem getur haft áhrif, en reynt var að koma í 

veg fyrir það með fjölda leikja sem teknir voru upp. Leikmenn liðanna eru líka 

ekki jafn vanir því að leika 5 leikmenn á móti 5 eða 8 leikmenn á móti 8 og því 

gæti það haft áhrif, fyrstu mínútur leiksins. 

Í 5. flokki voru annars vegar teknir upp mótsleikir og þeir bornir saman 

við æfingaleiki sem settir voru upp seinna. Þar getur hugsast að leikmenn komi 

misjafnlega stemmdir inn í leikinn, til að mynda gætu leikmenn verið afslappaðri, 

stressaðri í leiknum eða jafnvel hegðað leik sínum útfrá því hvernig staðan var í 

leiknum. 

Útreikningar á meðaltali tæknilegra þátta og atvika í leikjunum hjá 

hverjum leikmanni eru heldur ekki nákvæmlega réttir þó svo að þeir gefi góða 

vísbendingar um hvern og einn.  Til að mynda taka markverðir örfáar snertingar á 

boltann í leik, hins vegar var ákveðið að hafa hann ekki með í meðaltals 

útreikningunum á snertingum, þar sem það þótti gera betur grein fyrir meðaltali á 

hvern leikmann. Heildarfjölda var því deilt niður á útileikmennina í eftirfarandi 

þáttum: sendingar, snertingar, snertingar á mínútu, leikstaða 1:1, gabbhreyfingar, 

skallar, innkast, hornspyrnur. 
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Rannsóknin og ég 
Knattspyrna hefur verið mitt hugðarefni og aðaláhugamál frá því ég man eftir mér 

og ekki líður sá dagur sem athygli mín fer af íþróttinni. Sjálfur hef ég leikið 

knattspyrnu með félagsliði mínu HK, frá því ég hóf að leika í 7. flokki og upp í 

meistaraflokk. Ég lék sem varnarmaður frá því í 7. flokki upp alla flokkana fram í 

2. flokk. Ég velti því nú fyrir mér hvort tæknileg geta mín hefði ekki verið betri ef 

annað leikjafyrirkomulag hefði verið til staðar í yngstu flokkunum. Fyrirkomulag 

þar sem allir eru virkir í varnar- og sóknarhugsun í stað þess að sérhæfing 

leikmanna hefjist svo snemma eins og raun ber vitni.  

Ég hef einnig þjálfað knattspyrnu frá því að ég varð fyrst aðstoðarþjálfari 

12 ára gamall. Þjálfunin á nú hug minn allan og stefni ég hátt á þeim vettvangi. Ég 

hef rætt við marga innan þjálfarastéttarinnar og almennt eru menn sammála um að 

breytinga er þörf á leikjafyrirkomulagi í yngri flokkum Íslands.  
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Niðurstöður 
Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknar varðandi 

leikjafyrirkomulag í yngri flokkum á Íslandi. Niðurstöðunum er skipt eftir 

flokkafyrirkomulagi hérlendis, 7., 6. og 5. flokkur. Fjallað er um hvern og einn 

flokk á sama hátt útfrá niðurstöðum.  

7. flokkur 
Á mynd 6 er áhugavert er að sjá mikla aukningu á markskotum og mörkum í leik 

þegar leikið er 5 leikmenn á móti 5, á 1/8 hluta af stórum velli. Af þessari mynd 

má lesa að fjöldi markskota eykst um 79%, fjöldi skota á markið um 102% og 

fjöldi marka eykst um 154% við það að breyta yfir í leikjafyrirkomulagið 5 

leikmenn á móti 5 á 1/8 hluta af stórum velli. Tími sem líður milli marka minnkar 

því frá því að vera 5,3 mínúta í 2,3 mínútur. Meira verður einnig að gera hjá 

markvörðunum og fjöldi varðra skota eykst um 75%. 

 

 
Mynd 6. Samanburður á heildarfjölda atvika í leik upp við mörk leiksins í 7. flokki. 
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Mynd 7. Samanburður á fjölda atvika sem útileikmaður upplifir að meðaltali í leik í 7. flokki. 
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Mynd 8. Samanburður á fjölda snertinga og fjölda sendinga að meðaltali hjá útileikmanni í leik í 7. 
flokki. 

Á mynd 9 má sjá að líkurnar á heppnaðri sendingu minnka töluvert þegar 

sendingin er lengri en 10 metrar. Hlutfall sendinga sem eru 10 metrar eða styttri 

eru um 70-80% heppnaðar á móti 20-30% óheppnuðum. Hlutfall lengri sendinga 

er í báðum leikjafyrirkomulögum 28,4% heppnaðar á móti 71,6% óheppnuðum. 

 
Mynd 9. Samanburður á fjölda heppnaðra sendinga og sendingalengd að meðaltali hjá 
útileikmanni í 7. flokki.   
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6. flokkur 
Samanburð á markskotum, skotum á markið, mörkum, útköstum og útspörkum 

markvarða ásamt vörðum skotum má sjá á mynd 10. Töluverð aukning á sér stað í 

nær öllum þáttum þegar leikið er 5 leikmenn á móti 5 í stað 7 leikmenn á móti 7. 

Eini þátturinn þar sem aukning var fyrir framan markið þegar leikið er 7 leikmenn 

á móti 7 er fjöldi útsparka, þar sem markverðir leiksins sparka samtals 12,3 

sinnum út. Meira er að gera hjá markvörðunum með tilliti til varðra skota, þar sem 

250% aukning er á vörðum skotum frá því að leika 7 leikmenn gegn 7 annars 

vegar og 5 leikmenn á móti 5 hins vegar.  

Aukning í skotum og mörkum er einnig mjög mikil, 156% í skotum, 178% 

í skotum á markið og fjöldi marka eykst um 86% þegar leikirnir eru færðir frá 

leikjafyrirkomulaginu 7 leikmenn á móti 7 yfir í 5 leikmenn á móti 5. Tíminn sem 

líður á milli marka er að meðaltali 2,3 mínútur í stað 5,3 þegar leikmönnunum er 

fækkað og völlurinn minnkaður eins og áður hefur verið útskýrt. 

 

 
Mynd 10. Samanburður á heildarfjölda atvika í leik upp við mörk leiksins í 6. flokki. 
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leikjafyrirkomulaga er einnig jöfn en fjöldi snertinga hjá leikmanni er að meðaltali 

2,7 þegar leikið er 5 leikmenn á móti 5 en 1,8 þegar leikið er 7 leikmenn á móti 7.  
 

 
Mynd 11. Samanburður á fjölda atvika sem útileikmaður upplifir að meðaltali í leik í 6. flokki. 

 

 
Mynd 12. Samanburður á fjölda snertinga og fjölda sendinga að meðaltali hjá útileikmanni í leik í 
6. flokki. 
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Á mynd 12 má sjá að hver útileikmaður snertir boltann mun oftar í 

leiknum þegar leikið er 2 x 15 mínútur eftir fyrirkomulaginu 5 leikmenn á móti 5 

á 1/8 hluta af stórum velli í stað 7 lekmenn á móti 7 á 1/4 hluta af stórum velli. 

Þegar leikið er með 5 leikmenn í liði eru snertingarnar að meðaltali 82,4 í leik hjá 

útileikmönnum en 52,8 þegar liðið inniheldur 7 leikmenn.  

Þegar sendingar eru skoðaðar betur út frá lengd þeirra má sjá að hlutfall 

heppnaðra sendinga er töluvert hærra þegar sendingarnar eru 10 metrar eða styttri. 

Þegar leikið er 5 leikmenn á móti 5 er hlutfall heppnaðra sendinga sem eru 10 

metrar eða styttri er 83,2% á móti 16,8%. Sendingar sem eru lengri en 10 metrar 

eru 51,9% heppnaðar á móti 48,1% óheppnaðar. Þegar skoðaðar eru síðan 

sendingar þegar leikið er 7 leikmenn á móti 7 má sjá að hlutfallið er 76,4% 

heppnaðar á móti 23,6% óheppnaðar í stuttum sendingum og 41,3% heppnaðar og 

58,7% óheppnaðar í lengri sendingum. 

 

 

Mynd 13. Samanburður á fjölda heppnaðra sendinga og sendingalengd að meðaltali hjá 
útileikmanni í 6. flokki. 
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5. flokkur 
Þegar tæknilegir þættir og atvik leiksins eru bornir saman frá því að leika 7 

leikmenn á móti 7 og 8 leikmenn á móti 8 eiga sér ekki stað mjög miklar 

breytingar. Á mynd 14 er hægt að sjá að heildarfjöldi markskota eykst um 5 skot 

með fyrirkomulagið 8 leikmenn á móti 8 en fjöldi markskota og marka er mjög 

svipaður. Tíminn milli marka breytist því lítið en alls liðu 11,7 mínútur milli 

marka í 7 leikmenn á móti 7 leikjunum og 10,7 þegar leikmennirnir voru 8 í liði.  
 

 
Mynd 14. Samanburður á heildarfjölda atvika í leik upp við mörk leiksins í 5. flokki. 
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Mynd 15. Samanburður á fjölda atvika sem útileikmaður upplifir að meðaltali í leik í 5. flokki. 

 

 

 
Mynd 16. Samanburður á fjölda snertinga og fjölda sendinga að meðaltali hjá útileikmanni í leik í 

5. flokki. 
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Fjöldi sendinga í leiknum eða snertinga á boltann hjá útileikmanni eru að 

meðaltali mjög svipuð eins og sést á mynd 16. Mynd 17 greinir sendingar hjá 

hverjum leikmanni að meðaltali og þá sést að heppnaðar sendingar eru töluvert 

fleiri þegar sendingar eru undir 10 metrum. Hlutfall stuttra sendinga þegar 

leikmenninir eru sjö er 76,8% heppnaðar á móti 23,2% óheppnaðar en 77,83% 

heppnaðar á móti 22,17% óheppnaðar þegar þeir eru átta í liði. Sendingar sem eru 

10 metrar er hlutfallið 53,19% heppnaðar á móti 46,81% þegar leikið er 7 

leikmenn á móti 7 og 61,43% á móti 38,57% óheppnaðra þegar leikið er 8 

leikmenn á móti 8. 

 

 

Mynd 17. Samanburður á fjölda heppnaðra sendinga og sendingalengd að meðaltali hjá 
útileikmanni í 5. flokki. 
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Umræður 
Þegar litið er á niðurstöður rannsóknarinnar má greina töluverðan mun á 

tæknilegum þáttum og atvikum í leiknum þegar leikvellirnir eru minnkaðir og 

leikmönnum fækkað, eins og gert var í rannsókninni í 6. og 7. flokki. Hlutfall 

tæknilegra þátta og atvika í leikjum 5. flokks breytist lítið þegar 

leikjafyrirkomulaginu er breytt frá því að leika 7 í liði í það að leika 8 í liði. 

Niðurstöður mínar styðja fyrri rannsóknir sem sýna fram á að auknir 

tæknilegir þættir og atvik koma upp í leikjum þar sem leikmönnum er fækkað inni 

á vellinum og vellirnir eru minnkaðir (Football Federation Australia, 2011; Kelly 

og Drust, 2009; Jones og Drust, 2007; Small, 2006; Fenoglio, 2003; Small, 2006). 

Rétt eins og marktækifæri aukast í leikjum, þá eykst virkni markvarða jafnframt, 

sem gæti skilað Íslendingum tæknilega færari markvörðum á komandi árum. 

Erfitt getur þó verið að bera niðurstöðurnar nákvæmlega saman við aðrar 

rannsóknir þar sem hver hefur sín einkenni. Í þessari rannsókn voru til að mynda 

leikir bornir saman við núverandi leikjafyrirkomulag KSÍ. Tímalengd leikjanna 

var mismunandi og vallarstærð einnig og því erfitt að bera prósentuhækkun á 

hverju atriði fyrir sig, við tölur annarra rannsókna. 

Niðurstöðurnar tengjast vel grunnþema inngangsins þar sem áhersla á 

frjálsan leik eykur færni leikmanna framyfir vélræna þjálfun. Grunnfærni 

leikmanna verður betri sem er lykilatriði til þess að ná árangri á keppnis- og 

afreksskeiði ferilsins. Við aukna grunnfærni geta leikmenn haft hugann við aðra 

þætti leiksins án þess að þurfa að einbeita stöðugt  á tækniatriðin í leiknum. Leikur 

á minni svæði eykur einnig sköpunargáfu leikmanna þar sem hver og einn þarf að 

sinna varnar og sóknarhugsun í leiknum. Sérhæfing hvað varðar leikstöður myndi 

því hefjast seinna eins og rannsóknir hvetja til (Côté, 1999). 

Margar þjóðir hafa nú gert umbætur á leikjafyrirkomulagi sínu eftir að 

rannsóknir sem þessar hafa komið fram á sjónarsviðið og fylgt þannig eftir þeim 

hugsunarhætti að leggja sem ríkustu áherslu á grunnboltatækni í 6. og 7. flokki. 

Ýmsar handbækur með stefnum og áherslum í þjálfun hafa litið dagsins ljós, 

gefnar út af knattspyrnusamböndum víðsvegar um heimin. Í öllum þessum 

handbókum er komið inn á mikilvægi þess að leggja áherslu á grunntækni 

minnibolta fyrir yngstu iðkenduna (Football Federation Australia, 2011; Canada 

Soccer Association, 2008). 
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Af þessu gefnu, mætti álykta að nú væri lag fyrir KSÍ að bregðast við 

þessari þróun og fylgja eftir rannsóknum sem snúa að framþróun þjálfunar og 

endurskipuleggja leikjafyrirkomulag yngri flokkana hérlendis. Vel hefur verið 

staðið að skipulagningu móta hérlendis og því mætti álykta að þessi breyting væri 

ekki of flókin í framkvæmd.  

Mótin yrðu þannig betur sniðin að getu og hæfileikum barnanna rétt eins 

og gert er með æfingar. Draga má þá ályktun að núverandi mót á vegum KSÍ til 

Íslandsmeistaratitils geti gefið rangar niðurstöður varðandi knattspyrnugetu 

einstaklinga. Lið sem eru með líkamlega sterkari leikmenn og í betra hlaupaformi 

geta þannig sigrað tæknilega betri leikmenn vegna hlaupagetu sinnar inni á of 

stórum vellinum. Skilaboðin er þá sú að hlaupageta sé mikilvægari en grunntækni 

sem hefur ekki góð áhrif sé litið til framtíðar. Stór völlur þar sem einstaklingar 

geta verið á vellinum í lengri tíma án þess að snerta boltann er ekki heppilegur 

fyrir nokkurn leikmann. 

Minnibolti hefur þó í einstaka tilvikum fengið á sig gagngrýni (Turner, 

e.d.). Þar eru ókostir nefndir eins og að fjölga þurfi völlum, til þess að leika 

minnibolta. Þessum gagnrýnisröddum hefur verið svarað, til að mynda er ekki 

þörf á fleiri völlum til þess að leika minnibolta. Fleiri leikmenn geta leikið á 

stórum velli ef leikið er 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 hluta af stórum velli heldur en 

eftir núverandi leikjafyrirkomulagi KSÍ. Sem dæmi má taka að í 6. flokki væri 

hægt að leika á átta völlum í einu, á meðan núverandi leikjafyrirkomulag KSÍ 

býður aðeins upp á tvo velli, 7 leikmenn á móti 7. Því væri hægt að koma 80 

strákum fyrir á sömu vallarstærð á móti 28 samkvæmt núverandi leikja-

fyrirkomulagi. Sú gagngrýni sem á einna helst rétt á sér er sú sem snertir 

uppsetningu valla. Mála þyrfti nýjar línur en þær þyrftu ekki að vera 

fyrirferðamiklar, rétt eins og þær eru í 5. flokki karla í dag. Einnig væri hægt að 

afmarka vellina með keilum, sem hægt er að setja upp með skjótum hætti. Það 

þyrfti jafnframt að fjölga mörkum eigi leikir að fara fram á mörgum völlum 

samtímis. Hugsast getur að sum félög gætu lent í vandræðum með að mæta 

þessum kröfum um fjölda marka eins og staðan er í dag. Flestallar knatthallir 

landsins eru þó með fjöldan allan af mörkum.  

Varðandi leikja og mótafyrirkomulag hjá félögum er ljóst að 

fyrirkomulagið 5 leikmenn á móti 5 er mjög ákjósanlegt fyrir 6. og 7. flokk. Hins 
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vegar þurfa þjálfarar að vera mjög skipulagðir við framkvæmd slíkra móta því 

liðum fjölgar og leikvöllunum um leið. Leikjafyrirkomulagið þarf þrátt fyrir það 

ekki að vera mikið flóknara séu þjálfarar vel undirbúnir. Oft geta skapast 

vandamál á mótum þegar lið hafa boðað komu sína með ákveðið mörg lið, en ná 

síðan ekki að uppfylla þær kröfur. Hægt væri að halda yngri flokka mót með 

fyrirkomulaginu 5 leikmenn á móti 5 án þess að félög þyrftu að tilkynna fjölda 

liða fyrr en á mótstað. Þá myndi þjálfari velja fyrirkomulag út frá fjölda liða og 

fjölda valla fyrir hvern getuhóp fyrir sig (sjá töflu 10). Hér er átt við 

mótafyrirkomulag hjá félagsliðum en ekki uppsetningu á mótum á vegum KSÍ til 

Íslandsmeistaratitils.   

Hlutverk foreldra og aðstoðarþjálfara myndi aukast við það að fylgjast 

með og stjórna liðum ef leikið yrði 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 hluta af stórum velli. 

Foreldrar gætu meðal annars aðstoðað börnin við að stjórna tilfinningum og 

upplifun þeirra á leiknum. Þjálfarar væru meira í því að hafa yfirsýn yfir 

leikjunum eftir að hafa útskýrt áhersluatriði þjálfunar fyrir aðstoðarfólki sínu. 

Fyrir vikið fá leikmenn tækifæri að taka frekar ábyrgð á gjörðum sínum, leysa 

leikstöður á eigin spýtur og mynda hreyfimynstur sem hentar hverjum og einum 

best til frambúðar (Schmidt og Wrisberg, 2008). Það að þjálfarar stjórni 

leikmönnum sínum eins og vélmönnum minnkar, þeir fá meira frjálsræði, enda er 

oft sagt að æfingar eru fyrir þjálfara en leikir fyrir iðkendur (Turner, e.d.).  

Í 5. flokki væri á hinn bóginn hægt að fjölga leikmönnum um einn inni á 

vellinum án þess að tæknileg atriði minnki í leiknum. Hver útileikmaður fær 

svipað margar snertingar á boltann og sendingar í leiknum og þegar leikið er 7 

leikmenn á móti 7. Leikfræðilegur skilningur leikmanna gæti aukist og hraði 

leiksins ef leikmennirnir verða átta í liði á hálfum stórum velli, því það er svo 

sannarlega er pláss fyrir aukamann inni á vellinum. 

Öll áhersla yrði því á grunntækni leiksins í 6. og 7. flokki og þegar í 5. 

flokk er komið er ríkari áhersla á að kenna leikfræði. Þar læra menn betur að spila 

leikstöður og að vinna saman sem lið, áður en farið er á stóran völl í 4. flokki.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar má velta fyrir sér hvort 

völlurinn sé ekki orðinn of lítill í 6. og 7. flokki.  Þar sem leikmenn geti farið eins 

síns liðs, upp allan völlinn og í einstaka tilfellum skotið yfir hann endilangan til 

þess að skora mark. Það er hins vegar mjög jákvætt að leikmenn þrói 
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gabbhreyfingar og boltatækni með því að fara framhjá andstæðingunum. Á þann 

hátt ná þau bestu tökum á grunntækninni. Seinna meir læra þeir að spila sín á milli 

eftir að boltatæknin er orðin nægilega góð. Það gerðist hins vegar aðeins einu 

sinni, bara í 6. flokki að skorað var eftir langt útspark markvarðar í þeim 8 leikjum 

sem teknir voru upp hjá þessum flokkum, 5 leikmenn á móti 5. Draga má því 

ályktun að 1/8 hluti af stórum velli sé við það minnsta til þess að leika fyrir 6. 

flokk en sé mjög hentug stærð fyrir 7. flokk.  

Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn gefur það sterkar vísbendingar 

um hvaða leikjafyrirkomulag sé hentugast fyrir hvern aldursflokk. Þrátt fyrir það 

eru augljóslega fleiri möguleikar á leikjafyrirkomulagi í boði. Eftir að hafa skoðað 

niðurstöður þessarar rannsóknar ásamt öðrum rannsóknum um leikjafyrirkomulag 

erlendis, má draga þá ályktun að fyrirkomulagið 4 leikmenn á móti 4 eða 5 

leikmenn á móti 5 sé ákjósanlegast í 7. flokki karla á 1/8 hluta af stórum velli, 5 

leikmenn á móti 5 á 1/8 af stórum velli eða 6-7 leikmenn í liði á 1/4 hluta af 

stórum velli sé ákjósanlegasta fyrirkomulagið fyrir 6. flokk. Í 5. flokki væri hægt 

að fjölga liðsmönnunum 7 um einn, á hálfum velli til þess að auka leikfræðilega 

getu leikmanna, án þess að rýra tæknilegan þátt leikmanna í leikjum. 

Í framhaldinu af þessari rannsókn yrði áhugavert að skoða samanburð í 7. 

flokki á mismun þess að leika 4 leikmenn á móti 4 og 5 leikmenn á móti 5 á 1/8 

hluta af stórum velli. Í 6. flokki væri fróðlegt að skoða muninn á því að leika 6 

leikmenn á móti 6 og 7 leikmenn á móti 7 á 1/4 hluta af stórum velli. Áhugavert 

væri einnig að rannsaka og skoða uppsetningu leikja í 4. flokki karla. Athuga 

hvort að núverandi leikjafyrirkomulag sé það ákjósanlegasta, þar sem leikið er 11 

leikmenn á móti 11 á stórum velli. Væri betra að minnka vellina eða leika 9 

leikmenn á móti 9 á minni völlum? 

Þegar horft er á stóru myndina, knattspyrnustarfið á Íslandi er hægt að 

álykta ýmislegt varðandi uppbyggingu leikmanna hérlendis. Íslensk knattspyrna er 

ekki hátt skrifuð á heimsmælikvarða samkvæmt heimslista FIFA sem raðar 

þjóðum á lista útfrá getu. Í maí 2011 stendur Ísland í 116 sæti listans en 

Íslendingar hafa hins vegar nefnt að árangurinn sé nokkuð góður miðað við 

höfðatölu (FIFA, e.d.e). Þrátt fyrir  það eru þjóðir fyrir ofan okkur sem telja færri 

íbúafjölda heldur en Ísland. Til að mynda er Grenada í 99 sæti þar sem búa 

104.000 íbúar og Antigue og Barbuda í 100 sæti þar sem búa 89.000 íbúar (FIFA, 
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e.d.e; United Nations, 2008). Erfitt er að fullyrða um réttmæti listans enda hefur 

hann fengið á sig talsverða gagnrýni og óljóst hversu mikið mark hægt sé að taka 

á honum, hvað varðar rétta geturöðun þjóðanna. 

Undanfarin ár hafa líkamlegir þættir verið aðalsmerki íslenskra leikmanna 

þar sem barátta og hlaupageta er frekar í hávegum höfð en framúrskarandi 

tæknileg geta. Hins vegar má greina jákvæða breytingu þar á, við sjáum nú 

kynslóðir sem eru að koma upp úr yngri landsliðum Íslands þar sem allir leikmenn 

liðanna er mjög tæknilega færir. Til að mynda er U21 landsliðið, sem er á leið á 

úrslit Evrópumótsins sumarið 2011, mjög tæknilega gott enda segir þjálfari 

liðisins, Eyjólfur Sverrirsson að „lykillinn í því að við eigum svo marga 

afbragðsgóða íþróttamenn í dag er að grunnurinn er góður” (Sveinn Þorgeirsson, 

2010). Þessi kynslóð leikmanna er með þeim fyrstu á Íslandi sem hefur æft á 

gervigrasi upp alla yngri flokkana. Álykta má að sú þróun hafi hjálpað þeim að ná 

upp þessari tæknilegu færni sem þeir búa yfir. Nú þegar yngri landsliðin eru að 

nálgast aðrar Evrópuþjóðir í getu í yngri landsliðum, má velta því fyrir sér hvort 

að breyting á leikjafyrirkomulagi hjálpi okkur ekki enn frekar í því að taka skref 

nær þessum þjóðum. 

Þó gætu sumir sagt, hvers vegna þarf að breyta því sem vel gengur 

varðandi leikjafyrirkomulag í yngri flokkum? Það er hins vegar ljóst að framþróun 

á sér stað í þessu eins og öllu öðru. Það er ekki enn búið að finna upp hið eina og 

sanna leikjafyrirkomulag sem virkar best fyrir hvern aldurshóp. Þangað til verðum 

við að vera tilbúin að fylgja þeirri þróun sem styðst við rannsóknarniðurstöður. 

Það er því skoðun höfundar að tími sé kominn fyrir KSÍ að taka af skarið og 

uppfæra leikjafyrirkomulag og að félög endurskipuleggi mótarfyrirkomulag með 

það að markmiði að efla knattspyrnustarf á Íslandi. 
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Viðaukar 
 

 

Tafla 7. Meðaltal atvika í leikjum 7. flokks karla. 

  

Meðaltal í 
leiknum 

Meðaltal á 
leikmann 

  

5 á móti 
5 7 á móti 7 5 á móti 5 7 á móti 7 

Fjöldi sendinga í leiknum 87.4 81.2 10.9 6.8 
Stuttar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 54.6 42.6 6.8 3.6 
0-10 metrar Heppnaðar (%) 76.7 70.1 76.7 70.1 

Óheppnaðar (fjöldi) 16.6 18.2 2.1 1.5 
Óheppnaðar (%) 23.3 29.9 23.3 29.9 

Langar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 4.6 5.8 0.6 0.5 
10+ metrar Heppnaðar (%) 28.4 28.4 28.4 28.4 

Óheppnaðar (fjöldi) 11.6 14.6 1.5 1.2 
Óheppnaðar (%) 71.6 71.6 71.6 71.6 

Markskot: Á markið 16.6 8.2 2.1 0.7 
  Framhjá 6.0 4.4 0.8 0.4 
Markverðir: Útkast 8.6 6.6 4.3 3.3 
  Útspark 4.6 4.0 2.3 2.0 
  Varin skot 9.8 5.6 4.9 2.8 
Mörk 6.6 2.6 0.8 0.2 
Fjöldi snertinga 294.4 264.6 36.8 22.1 
Meðaltal snertinga í einu 2.2 2.2 2.2 2.2 
Snertingar á hverja mínútu 24.5 22.1 3.1 1.8 
Leikstaða 1:1 20.8 14.8 2.6 1.2 
Gabbhreyfingar 10.0 6.6 1.3 0.6 
Skallar 2.2 3.2 0.3 0.3 
Innkast 8.2 8.8 1.0 0.7 
Hornspyrna 3.4 3.6 0.4 0.3 
Tími milli marka 1.8 5.9 - - 

 

5 leikmenn á móti 5 á 1/8 af stórum velli og 7 leikmenn á móti 7 á 1/4 af stórum 
velli. Leiktími 1x15 mínútur. 
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Tafla 8. Meðaltal atvika í leikjum 6. flokks karla. 

  

Meðaltal í 
leiknum 

Meðaltal á 
leikmann 

  
5 á móti 5 7 á móti 7 5 á móti 5 7 á móti 7 

Fjöldi sendinga í leiknum 221.7 243.3 27.7 20.3 
Stuttar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 140.0 128.7 17.5 10.7 
0-10 metrar Heppnaðar (%) 83.2 76.4 83.2 76.4 

Óheppnaðar (fjöldi) 28.3 39.7 3.5 3.3 
Óheppnaðar (%) 16.8 23.6 16.8 23.6 

Langar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 27.7 31.0 3.5 2.6 
10+ metrar Heppnaðar (%) 51.9 41.3 51.9 41.3 

Óheppnaðar (fjöldi) 25.7 44.0 3.2 3.7 
Óheppnaðar (%) 48.1 58.7 48.1 58.7 

Markskot: Á markið 48.3 17.3 6.0 1.4 
  Framhjá 12.3 6.3 1.5 0.5 
Markverðir: Útkast 37.3 11.0 18.7 5.5 
  Útspark 4.7 12.3 2.3 6.2 
  Varin skot 32.7 9.3 16.3 4.7 
Mörk 14.3 7.7 1.8 0.6 
Fjöldi snertinga 659.3 634.0 82.4 52.8 
Meðaltal snertinga í einu 2.3 2.3 2.3 2.3 
Snertingar á hverja mínútu 22.0 21.1 2.7 1.8 
Leikstaða 1:1 60.7 44.7 7.6 3.7 
Gabbhreyfingar 23.7 20.0 3.0 1.7 
Skallar 9.7 9.3 1.2 0.8 
Innkast 21.3 13.0 2.7 1.1 
Hornspyrna 8.7 6.3 1.1 0.5 
Tími milli marka 2.3 5.3 - - 

 

5 leikmenn á móti 5 á 1/8 af stórum velli og 7 leikmenn á móti 7 á helmingi af 
stórum velli. Leiktími 2x15 mínútur. 
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Tafla 9. Meðaltal atvika í leikjum 5. flokks karla.  

  

Meðaltal í 
leiknum 

Meðaltal á 
leikmann 

  
7 á móti 7 8 á móti 8 7 á móti 7 8 á móti 8 

Fjöldi sendinga í leiknum 361.5 411.5 30.1 29.4 
Stuttar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 187.5 233.5 15.6 16.7 
0-10 metrar Heppnaðar (%) 76.84 77.83 76.7 70.1 

Óheppnaðar (fjöldi) 56.5 66.5 4.7 4.8 
Óheppnaðar (%) 23.16 22.17 23.3 29.9 

Langar sendingar: Heppnaðar (fjöldi) 62.5 68.5 5.2 4.9 
10+ metrar Heppnaðar (%) 53.19 61.43 28.4 28.4 

Óheppnaðar (fjöldi) 55 43 4.6 3.1 
Óheppnaðar (%) 46.81 38.57 71.6 71.6 

Markskot: Á markið 21 18.5 1.8 1.3 
  Framhjá 9.5 16.5 0.8 1.2 
Markverðir: Útkast 16.5 27 8.3 13.5 
  Útspark 11.5 8.5 5.8 4.3 
  Varin skot 17.5 14.5 8.8 7.3 
Mörk 3.5 4.0 0.3 0.3 
Fjöldi snertinga 992.0 1181.0 82.7 84.4 
Meðaltal snertinga í einu 2.3 2.3 2.3 2.3 
Snertingar á hverja mínútu 24.8 29.5 2.1 2.1 
Leikstaða 1:1 64.5 61.5 5.4 4.4 
Gabbhreyfingar 28.5 29.0 2.4 2.1 
Skallar 13.0 15.0 1.1 1.1 
Innkast 19.0 22.5 1.6 1.6 
Hornspyrna 10.5 9.5 0.9 0.7 
Tími milli marka 11.7 10.7 - - 
 

7 leikmenn á móti 7 á hálfum stórum velli og 8 leikmenn á móti 8 á hálfum 
stórum velli. Leiktími 2x20 mínútur. 
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Tafla 10. Möguleg leikjafyrirkomulög á mótum. 
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Tafla 11. Leikgreining 7. flokkur, leikur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  58 

 
Tafla 12. Leikgreining 7. flokkur, leikur 2. 
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Tafla 13. Leikgreining 7. flokkur, leikur 3. 

 
 
 
 
   



  60 

 
Tafla 14. Leikgreining 7. flokkur, leikur 4. 
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Tafla 15. Leikgreining 7. flokkur, leikur 5. 
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Tafla 16. Leikgreining 6. flokkur, leikur 1. 
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Tafla 17. Leikgreining 6. flokkur, leikur 2. 
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Tafla 18. Leikgreining 6. flokkur, leikur 3. 
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Tafla 19. Leikgreining 5. flokkur, leikur 1. 
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Tafla 20. Leikgreining 5. flokkur, leikur 2. 

 

 

 


