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Ágrip 

Algengustu meiðslastaðir í kvennaknattspyrnu eru hné- og ökklameiðsli. Áverkar á fremra 

krossbandið eru ein af alvarlegri hnémeiðslunum í knattspyrnu og um 70% þessara meiðsla 

verða án snertingar við aðra leikmenn. Stelpur eru í 2 – 8 sinnum meiri hættu á að slíta 

fremra krossband en strákar. Kynjamunur sést í hreyfifærni og í kringum 12 ára aldur eru 

strákar bæði hærri og sterkari, en stelpurnar eru með meiri líkamsfitu og hærra BMI. 

Rannsóknir hafa sýnt að eftir kynþroska stökkva strákar hærra en þeir gerðu fyrir kynþroska, 

en enginn munur sést í stökkhæð hjá stelpunum fyrir og eftir kynþroska. Strákar eru einnig 

sterkari í framan- og aftanlærisvöðvum.  Rannsóknir á jafnhreyfistyrk hafa sýnt að eftir að 

búið er að leiðrétta fyrir hæð og þyngd eru karlmenn  með meiri styrk í framanlærisvöðvum, 

en ekki sást marktækur munur milli kynja í aftanlærisvöðvum.   

Markmið rannsóknarinnar var að bera saman eftirfarandi þætti milli 15 – 18 ára stráka og 

stelpna sem æfa knattspyrnu: 1) lóðrétt hámarksstökk 2) hopp og lendingartækni í fallhoppi 

3) vöðvarafritsvirkni í kringum hné í hoppi og lendingu. 20 strákum og 17 stelpum frá þremur 

knattspyrnuliðum sem einnig voru í unglingalandsliði var boðin þátttaka. 10 strákar og 10 

stelpur luku þátttöku. Niðurstöðurnar í lóðrétta hámarksstökkinu sýndu að strákarnir stukku 

marktækt hærra en stelpurnar (p < 0,001). Meðalstökkhæð strákanna var 30,7 ± 2,6 cm 

(spönn 25,5 – 34,8) og meðalstökkhæð stelpnanna var 23, 1 ± 3,7 cm (spönn 15,4 – 29,2). 

Allir mældir vöðvar voru orðnir virkir fyrir dýpstu stöðu nema miðþjóvöðvi (m. gluteus medius) 

beggja vegna hjá strákunum. Marktækur munur var á milli hægri og vinstri í hliðlægum 

víðfaðma (m. vastus lateralis) (p = 0,002), lærtvíhöfða (m. biceps femoris) (p = 0,001) og 

hálfsinungsvöðva (m. semitendinosus) (p = 0,03) þar sem hægri hliðin virkjaðist á undan. 

Marktækur munur sást á milli hliða á rót meðaltalskvaðrats (e. RMS) í dýpstu stöðu í öllum 

vöðvunum nema miðþjóvöðva (p = 0,04, 0,01, 0,001, 0,02) í lóðrétta hámarksstökkinu sem 

segir okkur að einstaklingarnir eru að stökkva upp af meiri krafti með öðrum fætinum en 

hinum.  

Í fallhoppinu var átakshornið marktækt stærra hjá stelpunum en strákunum í 3 af 5 stöðum í 

hoppinu: þegar tær snertu undirlag á leið niður (tá í) (p = 0,04, meðatal stelpur 14,7°, strákar 

11,1°), þegar 25% var eftir af leið niður í dýpstu stöðu (25% niður) (p = 0,01, meðaltal stelpur 

16,5°, strákar 10,6°), þegar tær slepptu undirlagi í uppstökki (tá af) (p = 0,001, meðaltal 

stelpur 17,2°, strákar 12,5°). Allir vöðvar voru orðnir virkir áður en tær snertu undirlag  í 

fallhoppinu. Marktækur kynjamunur sást á byrjunarvirkni í miðlægum víðfaðma (m. vastus 

medialis) (p = 0,02) og hliðlægum víðfaðma (p = 0,03), þar sem stelpurnar voru fyrri til að 

virkja vöðvana. Marktækur munur sást á milli hægri og vinstri í hálfsinungsvöðva(p = 0,01) og 

miðþjóvöðva (p = 0,04) þar sem vinstri hliðin virkjaðist á undan. Stelpurnar höfðu marktækt 
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hærri hlutfallslega rót meðaltalskvaðrats við að bremsa í lendingu eftir að þær stukku niður af 

pallinum, en strákarnir sýndu marktækt hærri hlutfallslega rót meðaltalskvaðrats eftir að 

dýpstu stöðu var náð, þ.e. á leið upp í uppstökkinu af gólfinu. 
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Abstract 

The most common injury sites in female soccer are knees and ankles. Anterior cruciate 

ligament (ACL) injuries are among the most serious knee injuries in soccer and 70% of them 

are non contact injuries. Girls have 2 – 8 times higher risk of tearing their ACL than boys. 

Gender difference is seen in kinematics and around 12 years of age the boys are taller and 

stronger, but the girls have more body fat and higher BMI. Studies have shown that after 

pubertal growth the boys jump higher than before puberty, but no difference was seen for the 

girls. Boys have also been shown to be stronger in their hamstrings and quadriceps muscles. 

Research on isometric strength show that after correction for height and weight, men had 

significant more strenght in quadriceps, but no significant differences was seen in hamstrings 

between genders.  

The aim of this study was to compare following factors between 15 – 18 years boys and girls 

participating in soccer: 1) vertical jump height (countermovement jump). 2) jump- and landing 

technique in drop jump. 3) Electromyograph (EMG) activity around the knee during jumping 

and landing. 20 boys and 17 girls, 15 – 18 years, from three soccer teams and also 

participating in the Icelandic national youth soccer teams were invited to participate. Of 

these, 10 boys and 10 girls accepted participation and showed up for testing.  

The main results in countermovement jump showed that the boys jumped significantly higher 

than girls (p< 0.001). Boys mean jump height was 30.7 ±  2.6 cm (range 25.5 – 34.8) and the 

mean jump height for the girls was 23.1 ±  3.7 cm (range 15.4 – 29.2). The zero point in 

countermovement jump was the deepest point. The muscles in the girls were all activated 

before deepest point, in the boys all the muscles but the gluteus medius were activated 

before deepest point. Significant difference was seen between right and left side in vastus 

lateralis (p = 0.002), biceps femoris (p = 0.001) and semitendinosus (p = 0.03), were the right 

side was activated sooner than the left side. RMS indicated significant difference between 

right and left sides in the deepest point for all the muscles except gluteus medius (p = 0.04, 

0.01, 0.001, 0.02), which tells us that participants jumped more up on one leg than the other.  

During drop jump, knee valgus was significant greater among girls than boys in three of five 

test points: when the toes touch the floor (toe in) (p = 0.04, average girls 14.7° vs. boys 

11.1°), 25% from the deepest position on the way down (25% down) (p = 0.01, girls 16.5° vs. 

boys 10.6°) and when the toes leave the floor while jumping (toe off) (p = 0.001, girls 17.2° 

vs. boys 12.5°). When looking at the individual muscle onset during the drop jump, the zero 

point was set at toe in. Each muscle was defined on or active if it showed ≥ 10% of maximum 

EMG activity during the drop jump. All the muscles were activated before landing (when the 

zero point was reached at toe in). The girls activated the muscles sooner and a significant 
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difference was seen in vastus medialis (p = 0.02) and vastus lateralis (p = 0.03). A significant 

difference was seen between sides in semitendinosus (p = 0.01) and gluteus medius (p = 

0.04), where the left side was activated sooner. The girls showed significant higher RMS 

ratio when decelerate in the landing from drop jump but the boys showed significant more on 

the way up.  
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1 Inngangur 

Knattspyrna er án efa vinsælasta íþróttin í heiminum í dag. Samkvæmt tölum frá Alþjóða 

knattspyrnusambandinu (FIFA) stunduðu 4,13% af íbúum jarðar knattspyrnu árið 2006, eða 

265 milljónir einstaklinga. Er það 10% aukning á fjölda iðkenda frá árinu 2000 (Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), 2007). Af þessum 265 milljónum voru 26 

milljónir kvenmenn sem er 19% aukning frá árinu 2000 (Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), 2007).  Þessar tölur eru fengnar frá spurningalista sem FIFA sendi út til 

allra knattspyrnusambanda innan FIFA þar sem spurt var um fjölda skráðra (félagsbundinna) 

knattspyrnuiðkenda svo og frístundaiðkendur. Svörun var yfir 75%. Ef aðeins eru taldir 

skráðir knattspyrnuiðkendur voru karlmenn 34,2 milljónir en kvenmenn 4,1 milljón. Árið 2006 

var einnig áætlað að fjöldi leikmanna yngri en 18 ára væri um 22 milljónir samanborið við 18 

milljónir árið 2000 (18% aukning). Af því voru 2,9 milljónir stúlkna árið 2006 og þar sást 

aukning um 32% frá árinu 2000 (n = 2,2 milljónir).  Þessar tölur gefa til kynna aukna þátttöku 

yngri einstaklinga í knattspyrnu á sex árum.  

Tölur frá Íslandi byggðar á skráðum iðkendum íþróttafélaga sýna að árið 2009 voru 

3045 íslenskir knattspyrnuiðkendur í árgöngunum 1991 til 1994 (15 - 18 ára). Af þeim voru 

1141 stelpur og 1904 strákar. Árið 2000 voru 2811 iðkendur í árgöngunum 1982 til 1985 (15 - 

18 ára), kynjaskiptingin var 853 stelpur og 1958 strákar (munnleg heimild, Rúna H. 

Hilmarsdóttir starfsmaður ÍSÍ 7 feb, 2011). Þátttaka 15-18 ára stelpna í knattspyrnu á Íslandi 

hefur því aukist um 25% á 9 ára tímabili (2000 - 2009), meðan lítill munur er á fjölda stráka 

sem iðka knattspyrnu. 

Á heimasíðu íþrótta og ólympíusambands Íslands kemur fram að markmið félaga sé 

að Íþróttir eigi að vera þroskandi bæði líkamlega, sálrænt og félagslega og eru sett 

aldurstengd markmið bæði fyrir íþróttaiðkun sem og keppni að 12 ára aldri hvað börnin 

varðar og svo fyrir 12 – 19 ára unglinga (Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ), e.d.). Í 

foreldrabæklingi Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) er m.a. tekið fram að knattspyrna hafi 

mikið félagslegt og uppeldislegt gildi fyrir börn, hún auki hreyfiþroska, líkamlega getu og hafi 

mikið forvarnargildi (Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ), 2008). Rannsóknir styðja þetta þar 

sem m.a. hefur komið fram að hreyfiþroski og líkamleg færni aukist við íþróttaiðkun 

(Kristjánsson o.fl., 2006) , svo og að einstaklingar sem æfa íþróttir  fari síður í 

vímuefnaneyslu (Þórlindsson o.fl., 1990).  Talið er að 1/3 af ungum iðkendum, 5 – 18 ára í  

Bandaríkjunum verði fyrir meiðslum sem þarfnist læknisfræðilegrar umönnunar (Barber-

Westin o.fl., 2005). Samkvæmt B.Sc. ritgerð Kristjánsdóttir og Gunnarsdóttir (2008)  á 

íþróttabraut Kennaraháskóla Íslands um brottfall stúlkna úr knattspyrnu á Íslandi kom fram að 

42,3% hættu vegna meiðsla. Alvarleg meiðsl á hné eru stórt vandamál í íþróttum og 

mikilvægt er að rannsaka orsakir meiðslanna og áhættuþætti, þannig að meiri skilningur fáist 
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á þeim þáttum sem leiða til meiðsla. Á þeim grunni má svo byggja aðferðir til að fækka 

meiðslum eða koma í veg fyrir þau. Hæsta tíðni meiðsla hjá unglingum sést hjá þeim sem 

stunda íþróttir sem byggjast á snöggum snúningum, hraða- og stefnubreytingum eins og 

knattspyrnu, körfubolta og handbolta (Bahr og Krosshaug, 2005). 

 

1.1 Skilgreining meiðsla 

Skilgreiningar á meiðslum hafa verið mikið á reiki og höfundar ekki sammála um hvernig á að 

skilgreina þau. Í rannsóknum Ekstrand og Gillquist (1983) og Ekstrand o.fl. (1983) á 

sænskum knattspyrnumönnum voru meiðsli skilgreind þannig að leikmaður var talinn 

meiddur ef hann gat ekki tekið þátt í næstu æfingu eða leik. Meiðslin voru svo flokkuð í þrjá 

flokka eftir alvarleika, sem metin var með fjarveru leikmanna frá æfingum og leikjum, 

minniháttar, meðal og mikil meiðsl (Ekstrand og Gillquist, 1983; Ekstrand o.fl., 1983). Þessi 

skilgreining var þróuð áfram af Gary Lewin en hann var sjúkraþjálfari Arsenal og árið 1989 

setti hann fram þá skilgreiningu að meiðsli voru aðeins tekin með ef þau orsökuðu fleiri en 

tveggja daga fjarveru frá íþróttinni og að leikmaður var ekki talinn heill fyrr en hann gat tekið 

fullan þátt í leik (Lewin, 1989). Sambland þessara skilgreininga var svo notuð í rannsókn 

Árnason o.fl. (1996) þar sem leikmaður var skilgreindur meiddur ef hann gat ekki tekið þátt í 

æfingu eða leik vegna meiðsla og þar til hann gat tekið fullan þátt í leik eða framkvæmt allt 

sem þjálfari lagði fyrir á æfingu. Í rannsókn Peterson o.fl. (2000) á knattspyrnumönnum voru 

meiðsli skilgreind sem hver vefjaskaði sem orsakaðist af þátttöku í skipulögðum 

knattspyrnuæfingum eða leikjum. Í rannsókn Söderman o.fl. (2001) var sett fram önnur 

skilgreining, meiðsl voru þar skilgreind sem bráðameiðsl ef þau komu snöggt og með 

þekktum áverka, álagsmeiðsl voru skilgreind ef einkennin komu hægt og bítandi og ekki var 

þekktur neinn áverki. Leikmaðurinn var skilgreindur meiddur þangað til hann gat tekið þátt í 

leik/æfingu á fullu.  

Skilgreiningar á alvarleika meiðsla eru mismunandi. Í rannsóknum Ekstrand og 

Gillquist (1983) og Ekstrand o.fl. (1983) var alvarleikanum skipt í þrjá flokka eftir tíma frá 

íþróttinni: minniháttar meiðsli (e. minor) frá æfingum innan við viku, miðlungs (e. moderate) 

frá æfingum meira en eina viku en minna en mánuð og alvarleg (e. major) frá æfingum í 

meira en mánuð. Í rannsókn Östenberg og Roos (2000) var alvarleikanum skipt í þrjá flokka, 

eftir því hversu marga daga íþróttamaður var frá íþróttinni: væg (e. minor) < 7 dagar, 

miðlungs (e. moderate) 7 – 30 dagar og alvarleg (e. major) > 30 dagar. Peterson o.fl. (2000) 

skiptu meiðslum einnig upp í þrjá flokka:  væg (e. mild) <1 vika , miðlungs (e. moderate) 2 – 4 

vikur og alvarleg (e. severe) > 4 vikur. Rannsókn Hägglund o.fl. (2005) skipti meiðslum  í 4 

alvarleika flokka: lítil (e. minimal) 1 – 3 dagar, væg (e. mild) 4 – 7 dagar, miðlungs (e. 

moderate) 8 – 28 dagar og alvarleg (e. severe) > 28 dagar. Sömu dagafjöldar sjást í 
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rannsókn Jacobson og Tegner (2007) en annað orðalag notað: léttvæg, minniháttar, 

miðlungs og alvarleg (e. slight, minor, moderate og major). Mismunandi skilgreiningar 

meiðsla sem og flokkun á alvarleika meiðsla hefur gert samanburð á rannsóknum 

illmögulegan.   

Árið 2006 setti  FIFA fram  samhæfða alþjóðlega skilgreiningu á meiðslum í 

knattspyrnu, vildu þeir með þessu samhæfa skráningu og auðvelda samanburð á 

meiðslatíðni milli rannsókna (Fuller o.fl., 2006).  

Skilgreiningin er á þessa leið:  

Meiðsli eru skilgreind sem hverskyns líkamleg umkvörtun sem orsakast hefur af 

knattspyrnuleik eða knattspyrnuæfingu, óháð þörf fyrir aðhlynningu 

heilbrigðisstarfsmanns eða fjarveru frá knattspyrnuiðkun. Meiðsli sem leiðir til 

þess að leikmaður þurfi aðhlynningu er flokkað sem aðhlynningar meiðsli (e. 

medical care) og meiðsli sem leiðir til þess að leikmaður getur ekki tekið fullan 

þátt í fótboltaæfingum eða spilað leik flokkast sem fjarveru meiðsli (e. time loss 

injury).  

Með aðhlynningu er átt við að hæfur heilbrigðisstarfsmaður meti ástand 

leikmanns og með fjarveru er átt við að leikmaður geti ekki tekið þátt í æfingu eða 

leik frá og með þeirri stund sem meiðslin áttu sér stað, óháð því hvort búið sé að 

skipuleggja æfingu eða leik sama dag eða daginn eftir meiðslin og óháð því hvort 

leikmaður hafi verið valinn til þátttöku í leik eða ekki (Fuller o.fl., 2006; 

Magnússon, 2010), (íslensk þýðing Þórður Magnússon, 2010) 

 

Í sömu grein var sett fram skilgreining á endurteknum meiðslum  

Endurtekin meiðsli eru meiðsli af sömu gerð og á sama stað og leikmaður hefur 

áður orðið fyrir. Endurtekin meiðsli sem verða innan tveggja mánaða frá 

upphaflegu meiðslunum flokkast sem snemmbúin endurtekning (e. early 

recurrence), endurtekin meiðsli sem verða á bilinu frá tveimur mánuðum og upp í 

tólf mánuði flokkast sem síðbúin endurtekning (e. late recurrence) og endurtekin 

meiðsli sem gerast meira en tólf mánuðum frá upphaflegu meiðslunum flokkast 

sem sein endurtekning (e. delayed recurrence) (Fuller o.fl., 2006; Magnússon, 

2010), (íslensk þýðing Þórður Magnússon, 2010)  
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1.2 Tíðni meiðsla 

Samræming rannsókna á tíðnitölum er ein leið til að fá góðan samanburð, tíðni meiðsla er 

mæld sem fjöldi meiðsla á hverjar þúsund klukkustundir. Í rannsóknum er þetta oft sett fram 

sem tíðni á hverjar þúsund klukkustundir í leik og tíðni á hverjar þúsund klukkustundir á 

æfingum  (Árnason o.fl., 1996; Árnason o.fl., 2004; Jacobson og Tegner, 2007; Junge o.fl., 

2004).  

 

Tafla 1. Tíðni meiðsla í rannsóknum á knattspyrnuiðkendum með meðalaldur yfir 20 ár*.  

Höfundur  Fjöldi 

leikmanna 

Tímabil 

Rannsóknar 

Meiðsl/1000 klst 

   Leikir           Æfingar          Heild 

Árnason o.fl 

(1996) 

 84 kk Apríl – sept 

1991 

34,8 ± 5,7 5,9 ± 1.1 12,4 ± 1,4 

Östenberg og 

Ross (2000) 

 123 kvk Apríl – okt 

1996 

14,3 3,7  

Árnason o.fl. 

(2004) 

 306 kk Maí – sept 

1999 

24,6 ± 2,0 2,1 ± 0,3 6,1 ± 0,4 

Giza o.fl. 

(2005)  

 202 kvk 2001 – 2002 12,63 1,17 1,93 

Faude o.fl. 

(2005) 

 115 kvk 2003 – 2004 23,3 2,8 6,8 

Jacobson og 

Tegner (2007) 

 269 kvk  13,9 2,7 4,6 

Hootman o.fl. 

(2007) 

 Kvk 

kk 

N óþekkt 

1988 – 1989 til 

2003 – 2004 

16,4 

18,8 

5,2 

4,3 

 

Engebretsen 

o.fl. (2008) 

 508 kk Jan – mars 

2004 

11,9 2,7 4,7 

Ekstrand 

(2008) 

 Kk 

N óþekkt 

Júlí 2001 – maí 

2006 

24 – 30 3 – 5 6,1 – 9,4 

Hägglund o.fl. 

(2009) 

 239 kk 

228 kvk 

Jan- okt 2005 28,1 

16,1 

4,7 

3,8 

7,7 

5,5 

Magnússon 

o.fl. (2010) 

 192 kvk Maí – sept 

2007 

15,1 1,7 3,4 

*Kk: karlkyn, kvk: kvenkyn, Meiðsl/1000 klst: fjöldi meiðsla á hverjar þúsund klukkustundir í 

leik, æfingum eða í heildartíma æfinga og leikja. 
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Ef taflan hér að ofan er skoðuð sést að meiðslatíðni í leikjum meðal kvenna er mjög 

sambærileg milli rannsókna 12,63 – 16,4 meiðsl/1000 klst á meðan  meiðslatíðni karla er 

töluvert hærri og breytilegri milli rannsókna 18,8 – 34,8 meiðsl/1000 klst. Hvað æfingar 

varðar virðist meiðslatíðni hjá konum 1,7 – 3,8 meiðsl/1000 klst vera heldur lægri en hjá 

körlum 2,1 – 5,9 meiðsl/1000 klst.  

 

1.2.1 Yngri leikmenn 

Í rannsókn þessari er athyglinni beint að ungu kynslóðinni og hún sleppur ekki við meiðsli 

frekar en eldri leikmennirnir, þó svo að rannsóknir hafi sýnt að meiðslatíðni hækki með aldri 

(Froholdt o.fl., 2009; Hägglund o.fl., 2009; Junge o.fl., 2004; Peterson o.fl., 2000; Schiff, 

2007). Í rannsókn Leininger o.fl. (2007) frá bráðamóttökum í Bandaríkjunum á meiðslum 

tengdum knattspyrnu hjá 2 til 18 ára einstaklingum á árunum 1990 – 2003, kemur fram að 

58,6% meiðslanna verða hjá strákum.  

 

 

 

Tafla 2 Tíðni meiðsla í rannsóknum á knattspyrnuiðkendum á aldrinum 6 – 18 ára*. 

Höfundur Fjöldi 

leikm 

Tímab. 

ranns 

Hópur Meiðsl/1000 klst 

Leikir        Æfingar       Heild 

Peterson o.fl. 

(2000) 

 

65 

22 

 

70 

23 

Eitt ár 16 – 18 ára 

Há ákefð 

Lág ákefð 

14 – 16 ára 

Há ákefð 

Lág ákefð 

 

38,4 

63,8 

 

35,0 

59,4 

 

7,9 

17,4 

 

7,2 

14,1 

 

18,9 

52,5 

 

15,8 

37,8 

Söderman o.fl. 

(2001) 

153 

Kvk 

  9,1 1,5  

Junge o.fl. 

(2002) 

194 kk 

 

 Rannsh 

Samanb 

15,9 

20,0 

3,96 

5,69 

6,71 

8,48 

Kakavelakis o.fl. 

(2003) 

   5,6 3,3 4,0 

Junge o.fl. 

(2004) 

145 Eitt 

Tímabil 

 16,2 3,67  
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Emery o.fl. 

(2005)  

153 

kk 

164 

Kvk 

 Ste U 14 

Ste U16 

Ste U 18 

Str U 14 

Str U 16 

Str U 18 

  7,92 

5,74 

2,53 

7,88 

5,68 

3,22 

LeGall o.fl. 

(2006) 

528 

Blandað 

1993- 

2003 

Allir 

U 14 

U 15 

 U 16 

11,2 

9,5 

10,4 

14,2 

3,9 

4,1 

3,7 

3,8 

4,8 

4,9 

4,6 

5,2 

Schiff 

(2007) 

103 

Kvk 

Maí – 

sept 

2003 

 6,1 1,0 2,2 

LeGall o.fl. 

(2008) 

119 

kvk 

1998 – 

2006 

 22,7 

 

4,62 6,45 

Steffen o.fl. 

(2008b) 

2092 

Kvk 

2005   Samanb. 

Rannsh 

3,7 

3,6 

Hägglund o.fl. 

(2009)  

127 kk 

85 kvk 

2005    6,9 

5,2 

Froholdt o.fl. 

(2009) 

1192 

Blandað 

2005 Stelpur 

Strákar 

6 – 16 ára 

10,5 

12,4 

 

2,0 

2,2 

 

*Kk: karlkyn, kvk: kvenkyn, Meiðsl/1000 klst: fjöldi meiðsla á hverjar þúsund klukkustundir 

í leik, æfingum, eða í heildartíma æfinga og leikja, rannsh: rannsóknarhópur, samanb: 

samanburðarhópur, ste: stelpur, str: strákar, U: undir.   

 

Í þessari töflu er meiri breidd en í töflunni fyrir eldri leikmenn (Tafla 1) hér sést 

meiðslatíðni fyrir heildina 2,2 til 52,5 meiðsli/1000 klst. Í rannsókn Rose o.fl. (2008) var 

sendur spurningalisti til 14 – 19 ára unglinga (n = 2721) þar sem einstaklingar áttu að svara 

spurningum um íþróttaiðkun og meiðsli almennt. Kynjaskipting var nánast jöfn í rannsókninni, 

þar sem strákar voru 52% en stelpur 48% þátttakenda. Þar kom fram að meiðslatíðni jókst 

með auknum æfingatíma á viku.  
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Í rannsókn Chomiak o.fl. (2000) sást að meiðsli almennt meðal 14 – 16 ára voru vægari en 

hjá þeim sem eldri voru. Hjá unglingum sést að U-14 ára iðkendur misstu oftast aðeins einn 

dag úr íþróttinni meðan algengast var að U-16 misstu 14 daga eða meira (Emery o.fl., 2005). 

Í rannsókn Junge o.fl. (2004)  voru meiðsli almennt meðal 16 og 17 ára unglinga skoðuð. 

Niðurstöður sýndu hærri meiðslatíðni í leikjum meðal 17 ára unglinga: 35,1 meiðsli/1000klst, 

en þeirra sem voru 16 ára, 23,5 meiðsli/1000 klst. Samkvæmt tölum frá Bene Marc 

tryggingafélaginu í Bandaríkjunum, sem sérhæfir sig í meiðslum ungra knattspyrnuiðkenda, 

komu á 5 ára tímabili 1793 hnémeiðsli á þeirra borð. Þar af voru 553 meiðsl fremri 

krossbandaslit. Yngsti iðkandinn var fimm ára, en næstu slit sáust við 11-12 ára aldur. 

Algengast var að sjá slit á aldrinum 15 – 17 ára en toppurinn var á 16. ári (Shea o.fl., 2004). 

 

1.3 Bráð meiðsl og álagsmeiðsl 

Flokka má meiðsli í tvo flokka bráðameiðsli og álagsmeiðsli. Bráðameiðsli verða þegar 

lífaflfræðilegt álag á einum tímapunkti verður meira en viðkomandi vefur þolir (e. 

macrotrauma), t.d. beinbrot við áverka eða tognun á liðböndum. Álagsmeiðsli koma vegna 

endurtekinna minni áverka (e. microtrauma) þegar lífaflfræðilegt álag yfir ákveðið tímabil 

verður of mikið og sá vefur sem er veikastur fyrir viðkomandi álagi gefur sig. Dæmi um 

álagsmeiðsli eru álagsbrot (e. stress fracture) og álagseinkenni í vöðvum og sinum líkamans 

(Meeuwisse, 1994; Verrall o.fl., 2009).   

Ekstrand og Gillquist (1983) fundu í rannsókn sinni að 69% meiðsla hjá 12 liðum í eldri 

deild í Svíþjóð árið 1980 væru bráðameiðsli. Tvær íslenskar rannsóknir sýndu að flest meiðsl 

sem valda fjarveru frá æfingum og/eða leikjum í efstu deild karla í knattspyrnu á Íslandi 

flokkast undir bráðameiðsl eða frá 84% til 90,6% meiðsla (Árnason o.fl., 1996; Árnason o.fl., 

2004). Ástæðan fyrir því hversu lítill hluti meiðsla eru álagsmeiðsli gæti verið fólgin í 

skilgreiningu þeirra, en leikmaður er skilgreindur meiddur ef hann getur ekki tekið þátt í 

æfingu eða leik. Þessi skilgreining á vel við bráðameiðslin, en þegar kemur að 

álagsmeiðslum er vel þekkt að leikmenn finna oft fyrir álagsmeiðslum en geta æft og spilað 

þrátt fyrir það. Það er ekki fyrr en meiðslin verða það slæm að leikmaður getur ekki mætt á 

æfingar eða tekið þátt í leikjum sem þeir eru skráðir meiddir. Því hefur verið þróuð ný aðferð 

við skráningu álagsmeiðsla sem byggir á að leikmennirnir sjálfir skrá magn einkenna í hverri 

viku óháð fjarveru frá æfingum og leikjum (Bahr, 2009). Þannig má fá nákvæmari mynd af 

álagsmeiðslum en áður hefur verið hægt. 
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1.4 Staðsetning og gerð meiðsla 

Algengast er að meiðsli í knattspyrnu séu í neðri útlimum Ekstrand (2008). 88% meiðsla í 

knattspyrnu karla árið 1980 voru í neðri útlimum (Ekstrand og Gillquist, 1983). Hootman o.fl. 

(2007) skoðuðu meiðslatíðni í 15 íþróttagreinum, karla og kvenna, frá 1988 - 2004. Þar 

kemur fram sama hlutfall meiðsla í neðri útlimum í leikjum og á æfingum eða 54%.  

Algengustu meiðslastaðir karla eru aftanlærisvöðvar, ökkli og hné (Holm o.fl., 2004; Junge 

o.fl., 2004). Rannsókn Ekstrand (2008) styður fyrri rannsóknir á meiðslum karla í knattspyrnu, 

í þeirri rannsókn var meiðslatíðni skoðuð hjá 17 karla liðum sem tekið hafa þátt í 

meistaradeild knattspyrnusambands Evrópu (UEFA championship League) á fimm ára 

tímabili og 14 liðum í Sænsku úrvalsdeildinni (Swedish superleague cohort) yfir tveggja ára 

tímabil. Í þeirri rannsókn voru algengustu meiðslin á læri (23%) og hnéin komu svo í öðru 

sæti (20%). Peterson o.fl. (2000) og Árnason o.fl. (2004) fundu  að vöðva- og 

liðbandatognanir eru algengustu tegundir meiðsla hjá karlmönnum. Sambærilegar 

niðurstöður sjást einnig í rannsókn Junge o.fl. (2004) þar sem skoðaðir voru karlþátttakendur 

í Rugby og knattspyrnu, ef aðeins knattspyrnan var skoðuð kemur fram að ökkli, læri og hné 

voru með hæst hlutfall meiðsla, eða 17,2%, 17,0% og 15% meiðslanna. 

Í rannsókn sem gerð var á knattspyrnukonum kom fram að hné- og ökklameiðsli voru 

algengustu meiðslin (Östenberg og Roos, 2000). Rannsókn Le Gall o.fl. (2008) á ungum 

frönskum knattspyrnukonum sýndi að algengustu meiðslin voru í ökklanum eða 1,12 

meiðsl/1000 klst á æfingum en 6,02 meiðsl/1000 klst í leik og heildarfjöldi meiðsla var 1,61 

meiðsl/1000 klst. Tvær aðrar rannsóknir sýna einnig að ökklinn sé algengasta staðsetning 

meiðsla í knattspyrnu (Emery o.fl., 2005; Peterson o.fl., 2000).  

 

1.5 Tíðni fremri krossbandameiðsla 

Ein af alvarlegustu íþróttameiðslum sem einstaklingar geta orðið fyrir í hné eru slit á fremra 

krossbandi (anterior cruciate ligament). Í rannsókn Majewski o.fl. (2006) voru skoðuð 3482 

meiðsli á innri þáttum hnésins á 10 ára tímabili. Úrtakið var fengið úr sjúkraskrám en allir þeir 

sem komu á heilsugæslustöð höfunda með íþróttameiðsli voru skráðir niður.  Af þeim voru 

1580 slit á fremra krossbandi, sem flest urðu í knattspyrnu eða 580. Aldursskipting í þessari 

rannsókn sýndi að algengast var að slíta fremra krossband á aldrinum 20 – 29 ára eða 750 

af 1580. Tafla 3 sýnir algengi slita á fremra krossbandi í rannsóknum.  
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Tafla 3. Rannsóknir á tíðni krossbandaslita í ýmsum íþróttagreinum*. 

Höfundur  Fjöldi 

leikm 

Íþrótt Fremri krossbandaslit / 1000 klst 

     Leikir         Æfingar         Heild 

Arendt og Dick 

(1995) 

kk 

kvk 

n óþekkt 

Knatts   0,13 

0,31 

Arendt o.fl. 

(1999) 

kvk 

 

kk 

n óþekkt 

Knatts 

Körfub 

Knatts 

körfub 

  0,31 

0,29 

0,13 

0,07 

Hewett o.fl. 

(1999) 

Kvk 

366 þjálf 

463 óþjálf 

Körfub 

Knatts 

Blak 

   

0,12 

0,39 

Heidt o.fl. (2000) kvk 

42 þjálf 

258 óþjálf 

Knatts    

0,25 

0,33 

Myklebust o.fl. 

(2003) 

kvk 

942 Samb 

855 Inngt 1 

850 Inngt 2 

Handb    

0,14 

0,13 

0,09 

Árnason o.fl. 

(2004) 

306 kk Knatts 0,50 0,07 0,15 

Mandelbaum 

o.fl. (2005) 

kvk 

1885 Þjálf 

3818 Óþjálf 

Knatts    

0,09 

0,49 

Giza o.fl. 

(2005) 

202 kvk Knatts 0,9 0,04  

Faude o.fl. 

(2005) 

165 kvk Knatts   2,2 

Hootman o.fl. 

(2007) 

Blandað 

N óþekkt 

15 íþr.   0,15 
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Le Gall o.fl. 

(2008) 

119 kvk Knatts   0,12 

Hägglund o.fl. 

(2009) 

239 kk 

228 kvk 

Knatts   0,11 

0,15 

Waldén o.fl. 

(2011b) 

2329 

Evr Kk 

Sæ kk 

Sæ kvk 

Knatts  

0,31 

0,28 

0,045 

 

0,011 

0,028 

0,045 

 

0,06 

0,061 

0,14 

*kk: karlkyns, kvk: kvenkyns, knatts: knattspyrna, körfub: körfubolti, handb: handbolti, 

evr: evrópskir, sæ: sænskir 

 

Af þessari töflu má sjá að í heildartíðni fremri krossbandaslita er tíðni karla minni en 

tíðni kvenna eða 0,07 – 0,13 á móti 0,12 – 0,49 og í tölum kvennanna sést að tíðnin er hærri 

hjá óþjálfuðum konum en konum í þjálfun. Niðurstöður rannsóknar Hootman o.fl. (2007) á 

meiðslaskráningu í 15 íþróttum sem fór fram í 16 ár sýna að fjöldi krossbandaslita hefur 

aukist um 1,3% á ári yfir rannsóknartímann. Algengast var að slíta fremra krossbandið í 

fimleikum kvenna og vorknattspyrnu karla eða 0,33 /1000 klst. Algengustu meiðslin þar á eftir 

voru í knattspyrnu kvenna 0,28 /1000 klst og körfubolta kvenna 0,23 /1000 klst. Ef öll 

meiðslin voru tekin saman þá voru fremri krossbandaslit 2,6% af heildinni. 

 

1.6 Áverkagangur á fremra krossbandi 

Til þess að geta komið í veg fyrir áverka á fremra krossbandi verðum við að vita hvernig 

áverkinn verður, við hvaða hreyfingar og leikaðstæður, svo og hvers konar álagi liðurinn 

verður fyrir (Krosshaug o.fl., 2007). Helstu þættir sem rannsakendur hafa komist að er að 

leikmenn slíta fremra krossband oftar í sókn en vörn (Krosshaug o.fl., 2007; Myklebust o.fl., 

2003; Olsen o.fl., 2004). Þar að auki voru 71 – 100% leikmanna með boltann er þeir 

meiddust (Krosshaug o.fl., 2007; Myklebust o.fl., 2003; Olsen o.fl., 2004) og í kringum 70% 

slitanna gerðust án snertingar við aðra leikmenn (Boden o.fl., 2000; Krosshaug o.fl., 2007; 

Myklebust o.fl., 2003; Noyes o.fl., 2005; Olsen o.fl., 2004). 

Algengt er að leikmenn slíti við snögga stefnubreytingu (e. plant and cut) sem og við 

lendingu á öðrum fæti eftir hopp (Boden o.fl., 2000; Krosshaug o.fl., 2007; Noyes o.fl., 2005; 

Olsen o.fl., 2004). Ef einstaklingur verður fyrir truflun við lendingu á öðrum fæti eftir hopp t.d. 

ef annar leikmaður ýtir í hann, getur það haft áhrif á hreyfistjórn við lendingu og aukið 

hættuna á sliti (Krosshaug o.fl., 2007; Olsen o.fl., 2004). Einnig hafa rannsóknir gefið til 
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kynna hættu við hröðun fyrir hopp (Noyes o.fl., 2005), og þegar bremsað er snöggt eftir hröð 

hlaup (Boden o.fl., 2000). Þó svo að 70% slitanna gerist án snertingar eru 30% eftir. Í 

rannsókn Boden o.fl. (2000) urðu 28 af 100 meiðslum við snertingu: í 13 tilfellum urðu 

meiðslin við högg utanvert á hnéið sem orsakaði að hnéið gaf eftir inn á við (e. valgus), sex 

meiðsli gerðust þannig að hnéið gaf eftir út á við (e. varus), fjórir fengu högg beint framan á 

hnéið sem orsakaði yfirréttu (e. hyperextension) í hnéinu, tveir duttu aftur fyrir sig og þrír slitu 

er þeir lentu í samstuði  í stefnubreytingu.   

Í rannsókn Krosshaug o.fl. (2007) voru 39 fremri krossbandaslit í körfubolta greind 

með vídeógreiningu stelpur (n = 22), strákar (n= 17), algengast var að strákar slitu við 

lendingu á öðrum fæti (n= 6) en stelpur við tveggja fóta lendingu (n= 9). Ellefu stelpur urðu 

fyrir truflun rétt fyrir slit en aðeins einn strákur. Upphaflega ætluðu rannsakendur að taka 

ákveðinn tíma frá fyrstu snertingu, 50 ms en í fjórum tilvikum gátu þeir það ekki og ákváðu þá 

að nota 33 ms. Skráning upplýsinga var því 50/33 ms. Ekki sást marktækur munur milli kynja 

á því hve mikið hné leituðu inn á við í fyrstu snertingu við undirlag í lendingu (að meðaltali 4° 

hjá stelpum, en 3° hjá strákum). Eftir 50/33 ms fyrstu snertingar leituðu hné kvenna að 

meðaltali marktækt meira inn á við (8°) en hné karla (4°, p= 0,018). Höfundarnir töldu að 

konur væru 5,3 sinnum líklegri til að slíta fremra krossband við að missa hnéin inn á við 

heldur en karlmenn (p = 0,002). Við lendingu á öðrum fæti töldu þeir að slitið ætti sér stað að 

meðaltali 37 ms eftir fyrstu snertingu við undirlag bæði hjá konum og körlum, en við lendingu 

á báðum fótum yrði slitið að meðaltali eftir 33 ms hjá körlum og 39 ms hjá konum (Krosshaug 

o.fl., 2007). 

Í rannsókn sem kom út árið 2010 var notast við myndbandsgreiningu (Mynd 1) til að 

greina slit á fremra krossbandi hjá 10 kveníþróttamönnum, þremur körfubolta- og sjö 

handboltaiðkendum, öll meiðslin urðu í leik (Koga o.fl., 2010).  
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Mynd 1  Vídeógreining í rannsókn Koga (2010). 

 

Leikmaðurinn var með boltann í sjö tilvikum, tveir höfðu skotið og einn gefið á annan 

leikmann. Í sex af tíu tilvikum var snerting milli leikmanna þar sem leikmanni var haldið eða 

bol ýtt. Meiðslunum er hægt að skipta í tvennt sjö meiðsli urðu við snögga stefnubreytingu (e. 

cutting) en þrjú í lendingu á öðrum fæti. Lendingin var skilgreind sem fyrsti ramminn þar sem 

fótur snerti gólf fyrir áverkann. Hnéið var í 23° beygju við upphaf lendingar en beygjan hafði 

aukist í 47°, 40 ms eftir lendingu. Hnéliðurinn var í hlutlausri stöðu hvað varðar fráfærslu (e. 

abduction) við lendingu en eftir 40 ms þá var hann kominn í 12° fráfærslu, þ.e. hreyfing 

sköflungs (tibia) miðað við lærlegg. Við lendingu var sköflungur í 5° útsnúning (e. external 

rotation) miðað við lærlegg, en 40 ms eftir lendingu var hann kominn í 8° innsnúning (e. 

internal rotation). Ef haldið var áfram að skoða þá sást að á tímabilinu frá 40 ms til 300 ms 

eftir lendingu fór sköflungurinn í 17° útsnúning miðað við lærlegg. Út frá þessu settu þeir fram 

þá kenningu að meiðslin gerðust innan við 40 ms eftir lendingu. Fyrir slit leitaði hnéið inn á 

við, aðfærsla (e. adduction) varð í hné og innsnúningur á sköflungi miðað við lærlegg, en eftir 

slitið snérist sköflungur út miðað við lærlegg. Sama mynstrið sást í öllum 10 tilvikunum, 

höfundar vildu meina út frá þessu að átakshornið þ.e. hversu langt hnéið leitar inn væri 

lykilþáttur í áverkagangi meiðslanna (Koga o.fl., 2010). 

 

 

 

 



28 

1.7 Orsakir meiðsla á fremra krossbandi 

Tvö mismunandi flokkunarkerfi hafa verið sett fram vegna áhættuþátta meiðsla: Það fyrra eru 

ytri og innri áhættuþættir, en það síðara umhverfis-, líffræðilegir-, hormóna- og tauga-vöðva 

þættir (Griffin o.fl., 2006). Í raun eru þetta sambærilegar skiptingar og verður fjallað um þessa 

flokka hér á eftir og gerð grein fyrir þeirri þekkingu sem liggur fyrir varðandi áhættuþætti 

hnémeiðsla. Einnig verður reynt að leiða lyktum að því hvaða þættir það eru sem gera 

kvenfólkið veikara fyrir fremri krossbandaslitum.  

Árið 1994 kom fram kenning um orsakasamhengi áhættuþátta meiðsla (Meeuwisse, 

1994). Í þeirri kenningu er gert ráð fyrir að orsakasamhengið sé línulegt og ekki gert ráð fyrir 

að einstaklingur sleppi í gegn án meiðsla (Mynd 2). Árið 2007 kom fram endurbætt útgáfa af 

kenningunni þar sem orsakasamhengið er sett upp í hring og er hægt að fara á tvo vegu í 

gegnum hringinn, meiðsl eða ekki meiðsl (Mynd 3) (Meeuwisse o.fl., 2007). Kenningin gerir 

ráð fyrir að orsakir meiðsla í íþróttum séu margþátta og kemur hún inn á flesta þætti sem 

snúa að íþróttamanninum sjálfum og umhverfi hans (Meeuwisse, 1994; Meeuwisse o.fl., 

2007). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 2 Upprunalegt Meeuwisse módel útgefið 1994 sýnir áhættuþætti meiðsla í línu 
(Meeuwisse 1994, þýtt af Helenu Magnúsdóttur 2011).   

 

Meeuwisse módelið gerir ráð fyrir að íþróttamenn geti haft innri áhættuþætti sem 

tengjast aldri, kyni, líkamssamsetningu, heilsustöðu, líkamlegri hreysti, líkamsbyggingu, 

tæknilegum hæfileikum og sálrænum þáttum. Íþróttamaður sem hefur einhverja innri 

áhættuþætti er talinn móttækilegur fyrir meiðslum, en það þarf ekki að þýða að hann verði 

fyrir meiðslum, fleiri þættir þurfa að koma til. Íþróttamaðurinn getur verið útsettur fyrir ytri 

áhættuþáttum sem eru t.d. mannlegir þættir, hlífðarbúnaður, íþróttatengdur búnaður og 

Áhættuþættir fyrir meiðslum (óháð útkomu) Lífaflfræði meiðsla 

(aðdragandi meiðsla) 

Innri áhættuþættir 

liðleiki 

Fyrri meiðsli 

aldur 

Líkamsbygging 

Móttækilegur 

fyrir meiðslum 

Íþróttamaður í 

hættu 

meiðsl 

Útsettur fyrir ytri 

áhættuþáttum Atburður 
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umhverfisþættir. Íþróttamenn sem hafa innri og ytri áhættuþætti eru skilgreindir sem 

íþróttamenn í áhættu, meiðsli þurfa þó ekki endilega að eiga sér stað (Meeuwisse, 1994; 

Meeuwisse o.fl., 2007). Leikaðstæður (áhættuatvik) geta svo haft áhrif á ferlið og allir þessir 

þættir samanlegt aukið hættu á meiðslum (Krosshaug o.fl., 2005). Einstaklingur getur á 

þessum tímapunkti farið í gegnum aðstæðurnar án þess að meiðast, innri og ytri 

áhættuþættirnir eru ennþá til staðar, eða að hann verður fyrir meiðslum. Ef meiðsli verða, er 

ferlið eftir það bati þar sem einstaklingurinn fer í gegnum endurhæfingu og/eða aðra meðferð 

og aðlagast íþróttinni að nýju. Ekki er þó gefið að einstaklingurinn nái sinni fyrri getu og færni. 

Annar möguleiki er að ekki náist bati og einstaklingur endar þátttöku sína í íþróttinni vegna 

meiðslanna (Meeuwisse o.fl., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Endurbætt útgáfa af Meeuwisse módelinu kom út árið 2007 og sýnir  áhættuþætti 
meiðsla í lokaðri hringrás.  (Meeuwisse o.fl., 2007, þýtt af Helenu Magnúsdóttur 2011) 

 
 
 
 
 
 
 

Innri þættir: 
Aldur 
Kyn 
Líkamssamsetning 
Heilsustaða 
Líkamleg hreysti 
Líkamsbygging 
Tæknilegir hæfileikar 
Sálrænir þættir 
 

Móttækilegur 

fyrir meiðslum 

Ytri þættir: 
Mannlegir þættir 
Hlífðarbúnaður 
Íþróttatengdur búnaður 
Umhverfið 
 

Íþróttamaður í 

hættu 

Engin 

meiðsl 

meiðsl 

Brottfall úr íþróttinni 

Enginn bati 

Áhættuþættir fyrir meiðsli (óháð útkomu) Lífaflfræði meiðsla  
(aðdragandi meiðsla) 

Bati 

Aðlögun? 
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1.8 Innri þættir  

1.8.1 Aldur og kyn 

Með hækkandi aldri frá barnæsku og fram yfir kynþroska sjáum við miklar breytingar á 

einstaklingum. Samkvæmt skala Tanners er kynþroski  skilgreindur sem fimm þrep, 

strákarnir eru flokkaðir eftir þroska kynfæra og kynháravexti en stelpur eftir þroska brjósta og 

kynháravexti. Á fyrsta stigi eru  einstaklingar fyrir kynþroska en á fimmta stigi þá er 

einstaklingurinn fullþroska (Feingold, 1992). Stelpur fá stærri brjóst, hækka, fá kynfærahár og 

fara á blæðingar. Strákar hækka, fá kynfærahár og röddin dýpkar (Feingold, 1992).   

Við kynþroska verða miklar breytingar hjá báðum kynjum sem að einhverju leyti ætti 

að geta skýrt ástæðuna fyrir því af hverju stelpur eru gjarnari að slíta fremra krossbandið en 

strákar, en meiðslin geta haft mikil áhrif á áframhaldandi þátttöku í íþróttinni (Krosshaug o.fl., 

2005). Mismunandi er hvenær stelpur byrja á blæðingum en samkvæmt rannsókn Torstveit 

og Sundgot-Borgen (2005) kemur fram að afreksíþróttakonur sem byrja að æfa fyrir 

kynþroska fara seinna á blæðingar en samanburðarhópurinn sem einnig var líkamlega virkur. 

Almennt er tíðahringurinn um 28 dagar. Sumar stelpur eru þó með styttri tíðahring en aðrar 

lengri.  

 

 

Mynd 4 Hormónabreytingar í tíðahringnum, heimild fengin á http://www.tilvera.is 

 

Tíðahringnum er stjórnað af hormónum og eru fjögur hormón mikilvægust: estrógen, 

prógesterón, kynfrumukveikja (FSH) og gulbúskveikja (LH) (Mynd 4). Magn estrógens í 

tíðahringnum var marktækt hærra á tímabilinu eftir egglos sem og seinni hluta gulbússkeiðs, 

og magn prógesterón var marktækt minna á blæðingatímabilinu og á eftir egglos tímabilinu 

miðað við miðgulbússkeið (Abt o.fl., 2007). Rannsóknir eru ekki alveg samstíga í skiptingu 
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tíðahringsins og hvenær mesta hættan á fremri krossbandaslitum er í tíðahringnum (Arendt 

o.fl., 1999; Myklebust o.fl., 2003; Möller-Nielsen og Hammar, 1989; Slauterbeck o.fl., 2002; 

Wojtys o.fl., 2002; Wojtys o.fl., 1998). Í Töflu 4 má sjá rannsóknir sem flokkað hafa 

tímasetningu slita á fremra krossbandi eftir tíma í tíðarhring. 

 

Tafla 4. Fjöldi krossbandaslita með tilliti til tíðahringsins og notkun pillunar, tölurnar innan 
sviga segja til um fjölda leikmanna á pillunni. 

Höfundur 

 

Fjöldi 

þáttt. 

Pillan Blæðingar- 

tímabil 

Eggbússkeið Egglos Gulbússkeið 

Wojtys o.fl. 

(1998) 

28 5  4 8 16 

Arendt o.fl. 

(1999) 

38 7  15 (4) 2 (1) 11 (2) 

Wojtys o.fl. 

(2002) 

65 14  15 (2) 28 (4) 22 (8) 

Slauterbeck 

o.fl. (2002) 

37 6  25  (5) 1 11 (1) 

Myklebust 

o.fl. (2003) 

46 28 23 (14) 23 (14)  11 (6) 

 

Í rannsókn Möller-Nielsen og Hammar (1989) var skoðaður munur á almennri 

meiðslatíðni eftir því hvort stelpur voru á pillunni eða ekki. Í úrtakinu voru stelpur (n = 84) á 

aldrinum 18 – 22 ára, hópaskipting rannsóknarinnar var: stelpur á pillunni (n = 33) 

meðalaldur 19,0 ár og stelpur sem ekki notuðu pilluna (n = 51) meðalaldur 20,6 ár. Alls voru 

1008 tíðahringir skoðaðir, 612 hjá þeim sem voru ekki á pillunni og 396 hjá þeim sem tóku 

pilluna. Í báðum hópum sást að flest meiðslin urðu á tímabilunum rétt fyrir blæðingar og á 

blæðingum og var marktækur munur á þessum tímabilum miðað við önnur tímabil í 

hringnum. Ef allur hópurinn var tekinn saman sást að þær sem voru með óþægindi fyrir 

tíðablæðingar í kvið og brjóstum voru með marktækt hærri meiðslatíðni en hópurinn sem 

fann ekki fyrir neinu.  

 Cesar o.fl. (2011) gerðu rannsókn á 15 stelpum, meðaldur 22,8 ± 2,6 ár, sem ekki 

voru í skipulögðum íþróttum voru skoðaðar í fallhoppi á öðrum fæti (e. single leg drop jump). 

Niðurstöður  sýndu marktækan mun á átakshorninu í hné í tíðahringnum, þar sem hornið var 

marktækt stærra í eggbússkeiðsfasa (-8,2°) en gulbússkeiðsfasa (-6,7°). Rannsókn Palmieri-

Smith o.fl. (2008) sýndi einnig fram á að átakshornið í hné var marktækt stærra á 
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eggbússkeiðsfasa en gulbússkeiðsfasa. Abt o.fl. (2007) og Hertel o.fl. (2006) fundu að 

styrkhlutfall aftan og framanlærisvöðva hjá stelpum breyttist ekki marktækt í gegnum 

tíðahringinn. Skoðaður hefur verið munur á eftirgefanleika (e. knee laxity) eftir því hvar konur 

eru staddar í tíðahringnum og þar eru rannsóknir ekki alveg samhljóma. Park o.fl. (2009) 

fundu að eftirgefanleikinn minnkaði um 11,3% frá egglosi að gulbússkeiðsfasa, en Heitz o.fl. 

(1999) sem og Hicks-Little o.fl. (2007) fundu aukningu á eftirgefanleika í gulbússkeiðsfasa. 

Þriðja rannsóknin sýndi ekki neina marktæka breytingu í gegnum tíðahringinn (Hertel o.fl., 

2006).  

 

1.8.2 Líkamssamsetning (líkamsþyngd, fitumassi, líkamsþyngdarstuðull (BMI), 
hæð) 

Rannsóknir hafa ekki fundið marktækan mun hjá 7-14 ára strákum og stelpum hvað varðar 

líkamsþyngdarstuðul (BMI), þyngd og hæð, en þessar breytur fara hækkandi með 

hækkuðum aldri óháð kyni (Barber-Westin o.fl., 2006; Holm og Vollestad, 2008). Hins vegar 

hafa rannsóknir sýnt að marktækur munur er á hæð, þyngd og líkamsfitu meðal 15-17 ára 

stráka og stelpna þar sem strákar voru þyngri og hærri, en stelpurnar voru með meiri 

líkamsfitu (Anderson o.fl., 2001; Barber-Westin o.fl., 2006). Samkvæmt Hewett o.fl. (2004) þá 

er hæðar- og þyngdaraukningin jöfn yfir unglingsaldurinn þar til komið er á seinni hluta 

kynþroska og eftir kynþroska þá er aukningin hægari hjá stelpunum. Samkvæmt rannsókn 

Yu o.fl. (2006) kom í ljós að strákar eru með línulega jafna hækkun á hæð og BMI frá 11 – 16 

ára aldri en hjá stelpunum sést að það hægist á línulegu hækkuninni á hæð og BMI við 12 

ára aldur. Íþróttaiðkun er þó talin hafa áhrif á þyngd og líkamsfitu eins og fram kom í 

rannsókn Torstveit og Sundgot-Borgen (2005) þar sem afreksíþróttakonur voru með 

marktækt lægri líkamsþyngdarstuðul  en jafnaldrar þeirra sem æfðu íþróttir en voru ekki í 

afreksíþróttum. 

 

1.8.3 Fyrri meiðslasaga og óstöðugleiki í liðum 

Rannsóknir sýna að fyrri meiðsl eru áhættuþættir endurtekinna meiðsla. Þetta kemur fram í 

rannsóknum Kucera o.fl. (2005) og Emery o.fl. (2005) en þar sást að þeir sem höfðu orðið 

fyrir meiðslum áður voru líklegri að meiða sig aftur á sama stað. Í rannsókn Ekstrand og 

Gillquist (1983) kom fram að af 256 meiðslum í rannsókninni þá voru 159 léttvæg meiðsli. Í 

32 tilfellum þá sáust miðlungs eða alvarleg meiðsli í framhaldi af léttvægum meiðslum, oftast 

sást það innan tveggja mánaða frá fyrstu meiðslum.   

Eftirgefanleiki í hné hefur verið talinn áhættuþáttur hnjámeiðsla, eftirgefanleikinn er 

mældur með KT1000 eða KT2000 sem mælir framskrið sköflungs miðað við lærlegg við 

vissar gráður (Ahmad o.fl., 2006; Heitz o.fl., 1999; Hicks-Little o.fl., 2007; Park o.fl., 2009; 
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Rozzi o.fl., 1999). Samkvæmt rannsókn Ahmad o.fl. (2006) þar sem eftirgefanleiki í hné var 

skoðaður hjá strákum og stelpum fyrir og eftir kynþroska kom fram að marktækt minni 

eftirgefanleiki sást hjá strákum eftir kynþroska en hjá strákum fyrir kynþroska, svo og stelpum 

fyrir og eftir kynþroska (Rozzi o.fl., 1999).  

Skoðað hefur verið hvort staða fóta og þá sérstaklega hæð langboga ilja geti haft 

áhrif á fremri krossbandameiðsli. Þar hefur verið stuðst við mælingar á hæð bátsbeins (e. os 

navicular) frá gólfi í standandi stöðu. Fall á bátsbeini hefur stundum verið talinn áhættuþáttur 

meiðsla á fremra krossbandi, þar sem það getur mögulega haft áhrif á átakshorn í hné, en 

rannsóknir eru ekki samhljóma um hvort það sé reyndin. Allen og Glasoe (2000) skoðuðu 

mun á falli bátsbeins hjá einstaklingum með heilt fremra krossband og einstaklingum með 

slitið fremra krossband og sást marktækur munur á milli hópanna, 8,1 ± 3,0 mm á móti 10,1 ± 

3,6 mm. Ekki sást marktækur munur milli kynja innan hópsins með slitið fremra krossband. 

Aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt marktækan mun á falli bátsbeins milli einstaklinga með slitið 

fremra krossband og þeirra sem eru með heilt fremra krossband (Smith o.fl., 1997; 

Woodford-Rogers o.fl., 1994). 

 

1.8.4 Hámarksstyrkur og styrkhlutfall aftan- og framanlærisvöðva (H/Q ratio) 

Aldurs- og kynjamunur var skoðaður í rannsókn Barber-Westin o.fl. (2006) varðandi styrk í 

réttivöðvum hnjáa hjá 1140 íþróttakrökkum á aldrinum 9 – 17 ára. Þar kom fram að 13 ára 

stelpur voru með 20% meiri styrk en 9 ára stelpur, 14 ára strákar voru með 38% meiri styrk 

en 9 ára strákar. Í beygjuvöðvum hnjáliða sást aukning á styrk hjá 11 ára stelpum miðað við 

9 ára, en ekki var styrkaukning eftir það. Hjá strákunum sást styrkaukning alveg að 14 ára 

aldri en ekki marktækt eftir það (Barber-Westin o.fl., 2006). Í rannsókn Holm og Vollestad 

(2008) kom fram að marktæk aukning var á styrk í beygju og réttu í hnjám frá 7-12 ára 

aldurs.  Það sama kemur fram í rannsókn Ahmad o.fl. (2006) á knattspyrnuiðkendum (n = 

123), strákar (n = 70), stelpur (n = 53) þar sem þátttakendum var skipt í fjóra hópa eftir 

þroska, ókynþroska stelpum (n = 24), ókynþroska strákum (n = 38), kynþroska stelpum (n = 

29) og kynþroska strákum (n = 32). Við kynþroska jókst styrkurinn um  44% í 

framanlærisvöðvunum en aðeins 27% í aftanlærisvöðvunum hjá stelpunum. Hjá strákunum 

jókst styrkurinn í framanlærisvöðvunum um 148% við kynþroskann en um 179% í 

aftanlærisvöðvunum. 

Hewett o.fl. (2004) skoðuðu styrk hjá ungum einstaklingum sem stunduðu íþróttir. 

Eftir að búið var að leiðrétta fyrir þyngd sýndi jafnhraða (e. isokinetic) kraftmælir að strákar 

voru með meiri hámarksstyrk í aftanlærisvöðvum og hann jókst í samræmi við aukinn þroska. 

Ekki sást þessi aukning hjá stelpunum heldur var hann stöðugur í gegnum þroskaþrepin. 

Marktækur munur er á hámarksstyrk í aftanlærisvöðvum milli seinni hluta þroskastigs/eftir 



34 

kynþroska og fyrir/snemma á þroskastigi. Í rannsókn Östenberg og Roos (2000) á 

knattspyrnustrákum (n = 123) þar sem meðalaldur var 20,7 ár, var jafnhreyfi vöðvakraftur 

mældur í Cybex Dynamometer 325 bæði á 60°/s og 180°/s.Enginn marktækur munur sást á 

krafti í beygju- og réttuvöðvum milli ómeiddra og meiddra leikmanna. Anderson o.fl. (2001)  

fundu að styrkhlutfall aftan- og framanlærisvöðva var marktækt hærra hjá strákunum en 

stelpum sem segir okkur að aftanlærisvöðvarnir voru hlutfallslega veikari hjá stelpum miðað 

við framanlærisvöðvana . Þegar leiðrétt var fyrir þyngd þá var munurinn enn meiri. Hewett 

o.fl. (2006) skoðuðu sex rannsóknir  á H/Q hlutfalli og hvort kynjamunur sæist við 

mismunandi hraða hreyfinga í hnjám. Konurnar sýndu ekki aukningu í H/Q hlutfalli með 

auknum hraða 49,5 ± 8,8% á 30°/s og 51,0 ± 5,7% á 360°/s en meðal karlmanna var hins 

vegar aukning í H/Q hlutfalli með auknum hraða hnéréttu og hnébeygju 47,8 ± 2,2% á 30°/s 

og 81,4 ± 1,1% á 360°/s. Tvær rannsóknir hafa sýnt að stelpur geta breytt styrkhlutfallinu 

með æfingum. Hewett o.fl. (1996) skoðuðu stelpur sem stunduðu blak (n = 11, meðalaldur 15 

± 0,6 ár) og fundu marktæka breytingu á H/Q styrkhlutfalli á báðum fótleggjum  eftir sex vikna 

hopp æfingaprógramm (e. plyometric) . Marktæk aukning var á H/Q hlutfalli í ríkjandi (55 ± 9 

og  62 ± 7, p< 0,05) og víkjandi fæti (47 ± 8 fyrir og 55 ± 9, p < 0,01) fyrir og eftir 

æfingaprógrammið.Einnig kom fram í rannsókn Noyes o.fl. (2005) að eftir sex vikna 

„sportmetrics“ æfingar á stelpum (n = 325, meðalaldur 14,1 ± 1,7) sáust marktækar 

breytingar á H/Q hlutfalli víkjandi fótleggs fyrir og eftir æfingatímabilið (73 ± 15 fyrir 

æfingarnar en 83 ± 15 eftir, p = 0,001).   

Quatman o.fl. (2006) skoðuðu 16 stelpur og 17 stráka á og eftir kynþroska. Á þessum 

tíma þá juku strákarnir stökkhæð sína í lóðréttu stökki um 7,3%, úr 43,6 í 46,8 cm, meðan 

stelpurnar sýndu enga aukningu í stökkhæð, héldu sér í 35 cm. Það sama sást í rannsókn 

Hewett o.fl. (2006) á 275 menntaskólanemum (e. high school), 87 stelpur og 188 strákar, að 

strákar juku stökkhæð marktækt á hverju stigi skala Tanners meðan stelpur sýndu enga 

breytingu í gegnum skalann. Í rannsókn Ebben o.fl. (2010) sést að hjá 12 strákum með 

meðalaldur 21 ± 1,2 ár er stökkhæðin 57,61 ± 10,15 cm en hjá 12 stelpum með meðalaldur 

19,91 ± 0,9 ár er stökkhæðin 43,28 ± 7,5 cm.  

 

1.8.5 Hreyfingar mjaðma, hnjáa og ökkla í hoppi og vöðvavinna umhverfis 
þessa liði 

Yu o.fl. (2006) skoðuðu hreyfingu mjaðma við lendingu eftir stopp hopp (e. Stop jump). 

Niðurstöður þeirra voru að við lendingu höfðu strákar að meðaltali 0° innsnúning í mjöðm en 

stelpur voru með mjöðmina í 13° útsnúning á sama tíma. Í hámarksbeygju í hné höfðu 

strákar 14° útsnúning í mjöðm en stelpur lítinn innsnúning á sama tíma, í kringum 0°. Í sömu 

rannsókn kom fram að mjaðmarbeygjuhornið við lendingu og mestu beygju í hnjám hélst 
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óbreytt hjá strákum en minnkaði hjá stelpunum og sást breytingin strax við 12 ára aldur. Það 

sama sást í rannsókn Chappell o.fl. (2007) marktækur munur var á milli kynja í 

mjaðmarbeygjunni í flughluta hoppsins fyrir lendingu úr stopp hoppi (p = 0,001). Bæði kyn 

voru með svipaðar tölur við upphaf flughluta hoppsins en við lendingu voru konurnar með 48° 

beygju í hné en karlar 56°. Marktækur munur sást milli kynja í hreyfingum mjaðma í inn- og 

útsnúningi við upphaf og lendingu úr stop hoppinu (p = 0,03). Konurnar byrjuðu flugið með 

mjöðmina í 9° innsnúning en enduðu í 4° útsnúning meðan karlarnir voru með mjöðmina í 

14° útsnúning allan tímann. Marktækur munur sást í að- og fráfærslu hreyfingum 

mjaðmarinnar  í byrjun og enda flugsins. Konurnar  byrjuðu hoppið í 9° fráfærslu og lentu 

með mjaðmirnar í 10° fráfærslu, en karlarnir byrjuðu í 13° fráfærslu og enduðu í 12° 

fráfærslu. Undir þetta tekur rannsókn Yu o.fl. (2006) þar sem stelpur höfðu  minni beygju í 

hné og mjöðmum en strákar við lendingu úr stopp hoppi. 

 Zeller o.fl. (2003) skoðuðu hreyfimynstur í hnébeygju á öðrum fæti milli karla og 

kvenna. Marktækur munur var í mörgum liðum þar sem að konur voru með meiri ristarbeygju 

og ranghverfingu í fæti, þær voru auk þess með meiri mjaðmaraðfærslu, mjaðmarbeygju, og 

mjaðmarútsnúning. Konurnar byrjuðu einnig með meira átakshorn í hné og héldu því út í 

gegnum hreyfinguna. Einnig kom það fram hjá Yu o.fl. (2006) að bæði strákar og stelpur juku 

átakshorn í hnéinu í lendingu en eftir það dró úr átakshorni hjá strákunum og fóru jafnvel yfir í 

hjólfætisstöðu meðan stelpur héldu auknu átakshorni.  

 Lazaridis o.fl. (2010) skoðaði mun á strákum (n =12) og karlmönnum (n =12) hvað 

varðar átakshorn í hné í fallhoppi og sá að það var ekki marktækur munur á horninu 100, 90 

og 50 ms fyrir lendingu. Strákar voru hins vegar með marktækt minna horn 30 ms fyrir 

lendingu sem og í lendingunni og í mesta átakshorninu sýndu strákarnir fram á stærra horn.. 

Hewett o.fl. (2004) skoðuðu mun á stelpum (n=100)  og strákum (n=81) hvað varðar 

átakshorn í hné í fallhoppi. Í seinni hluta kynþroska sást marktækur munur á stelpum og 

strákum í lendingu (5° ± 1° vs 1° ± 1°; p < 0,01) og mesta átakshorninu (30°± 3° vs 19° ± 3°; 

p < 0,01) Innan stelpuhópsins sást marktækur munur á stúlkunum milli kynþroskaskeiða. 

Marktækur munur sást í lendingu á milli stelpnanna sem ekki voru byrjaðar kynþroskann og 

þeirra sem voru að klára kynþroskann (2° ± 2° vs. 5° ± 1° ; p < 0,05), sem og fyrri hluta 

kynþroska (1° ± 1° vs. 5° ± 1°; p < 0,01) og mesta átakshorninu eftir kynþroska og þeirra sem 

voru ekki byrjaðar kynþroska (14° ± 4° vs 30° ± 3°; p < 0,01) og fyrri hluta kynþroska (20° ± 

3° vs. 30 ± 3°; p <0,05). 

Hewett o.fl. (1996) gerðu rannsókn á blakstelpum (n = 11, meðalaldur 15 ± 0,6 ár) 

þær voru settar í hoppæfingaprógramm og eftir það þá minnkuðu 10 af 11 lendingarkraftinn 

að meðaltali um 456 N. Vescovi o.fl. (2008) gerðu rannsókn á áhrifum þjálfunar á 

viðnámskraft jarðar (e. ground reaction force) en það er hlutfall á milli lendingarkrafts  og 

fráspyrnukrafts . Skoðaðar voru stelpur (n = 20), 10 í rannsóknarhóp og 10 í 
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samanburðarhóp, meðalaldur þátttakenda var í kringum 20 ár. Allir þátttakendur höfðu æft 

körfubolta í minnst þrjú ár. Í byrjun rannsóknar var lóðréttur viðnámskraftur jarðar (e. vertical 

ground reaction force, VGRF) mjög svipaður milli hópa en eftir sex vikna prógrammið hafði 

mótstöðukraftur jarðar minnkað hjá báðum hópum, ekki var marktækur munur á milli 

hópanna en tilhneigingin var að rannsóknarhópurinn hafði minnkað viðnámskraftinn meira en 

samanburðarhópurinn. Í rannsókn Quatman o.fl. (2006)  var skoðaður viðnámskraftur jarðar 

og sást þá að krafturinn minnkaði hjá strákunum meðan stelpurnar sýndu ekki fram á neina 

breytingu. Marktækur munur sást á hlutfalli kraftsþunga (e. force loading rate) þar sem hann 

minnkaði bæði hjá strákum og stelpum í gegnum þroskastigin en hann var hærri hjá 

stelpunum í bæði skiptin. 

 Hewett o.fl. (2006) fundu einnig að viðnámskraftur jarðar minnkaði marktækt hjá 

strákum í gegnum kynþroskann meðan engin breyting sást hjá stelpunum. Ef þessu var skipt 

upp eftir skala Tanners þá minnkaði viðnámskrafturinn hjá strákum um 17,1% milli 2 og 3. 

Stigs, 3,4% milli 3 – 4 þreps og um 3,6% milli 4 – 5 stigs. Hjá stelpum jókst hann hins vegar 

um 4,1% milli 2 -3 stigs, en minnkaði um 7,3% milli 3 – 4 stigs og eftir það sást engin 

breyting.   

Í rannsókn Barber-Westin o.fl. (2006) á (n = 536) unglingum á aldrinum 9 – 17 ára þar 

sem fjarlægð milli mjaðma, hnjáa og ökkla var skoðuð í þremur stöðum í fallhoppi. : tá í (e. 

prelanding), dýpsta staða (e. landing) og uppsveifla (e. take off). Skoðað var hvort munur 

væri á milli aldurs og fjarlægðar sem og kyns og fjarlægðar. Ekki sást neinn marktækur 

munur á aldri og fjarlægðinni milli punktanna hjá stelpunum, marktækur munur sást hjá 

strákunum og þá aðeins í fjarlægð milli ökklanna en mesta fjarlægðin sást hjá 9 – 12 ára 

strákunum,  minnsta fjarlægðin var hjá 15 ára strákunum.  Skoðað var einnig hvort 

marktækur munur væri milli kynja og sást marktækur munur í stöðunni tá í þar sem strákar 

höfðu lengra á milli ökklanna en stelpur.  

 

1.8.6 Súrefnisupptaka 

Emery o.fl. (2005) gerðu rannsókn á meiðslatíðni með tilliti til súrefnisupptöku meðal 344 

ungra knattspyrnuiðkenda, á aldrinum 12 – 18 ára, yfir eitt útitímabil. Var súrefnisupptökunni 

kynjaskipt viðmiðunargildi fyrir strákana var sett undir og yfir 44 mL/min/kg. Ekki var 

marktækur munur á meiðslatíðni stráka eftir því hvort þeir væru með súrefnisupptöku fyrir 

ofan eða neðan 44 mL/min/kg. Þó  var meiðslatíðni heldur hærri hjá þeim sem höfðu 

súrefnisupptöku yfir 44 mL/min/kg eða 5,31 meiðsl/1000 klst á móti 2,89 meiðsl/1000 klst (p 

= 0,15). Hvað stelpurnar varðar þá var viðmiðunargildið  37 mL/min/kg og sáust 

sambærilegar  niðurstöður hjá stelpunum eins og hjá strákunum, ekki var marktækur munur 

á meiðslatíðni milli hópanna (4,17 meiðsl/1000 klst á móti 3,54 meiðsl/1000 klst, p = 0,69).  
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1.8.7 Líffærafræði fremra krossbands  

Fremra krossbandið samanstendur af tveimur knippum, frammiðlægu (anteromedial) og 

afturhliðlægu (posterolateral). Krossbandið liggur milli sköflungs og lærleggs (femur) þar sem 

það fer frá fremri hluta sköflungs að aftari hluta lærleggs (Brukner og Khan, 2002; Williams, 

1995). Í rannsókn Steckel o.fl. (2007) þar sem sex gjafahné voru skoðuð, tvö kvenhné og 4 

karlhné, sýndu þeir fram á að sköflungsfesta bandsins í heild er staðsett framan og hliðlægt 

við miðlægan hnúa sköflungs. Vídd bandanna var milli 9 – 14 mm og fram og aftur lengd upp 

á 17 – 25 mm. Festa frammiðlæga knippsins var staðsett á frammiðlægum hluta  festunnar á 

sköflung en afturhliðlægur hluti var á afturhliðlægum hluta festunnar á sköflung og stundum 

blandaðist hann hliðlæga liðþófanum. Lærleggsfesta bandsins er á hálfmánalaga svæði við 

aftari hluta innra yfirborðs á hliðlægum hnúa lærleggs með lengd festunnar 13 – 25 mm og 

vídd 6 – 13 mm. Frammlæga knippið fer frá framlægum nálægum hluta og aftari hliðlægur 

hluti fer frá aftari fjær hluta lærleggs festunnar.  

Hlutverk fremra krossbandsins er að stoppa framhreyfingu sköflungs, það vinnur með 

aftara krossbandinu við að stjórna skriði og veltu (e. roll and glide) liðflata lærleggs á 

liðflötum sköflungs og þar með eðlilegri beygju (e. flexion) og réttu (e. extension) í hnélið. 

Fremra krossbandið kemur einnig í veg fyrir of mikinn innsnúning á sköflungi miðað við 

lærlegg og virðist reyna að koma í veg fyrir að of mikið álag komi á hnéliðinn í kiðfætis 

stöðunu og hjólfætis stöðu (Lewis, 2000).  Kynjamunur er á byggingu fremra krossbandsins. Í 

rannsókn Chandrashekar o.fl. (2005) á 20 gjafahnjám, 10 konum og 10 körlum, þar sem  

meðalaldur kvennanna var 37,7 ár en 39 ár hjá körlunum kemur í ljós að marktækur munur 

er á lengd, rúmmáli, þyngd og stærðarfleti festunnar en allt þetta er stærra hjá körlum en 

konum. Ekki sást marktækur kynjamunur á þéttleika fremra krossbandsins. Það sama kemur 

fram í rannsókn Chandrashekar o.fl. (2006) þar sem lengd, rúmmál og stærðarflötur 

festunnar er marktækt stærri hjá körlum.   

Við kynþroska stækkar krossbandið hjá strákunum en að sama skapi virðist það ekki 

gerast hjá stelpunum (Anderson o.fl., 2001). Konur eru með breiðari mjaðmargrind frá 

náttúrunnar hendi og hafa sumir rannsakendur talið að þetta geti verið áhættuþáttur fyrir 

fremri krossbandaslitum (Hewett o.fl., 2006). Talið hefur verið að eðlileg gildi fyrir átakshorn í 

hné (Q-horn) sé milli 15 – 20° þar sem konur hafa stærra horn en karlar. Q-hornið gefur til 

kynna átakshorn ferhyrnuvöðva lærs yfir hnéskelina og þar með hnéliðinn og er annað hvort 

mælt í liggjandi eða standandi stöðu (Norris, 1998). Rannsókn Horton og Hall (1989) skoðaði 

Q-hornið hjá 100 heilbrigðum einstaklingum með enga verki í hnéinu og komust að því að 

meðaltal Q-hornsins fyrir karla var 11,5 ± 3,0° en hjá konunum 15,8 ± 4,5°.  

Í rannsókn Hahn og Foldspang (1997) á 125 konum og 214 körlum sem stunduðu 

íþróttir og voru á aldrinum 14 – 24 ára (meðalaldur 18 ár), var Q-hornið mælt í liggjandi stöðu 

á milli efri fremri mjaðmarnibbu (spina iliaca anterior superior), miðju hnéskeljar og miðju 
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sköflungshrjónu (tuberositas tibiae). Marktækur munur var á átakshorninu milli kynja í 

knattspyrnu en ekki öðrum íþróttum. Marktæk neikvæð fylgni var á horninu og fjölda ára í 

knattspyrnu.  Í yfirlitsgrein Hewett o.fl. (2006) kemur fram að rannsóknir eru ekki samhljóma 

um það hvort stærra Q-horn sé áhættuþáttur meiðsla á fremra krossbandi. Myer o.fl. (2005) 

fundu ekki marktækan kynjanmun hvorki á Q-horni í hné, né vöðvavirkni í hliðlægum og 

miðlægum víðfaðma. 

Í rannsókn Lombardo o.fl. (2005) sem gerð var á atvinnukörfuboltamönnum (n = 305) 

á árunum 1992 – 1999, var stærð lærleggsmillihnúahaks (femoral intercondylar notch) fundin 

með röntgentækni og skoðað hvort stærðin væri áhættuþáttur fyrir krossbandameiðsl. 

Niðurstöðurnar sýndu að ekki sást marktækur munur á tíðni fremri krossbandaslita og 

stærðar lærleggsmillihnúahaksins. Í rannsókn Everhart o.fl. (2010)  var stærð 

lærleggsmillihnúahaks  skoðuð í segulómun með tilliti til fremra og aftara haksins. 

Þátttakendur voru 27 heilbrigðir einstaklingar og 27 einstaklingar með slitið fremra krossband 

og voru þeir paraðir saman tveir og tveir eftir aldri, kyni og hæð. Marktækur munur var á 

stærð haksins að framan og aftan milli meiddra og ómeiddra kvenna (p = 0,01 og 0,02). 

Marktækur munur sást einnig á fremra hakinu á milli meiddra og ómeiddra karla (p = 0,03). 

 

1.8.8 Hæfni (íþróttatengd tækni, stöðu jafnvægi) 

Í rannsókn Rozzi o.fl. (1999) var skoðaður kynjamunur á jafnvægi þegar staðið er á öðrum 

fæti (e. single leg balance stablility) í tæki frá Biodex. Þátttakendur voru  stelpur (n = 17) og  

strákar (n = 17) á aldrinum 18 – 22, meðalaldur 19,6 ± 1,5 ár. Stelpurnar höfðu marktækt 

betra jafnvægi í þessari rannsókn. Þetta er í samræmi við rannsókn Holm og Vollestad 

(2008) þar sem jafnvægi (n= 368) 7 – 12 ára krakka, stelpur (n= 184) og strákar (n= 184)  var 

skoðað en þar kemur fram að stelpur voru með betra jafnvægi nema við átta ára aldur, en þá 

voru strákarnir með betra jafnvægi. Í rannsókn Söderman o.fl. (2000) á knattspyrnukonum 

kemur fram að eftir æfingatímabil með jafnvægisæfingum á jafnvægisbretti breyttist 

jafnvægisstaðallinn (e. balance index) til hins betra en æfingarnar höfðu ekki marktæk 

jákvæð áhrif á meiðslatíðnina.  
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1.9 Ytri þættir 

1.9.1 Mannlegir þættir (liðsfélagar, mótherjar, dómarar) 

Í rannsókn Giza o.fl. (2005) var fylgst með leikmönnum í Bandarísku kvenknattspyrnu 

samtökunum (women´s united soccer Association, WUSA) (n= 168). Þar urðu 

miðvallarleikmenn fyrir marktækt fleiri meiðslum en aðrir leikmenn (p= 0,007) eða 34,1% af 

meiðslunum, varnarmenn koma þar á eftir með 28,1% meiðslanna, sóknarmenn urðu fyrir 

22,8% meiðslanna og markmenn 15,0%.  Í annarri rannsókn, Kucera o.fl. (2005) kom fram 

að varnarmenn voru í mestri hættu á meiðslum eða 5,6 meiðsl/1000 klst. Markmenn voru þar 

næstir með 5,0 meiðsl/1000 klst spilaðar, sóknarmenn með 4,2 meiðsl/1000 klst og 

miðvallarleikmenn með 4,1 meiðsl/1000 klst. Aðrar rannsóknir hafa hins vegar ekki fundið 

marktækan mun á meiðslatíðni eftir leikstöðum (Chomiak o.fl., 2000; Le Gall o.fl., 2008; 

Morgan og Oberlander, 2001).   

Dómgæsla getur haft áhrif á meiðslatíðni. Hlutverk dómara er m.a. að vernda 

leikmenn fyrir grófum brotum í leik með því að dæma á slík atvik, gefa leikmönnum tiltal, eða 

lyfta gulum eða rauðum spjöldum ef atvikin eru alvarleg. Leikmenn verða að virða reglur 

leiksins, sem er viss forvörn gegn meiðslum . FIFA hefur sett fram forvarnarprógramm gegn 

meiðslum það inniheldur 11 æfingar, þar sem 11. “æfingin“ er háttvísi í leik. Í rannsókn 

Andersen o.fl. (2004) var notast við myndbönd af 174 leikjum í norsku úrvalsdeildinni árið 

2000. Í þessum leikjum hafði dómari afskipti af 406 atvikum. Af þeim leiddu 52 til meiðsla, 18 

urðu að minniháttar meiðslum, en aðeins í fjórum þeirra var aukaspyrna dæmd. Í 9 af þeim 

16 tilfellum sem urðu að miðlungs meiðslum var ekkert dæmt, í sjö tilfellum var dæmd 

aukaspyrna, fjögur gul spjöld og eitt rautt. Af þeim 18 tilfellum sem leiddu af sér alvarleg 

meiðsli var dæmt í 4 tilvikum þrjú gul spjöld og eitt rautt.  

 

1.9.2 Hlífðarbúnaður (hjálmur, legghlífar) 

Árið 1983 var gerð frumkvöðlarannsókn um forvarnir meiðsla í knattspyrnu og var hún byggð 

á sjö þáttum sem leikmenn áttu að fara eftir en þeir voru: leiðrétting á þjálfun (bannað að 

skjóta fyrir upphitun), búnaður (legghlífar, æfingaskór), ökklateipingar, stjórnuð endurhæfing, 

útilokun leikmanna með óstöðugleika í hné, fræðsla til leikmanna og þjálfara og leiðrétting og 

aðhald. Meiðslatíðnin lækkaði marktækt eftir þessar forvarnaraðgerðir, en eins og höfundar 

bentu á var ekki hægt að sjá hvað af þessum sjö þáttum hefði gert gæfumuninn (Ekstrand 

o.fl., 1983). 

Í rannsókn Árnason o.fl. (1996) notuðu 97% leikmanna legghlífar í leikjum og 38% á 

æfingum og ekki voru skráðir neinir maráverkar framan á leggjum sem hömluðu þátttöku 

leikmanna í æfingum og leikjum meðan á rannsóknartímabilinu stóð. Í rannsókn Francisco 
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o.fl. (2000) á notagildi legghlífa kom í ljós að allar þær 23 legghlífar sem prófaðar voru vörðu 

legginn við höggum. Legghlífarnar voru prófaðar á gjafa sköflungum og svo var þyngd látin 

detta niður á legghlífina úr 20 – 50 cm hæð. Álagið á sköflunginn minnkaði um 51% við 20 

cm, 47% við 30 og 40 cm og 45% við 50 cm. Marktækur munur sást á öllum lengdum hvað 

varðar kraft á legginn við höggið. Sömu niðurstöður sáust í rannsókn Bir o.fl. (1995) hvað 

varðar minnkun á höggi á legginn með notkun legghlífa. Notkun á hjálmum  hefur ekki verið 

mikil í knattspyrnu en rannsókn á þremur tegundum hjálma gaf til kynna að þeir myndu ekki 

verja höfuðið hvorki fyrir höggum er leikmaður skallar boltann né ef hann fær boltann í 

höfuðið á  mikilli ferð. Það kom hins vegar í ljós að hjálmar gátu varið höfuðið frá höggi af 

höfði annars leikmanns (Withnall o.fl., 2005) .  

 

1.9.3 Íþróttabúnaður  

Joseph o.fl. (2008)  skoðuðu muninn á því að vera með 5° fleig miðlægt í skóm við fallhopp. 

Þátttakendur voru stelpur, meðalaldur þeirra var 19,5 ár og áttu þær að hoppa sex sinnum, 

þrisvar með miðlægan fleig í skónum og þrisvar án fleigsins. Var svo skoðaður munur á milli 

hoppanna. Munur sást á hoppunum þannig að þær voru með minna átakshorn í hné með 

miðlæga fleignum í skónum bæði í lendingu sem og dýpstu stöðu. Smith o.fl. (2004) skoðuðu 

viðnámskraft jarðar og muninn á æfingaskóm og takkaskóm hjá sex karlkyns 

knattspyrnuiðkendum, meðalaldur 25 ± 4,73. Niðurstaðan var sú að bæði við hægt skokk og 

sprett var marktækt hærri viðnámskraftur er takkaskórnir voru notaðir.  

 

1.9.4 Umhverfi (vatn, ís, aðstæður, gólf- og grasviðgerðir, viðhald) 

Knattspyrnuleikir fara allir fram á sérmerktum knattspyrnuvöllum, vellirnir eru mismunandi og 

hefur það verið rannsakað hvort eitt undirlagið sé verra en annað. Helstu undirlögin eru 

náttúrulegt gras, malarvellir og 3 kynslóðir af gervigrasi (Steffen o.fl., 2007). Samkvæmt 

rannsókn Árnason o.fl. (1996) kom fram að fleiri meiðsl urðu á 2. kynslóðar gervigrasi en á 

grasvelli eða malarvelli. Rannsóknir síðustu ára hafa allar sýnt að ekki er munur á 

meiðslatíðni á 3. kynslóðar gervigrasi og venjulegu grasi (Bjørneboe o.fl., 2010; Ekstrand 

o.fl., 2006; Soligard o.fl., 2010; Steffen o.fl., 2007).   

Nýtt gervigras hefur verið að koma á vellina síðustu ár svo kallað „Turf gras“ en það 

samanstendur af fjölþátta trefjum blönduðum og jöfnuðum með sandi og gúmmíi. Í rannsókn 

þessari voru 456 háskóla leikir greindir, 230 á gervigrasi (e. Field Turf) og 235 á venjulegu 

grasi. Niðurstöður sýndu að meiðslatíðni var marktækt minni á gervigrasi en venjulegu grasi 

bæði hvað varðar heildarfjölda meiðsla sem og minniháttar meiðsli. Ekki sást marktækur 

munur á meiðslatíðni  alvarlegra meiðsla á þessum grastegundum (Meyers, 2010).  
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Í rannsókn Boden o.fl. (2000) þar sem þátttakendur svöruðu spurningalista um aðstæður við 

100 fremri krossbandaslit kom fram að 85 meiðslanna urðu á þurru undirlagi, en 14 á blautu 

undirlagi. Meðalhitinn var í kringum 22°C (spönn -17,2°C – 32,2°C). Í rannsókn Meyers 

(2010) var verið að skoða mun á meiðslatíðni á gervigrasi og venjulegu grasi í amerískum 

fótbolta. Ef horft er á undirlagið kom fram að marktækt minni meiðslatíðni sást í á 

gervigrasvelli. Waldén o.fl. (2011a) fundu að lið sem spiluðu knattpsyrnu í heitu loftslagi voru 

með lægri meiðslatíðni almennt en að sama skapi sást hærri tíðni fremri krossbandaslita án 

snertingar. Orchard og Powell (2003) tóku saman meiðslatíðni hné og ökklameiðsla við 

ýmsar aðstæður í amerískum fótbolta og ef bara er horft á krossbandaslit í þeirri rannsókn 

kom í ljós sama meiðslatíðni hvort sem spilað var á gervigrasi innan eða utandyra. Ekki var 

marktækur munur á slitum á fremra krossbandi á venjulegu grasi en gervigrasi. Á venjulegu 

grasi var meiri hætta á fremri krossbandaslitum á þurru undirlagi heldur en blautu og meiri 

hætta á slitum í heitu veðri en köldu. Hins vegar ef skoðaður var munur á venjulegu grasi á 

samsettu veðri og undirlagi sést að hættulegustu aðstæðurnar eru heitt veður og blautt 

undirlag.  Á utandyra gervigrasi var meiri meiðslahætta á þurru undirlagi og í heitu veðri. En 

minnsta hættan var í köldu og blautu. Í rannsókn Meyers (2010) sást að ef loftslagið var 

skoðað voru marktækt fleiri meiðsli á köldum dögum á Field Turf gervigrasinu. En snérist svo 

marktækt við á heitum dögum.  

 

1.10 Vöðvarafrit (EMG) 

1.10.1 Almennt 

Vöðvarafrit er aðferð til að taka upp og mæla (e. quantifying) vöðvavirkni sem er framleidd af  

vöðvaþráðum vöðvans. Í raun er það afskautun (e. depolarization) og endurskautun (e. 

repolarization) yfirborðshimnu vöðvafrumunnar sem er upptök rafspennunnar (Herrington, 

1996). Ýmislegt getur haft áhrif á vöðvarafritsmerkið og er það m.a. afstaða til 

vöðvafrumumóta, fituvefur, hitastig vöðvans, stærð vöðvans, hlutfallsleg lengd, leiðni vefja, 

saltmagn og suð frá öðrum vöðvum. Safnkerfi fyrir merki vöðvarafritsins samanstendur af 

skráningaskautum, mögnurum, síum og skráningatæki. Vöðvarafrit sýnir upplýsingar um það 

hvenær vöðvinn byrjar virkni sem og mat á magni merkisins, þó það geti ekki alveg greint á 

milli vöðvaþráðanna undir skráningaskautinu. Vöðvarafritið er þess vegna hægt að nota til 

þess að sjá og meta hvenær vissir vöðvaþræðir byrja hreyfingu sem og vöðvavirknina. 

Þessar upplýsingar eru mjög mikilvægar í meðferð þar sem hægt er að fylgjast með 

vöðvanum og virkni hans við vissar hreyfingar sem og stöður (Herrington, 1996). 
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1.10.2 Vöðvavirkni við hopp 

Arabantzi o.fl. (2000) skoðuðu vöðvavirkni kálfatvíhöfða (m. gastrocnemius), beina 

lærvöðvans (m. rectus femoris) og lærtvíhöfðans (m. biceps femoris) við fallhopp af 40 og 60 

cm palli. Það sem sást í þessari rannsókn var að kálfatvíhöfðinn var fyrstur til að sýna virkni, 

svo beini lærvöðvinn og síðastur var lærtvíhöfði. Munurinn á 40 og 60 cm falli var sá að við 

60 cm fall þá var kálfavöðvinn fyrr að sýna virkni en hinir seinni eða nær snertingu við gólfið.  

Eftir lendinguna sást að virkni beina lærvöðvans var mikil til að hægja á liðbeygjunni, en 

mesta virkni lærtvíhöfða var á seinni stigum réttunnar í hnéliðnum á leiðinni upp þegar virkni 

beina lærvöðvans var byrjuð að minnka.  

 Lazaridis o.fl. (2010) gerði rannsókn  þar sem hann bar saman 12 óþjálfaða stráka 

(meðalaldur 9.8 ± 0.6 ár) og 12 óþjálfaða karlmenn (meðalaldur 25 ± 2.7 ár) í fallhoppi, sást 

þar að karlmennirnir voru marktækt fyrri til að virkja kálfatvíhöfðann heldur en strákarnir en 

ekki sást marktækur munur á sólavöðva (m. soleus).  Rannsókn á 10 virkum karlmönnum í 

fallhoppi af misháum kassa 15, 30, 45 og 60 cm sem fengu að taka frá engu skrefi og upp í 

þrjú skref ofan á kassanum, sýndi að forvirkni vöðva (e. preactivation) jókst um allt að 20% ef 

einstaklingarnir fengu að taka aukaskref áður en þeir létu sig falla niður. En ekki sást munur 

á forvirkni hvað varðar hæð eins og í fyrri rannsókn (Ruan og Li, 2010).  

Í rannsókn Colby o.fl. (2000) var gerð grein fyrir hvað gerist í ferhöfðavöðvum lærs 

(Mm. quadriceps) og aftanlærisvöðvum (Mm. hamstrings) við lendingu úr hoppi. Rétt fyrir 

lendingu sást aukning á virkni ferhöfðavöðva  en ekki í aftanlærisvöðvum. Ferhöfðavöðvarnir 

toppuðu við miðja lengingu (e. eccentriska) en minnsta virkni aftanlærisvöðva sást rétt eftir 

lendinguna. Mesti munur á virkni í ferhöfðavöðvum og aftanlærisvöðvum sást eftir að minnsta 

virkni aftanlærisvöðva sást og rétt áður en ferhöfðavöðvarnir juku virkni sína.  

 Palmieri-Smith o.fl. (2008) skoðaði hopp áfram um einn metra á öðrum fæti og sá að 

stærra átakshorn í hné hjá konunum kom með aukinni forvirkni í hliðlægum víðfaðma (m. 

vastus lateralis) og hliðlægum aftanlærisvöðvanum. Hins vegar sást minna átakshorn þegar 

aukin forvirkni var í miðlægum víðfaðma (m. vastus medialis). 

Í rannsókn Cesar o.fl. (2011) þar sem skoðuð var virkni í miðþjóvöðva (m. gluteus 

medius) á mismunandi tímum í tíðahringnum sást ekki marktæk breyting  á byrjunartíma 

vöðvavirkninar í fallhoppi á öðrum fæti. Hins vegar sást að átakshornið í hné var marktækt 

stærra á eggbússkeiði en gulbússkeiði. 
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1.10.3 Kynjamunur 

Munur er á milli kynja í vöðvavinnu og kemur fram á mismunandi hátt eftir hreyfingum. Í 

rannsókn Medina o.fl. (2008) um tímasetningu á virkni vöðva í fallhoppi milli þriggja hópa, 

karla sem æfa, kvenna sem æfa og kvenna sem æfa ekki, sást marktækur munur  á milli 

hópa. Hópur kvennanna sem æfði ekki virkja beina lærvöðvann seinna heldur en konur sem 

æfðu og karlar sem æfðu (200,1 ± 75,3 ms vs. 619,8 ± 79,3 ms og 588,5 ± 77,3 ms áður en 

hóparnir komu við jörðu).  Rannsókn Urabe o.fl. (2005) á körfuboltaleikmönnum (n = 15), 

meðalaldur 22 ár, skoðaði mun á milli kynja á miðlægum víðfaðma, hliðlægum víðfaðma, 

lærtvívöðva, og hálfhimnuvöðva (m. semimembranosus) í lóðréttu hoppi á báðum fótum og 

lent á ríkjandi fæti. Við 15° – 55° beygju í hné í lendingunni þá var marktækur munur meðal 

% mesta viljastýrða samdrættinum (e. Maximum voluntary contraction, MVC) í miðlægum 

víðfaðma 216,2 ± 54% hjá stelpunum en 140,4 ± 51,3% hjá körlunum.  Við sömu beygju í 

hné var meðal % mesta viljastýrða samdrættinum í hliðlægum víðfaðma 229,5 ± 108,9% hjá 

stelpunum en 158,4 ± 67% hjá strákunum, ekki sást marktækur munur í þessum vöðva.  

Ebben o.fl. (2010) skoðuðu kynjamun við vöðvavirkni í lendingu frá hoppi og snöggri 

stefnubreytingu. Enginn marktækur munur sást í virkni á tímabilinu fyrir snertingu en í 

tímabilinu eftir snertingu sást marktækur munur milli kynja í hliðlægum aftanlærisvöðva  þar 

sem karlmenn voru með meiri virkni. Það sama sást í snöggu stefnubreytingarhreyfingunni. 

Ef skoðuð var byrjunarvirkni vöðvanna fyrir snertingu  þá voru karlmenn marktækt fyrri til að 

virkja hliðlægan víðfaðma og miðlægan víðfaðma í hoppinu. Ekki sást marktækur munur á 

virkjun hliðlæga aftanlærisvöðvans. Ekki sást neinn marktækur munur í snöggu 

stefnubreytingar hreyfingunni, karlmennirnir voru þó heldur fyrri til að virkja beina 

lærvöðvann, hliðlægan víðfaðma og miðlægan víðfaðma en konurnar miðlægan og 

hliðlægan aftanlærisvöðvann. Ef hlutfallið milli aftan- og framanlærisvöðvanna var fundið sást 

marktækur munur milli kynja þar sem að strákarnir virtust virkja aftanlærisvöðvana meira en 

stelpurnar.  

Í rannsókn Chappell o.fl. (2007) var skoðaður kynjamunur í stopp hoppi, þar sem 

tekin eru 2 – 3 stór skref, lent á tveimur fótum jafnfætis og síðan hopp upp eins hátt og 

möguleiki er. Bæði stelpur og strákar virkjuðu ferhöfðavöðva lærs í kringum 50 ms áður en 

þau lentu eftir síðasta skrefið. Stelpurnar sýndu samt 12% hærra hlutfall af mesta viljastýrða 

samdrátt  en strákarnir. Það sama sást í aftanlærisvöðvum að stelpurnar sýndu 20% hærra 

hlutfall af mesta viljastýrða samdrátt heldur en strákarnir. Þeir voru að vísu búnir að ná 

stelpunum í krafti við lendingu og úr því má lesa að strákarnir sýndu hærra hlutfall  mestu 

vöðvavirkni í aftanlærisvöðvum eftir lendingu en stelpurnar.  

Í rannsókn Carcia og Martin (2007) var skoðaður kynjamunur á virkni miðþjóvöðva í 

fallhoppi, tvær tímasetningar voru skoðaðar, 200 ms fyrir lendingu og 250 ms eftir lendingu. 

Ekki sást neinn marktækur munur á milli kynja hvað varðar meðalvirkni og hámarksvirkni 
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vöðvans í hoppinu. DeMont og Lephart (2004) skoðuðu kynjamun á fyrirfram virkni í 

lærvöðvum í göngu og hlaupi niður í móti. Ekki sást marktækur munur á skokki, en í göngu 

niður brekku sást marktækur munur í miðlægum aftanlærisvöðvanum þar sem konur voru 

með hærri virkni.  

Rannsókn Chimera o.fl. (2004) á áhrifum snerpu þjálfunar á kveníþróttamönnum (n = 

18) var tekið vöðvarafrit í lóðréttu stökki af miðlægum víðfaðma, hliðlægum víðfaðma, 

miðlægum (m. semitedinosus og m. semimembranosus) og hliðlægum aftanlærisvöðvum, 

mjaðmarfráfærsluvöðvum og mjaðmaraðfærsluvöðvum. Mælingar voru gerðar í byrjun og 

eftir inngrip hjá rannsóknarhóp. Eftir seinni mælingar sást marktækur munur á hópunum í 

aðfærsluvöðvum þar sem fyrirframvirkni kom fram fyrr í rannsóknarhóp. Einnig sást 

marktækur munur á hópunum í samvirkni (e. co-activation) milli aðfærslu- og fráfærsluvöðva 

mjaðmar.  

 

1.10.4 Styrkur 

White o.fl. (2003) skoðuðu styrk í aftanlærisvöðvum og ferhöfðavöðvum milli kynja. Fundu 

þeir út að kynjamunur var í jafnhreyfistyrk á ferhöfðavöðva eftir að búið var að leiðrétta  fyrir 

hæð og þyngd þar sem að karlmenn voru með meiri styrk. Ekki sást þessi munur í 

aftanlærisvöðvum á milli kynja. Æfingar voru gerðar í MedX æfingatækjum og í báðum 

æfingum voru einstaklingarnir með 90° beygju í mjöðm. Svo var unnið að 40° bæði í réttu og 

beygju. Karlmenn höfðu hærri kvaðratsmeðaltalsrót (e. root mean square, RMS) í hnéréttu 

æfingunum fyrir ferhöfðavöðva en konurnar sýndu fram á hærri kvaðratmeðaltalsrót í 

ferhöfðavöðva í beygju æfingunum þó svo að munurinn hafi ekki verið marktækur. Ekki sást 

marktækur munur á milli kynja í kvaðratmeðaltalsrót í aftanlærisvöðvum við beygju og réttu 

æfingunum. Ekki sást marktækur munur milli kynja á meðal krafti í æfingunum. Samvirkni 

hlutfall fyrir ferhöfðavöðva var marktækt hærri hjá konunum en karlmönnunum, ekki sást 

marktækur munur á samvirkni hlutfall milli kynja í aftanlærisvöðvunum.  

Í rannsóknum Beaulieu o.fl. (2008) og Beaulieu o.fl. (2009) á 30 

knattspyrnuiðkendum,  (15 konur, meðalaldur 21,1 ár og 15 karlar, meðalaldur 22,9 ár),var 

skoðaður kynjamunur á vöðvavirkni í kringum hné við snöggar stefnubreytingar. Vöðvarafrit 

var tekið af ríkjandi fæti, og sást enginn marktækur munur milli kynja í miðlægum víðfaðma, 

hliðlægum víðfaðma, lærtvíhöfða og miðlægum kálfatvíhöfða (p > 0,05) hvað varðar 

tímasetningu á virkni. Byrjunarvirkni sást fyrr hjá konunum í hálfsinungsvöðva (p = 0,048) en 

hann var orðinn virkur fyrir lendingu. Við lendingu sýndu konur fram á marktækt meiri 

tíðnihluta virkni (e. frequency component) í beina lærvöðva (p = 0,014) og hliðlægum 

kálfatvíhöfða (p = 0,009) en karlar marktækt hærri í lærtvíhöfða (p = 0,034), hliðlægum 

víðfaðma (p = 0,011) og miðlægum víðfaðma (p = 0,010).  
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1.11 Forvarnir 

Á síðustu árum hafa margar rannsóknir verið gerðar til að minnka tíðni hné- og ökklameiðsla 

í knattspyrnu. Hin ýmsu æfingaprógrömm hafa verið sett fram til að varna meiðslum í 

íþróttum og margir þættir teknir inn í þau. Í raun hefur ekki enn þann dag í dag verið hægt að 

benda á einhvern einn þátt sem er lykillinn að lausninni (Krosshaug o.fl., 2005). Hins vegar til 

þess að koma í veg fyrir meiðsli þá verðum við að fá meiri vitneskju um hvernig þau gerast, 

hvað er það sem gerist sem getur haft þau áhrif að einstaklingurinn meiðist og í raun er 

ekkert eitt sem er best í því. Nokkur forvarnarprógrömm hafa verið sett fram fyrir 

knattspyrnuiðkendur með misjöfnum árangri.   

 

1.11.1 FIFA forvarnarprógrömm 

The 11 er forvarnarprógramm sett fram af F-MARC sem er teymi á vegum FIFA sem hefur 

það að leiðarljósi að minnka meiðslatíðni í knattspyrnu. Forvarnarprógrammið samanstendur 

af stöðugleikaþjálfun fyrir bol, jafnvægisþjálfun, stöðugleikaþjálfun við hreyfingar og styrkingu 

aftanlærisvöðva við lengingu. Í rannsókn (Steffen o.fl., 2008a) kom fram að ekki var breyting 

á frammistöðu ef prógrammið var borið saman við venjulega upphitun. Var sett fram sú 

hugmynd að hugsanlega hefði „the 11“ ekki virkað vegna lítillar stignunar í prógramminu. 

Önnur rannsókn var gerð af Steffen o.fl. (2008b) á 2100 stúlknaleikmönum í 113 liðum undir 

17 ára. Var liðunum skipt í tvo hópa, rannsóknarhóp og samanburðarhóp. Brottfall úr 

rannsókninni var um 18 leikmenn í rannóknarhóp (eitt lið) og 54 leikmenn í samanburðarhóp 

(3 lið). Niðurstöðurnar sýndu að meiðslatíðnin í rannsóknarhóp var 19,0% eða 204 meiðsli 

yfir rannsóknartímann en hjá samanburðarhópnum þá voru 20,3% eða 192 meiðsli sem 

sagði að ekki var munur á heildarmeiðslatíðni né bráðameiðslum í leik eða á æfingu. 

Rannsakendur töldu að meðal þeirra leikmanna  sem áttu að gera æfingarnar hefði virkni (e. 

Compliance) verið um 67%.  

Áhugavert er að segja frá því að æfingaprógramm þetta hefur nú fengið nýtt hlutverk 

en það er kallað „11 for health“ og var fyrst kynnt í Suður - Afríku árið 2009, Zimbawe og 

Mauristus árið 2010, og 2011 var þetta kynnt í Mexico og í Columbia. 11 for health eru sömu 

æfingar og F11 en skilaboð fylgja hverri æfingu. Bestu knattspyrnumenn í heimi voru fengnir 

til að taka þátt í að koma skilaboðunum til skila. Til dæmis má nefna að fyrstu skilaboðin eru 

spilið fótbolta en elleftu og síðustu skilaboðin eru háttvísi (Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), 2010). 

Í framhaldi af þessari rannsókn var þróað nýtt prógramm “The 11+“. Soligard o.fl. 

(2008) framkvæmdu rannsókn á þessu nýja prógrammi. Þátttakendur (n = 1892) 

knattspyrnukrakkar á aldrinum 15 – 16 ára sem skipt var í rannsóknarhóp (n=1055) og 

samanburðarhóp (n=837). Á 8 mánaða tímabili sást marktækur munur á meiðslatíðni milli 
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hópa þar sem rannsóknarhópurinn varð fyrir þriðjungi færri meiðslum en 

samanburðarhópurinn og tíðni alvarlegra meiðsla var helmingi minni hjá rannsóknarhóp en 

samanburðarhóp. 

Annað æfingaprógramm á vegum FIFA hefur komið út F. MARC Bricks og var 

rannsókn gerð á 14 – 19 ára svissneskum karláhugaleikmönnum (n = 194). 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 101 leikmanni, meðalaldur 16,7 ár en 

samanburðarhópurinn 93 leikmenn, meðalaldur 16,3 ár. F. MARC Bricks samanstendur af 10 

æfingum hönnuðum til að bæta stöðugleikann í ökkla og hné liðleika og styrk í búk, 

mjöðmum og fótavöðvum sem og að auka samhæfingu, snerpu og þol. Meiðslatíðni var meiri 

í samanburðarhópnum 111 á móti 77 í rannsóknarhóp og var marktækur munur á milli 

hópanna á heildarmeiðsltatíðninni (P < 0,01), má því segja að forvarnarprógramm af þessu 

tagi virkar til varnar meiðslum á áhugaleikmönnum (Junge o.fl., 2002).   

 

1.11.2 Taugavöðvastjórnun 

Rannsókn Chappell og Limpisvasti (2008) á íþróttakonum (n = 30), körfubolta- (n = 12) og 

knattspyrnustúlkum (n = 18), meðalaldur 19 ± 1,2 ár fyrri mælingin samanastóð af lóðréttu 

hoppi eins hátt og þær gátu og fallhoppi. Inngripið var æfingaprógramm, Kerlan-Jobe 

Orthopaedic Clinic Modified, sem inniheldur tíu æfingar sem átti að gera einu sinni á dag í 

sex vikur alltaf fyrir æfingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að beygjan í 

hnéinu minnkaði marktækt við æfingaprógrammið en jókst svo aftur er stúlkurnar hættu að 

gera æfingarnar. Einnig jókst stökkhæð marktækt í seinni mælingunni miðað við fyrri. 

 Noyes o.fl. (2005) prófuðu 325 stelpur og 130 karlmenn og settu svo stelpurnar í tvo 

hópa. Annar stelpnahópurinn gerði „sportmetrics“ æfingar í sex vikur en hinn hópurinn ekki 

neitt, strákarnir voru sem viðmiðunarhópur. Prófið sem gerð var í byrjun var fallhopp og var 

fjarlægðin milli hnjánna og ökklanna mæld. Eftir æfingaprógrammið sást marktækur munur á 

fjarlægðinni hún var meiri hjá þeim stúlkum sem höfðu gert æfingarnar.  

 

1.11.3 Hoppæfingaprógramm 

Chimera o.fl. (2004) gerðu rannsókn á hoppæfingaprógrammi þar sem 18 – 22 ára stelpur 

sem stunduði knattspyrnu og hokkí á grasvelli tóku þátt. Prógrammið stóð yfir í 6 vikur og var 

borinn saman rannsóknarhópurinn sem gerði æfingarnar og samanburðarhópurinn sem fór á 

sínar æfingar en ekkert auka. Æfingarnar samanstóðu af hinum ýmsu hoppum m.a. 

veggjahopp, skærahopp, fallhopp og keiluhopp. Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn sýndu 

að undirbúningur á vöðvavirkni í aðfærsluvöðvum virtist stuðla að betri bremsun og betri 

samvinnu fráfærslu- og aðfærsluvöðva. Hewett o.fl. (1996) fundu í sinni rannsókn að ef 
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stelpur gerðu hopp æfingar virtist það draga úr lendingarkrafti hjá þeim og þannig minnka 

álagið á liðina í lendingu. 

 

1.11.4 Jafnvægisbretti 

Söderman o.fl. (2000) gerðu rannókn á sænskum knattspyrnukonum (n = 140), meðalaldur í 

kringum 20 ár í báðum hópum. Rannsóknarhópurinn (n = 62) átti að gera 5 æfingar á 

jafnvægisbretti og æfingarnar áttu að hafa stíganda. Samanburðarhópurinn átti ekki að gera 

neitt (n = 78). Hverja æfingu átti að gera 3 X 15 á hvorn fót. Í byrjun áttu þær að gera 

æfingarnar á hverjum degi í 30 daga og svo á þriggja daga fresti eftir það út tímabilið. Ekki 

sást marktæk minnkun á meiðslum á tímabilinu á milli hópanna. 

 

1.11.5 PEP æfingaprógrammið 

Eitt prógramm hefur verið sett fram sérstaklega fyrir stúlkur en það er Prevent injury and 

enhance performance program (PEP). Það samanstendur af teygjum, styrktaræfingum, 

hoppæfingum, snerpuæfingum og fræðslu um óæskilegar hreyfingar sýndar á myndbandi 

(Gilchrist o.fl., 2008; Mandelbaum o.fl., 2005). Mandelbaum o.fl. (2005) fundu út að með því 

að gera prógrammið mætti minnka tíðni krossbandaslita án snertingar um 74 - 88%. 

Marktækur munur var á milli hópanna bæði árin (p < 0,001). Rannsókn Gilchrist o.fl. (2008) 

stóð yfir eitt tímabil árið 2002 á háskólastelpum (n = 1435) var notast við PEP prógrammið. 

Rannsóknarhópurinn samanstóð af 26 liðum (n = 583) en samanburðarhópurinn var 35 lið (n 

= 852). Marktækur munur sást á milli hópanna hvað varðar krossbandaslit á æfingum (p = 

0,014), slit á fremra krossbandi með sögu af fyrri slitum (p = 0,046) sem og tíðni fremri 

krossbandaslita seint á tímabilinu (p = 0,025). 

Rannsókn Vescovi og VanHeest (2010) skoðaði hvort PEP prógrammið hefði áhrif á 

snerpu sem og stökkhæð hjá stúlkum og voru settir upp tveir hópar annar hópurinn gerði 

engar æfingar og hinn gerði 12 vikur af PEP prógramminu. Niðurstöður voru þær að 

prógrammið hafði ekki áhrif á snerpu og hopphæð jókst ekki en í samanburðarhópnum 

minnkaði stökkhæðin á þessum 12 vikum.  

 

1.11.6 Samsett  

Önnur leið til að nálgast forvarnir er að finna út þá leikmenn sem eru í mikilli hættu á 

meiðslum Engebretsen o.fl. (2008) gerðu rannsókn á 508 norskum knattspyrnumönnum. Þeir 

svöruðu spurningalista í fimm pörtum. Fyrsti hlutinn var um almennar upplýsingar um 

knattspyrnumanninn en hinir fjórir um ökklann, hné, aftanlærisvöðva og nárann. Út frá 

spurningalistanum var leikmönnum skipt í tvo hópa: í lítilli hættu og mikilli hættu á meiðslum. 
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Æfingaprógramm var svo framkvæmt í 10 vikur og þá aðeins á þá líkamshluta sem voru í 

mikilli hættu samkvæmt spurningalistunum. Ef einstaklingur var í mikilli hættu í tveimur eða 

fleiri hlutum spurningalistanna þá setti sjúkraþjálfari saman heildstætt prógramm sem 

einstaklingurinn átti að gera. Útkoman úr rannsókn þessari var sú að þó þeir hafi getað 

fundið einstaklinga í hættu á meiðslum hafði það ekki áhrif á meiðslatíðni því virkni 

þátttakandanna var ekki nógu góð frá 19,4% - 29,2% eftir prógrömmum.   

 

1.12 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna kynjamun á hreyfingum og vöðvavirkni umhverfis hné 

við stökk og lendingar, og hvort árangur verði af sérhæfðum æfingum til að bæta stökk og 

lendingartækni.  

 

Rannsóknarspurningar: 

 Er munur á stökkhæð stráka og stelpna í rannsókninni? 

 Er munur á stökk- og lendingartækni 15-18 ára stráka og stelpna sem stunda 

knattspyrnu? 

 Er munur á vöðvavirkni umhverfis hné við stökk og lendingar hjá 15-18 ára strákum 

og stelpum sem stunda knattspyrnu? 

 Er hægt að bæta stökk og lendingartækni hjá strákum og stelpum með 

sérhæfðu æfingaprógrammi? 

Tilgátur 

 Strákar stökkva hærra en stelpur 

 Stelpur hafa stærra átakshorn í hné heldur en strákar við dýpstu stöðu í lendingu 

 Stelpur virkja framanlærisvöðvana fyrr 

 Það er hægt að bæta stökk og lendingartækni hjá strákum og stelpum með sérhæfðu 

æfingaprógrammi 
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2 Aðferðafræði 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru leikmenn yngri landsliða Knattspyrnusambands Íslands 

(KSÍ). Í byrjun var haft samband við forráðamenn KSÍ og vilyrði fyrir samstarfi fengið. Eftir að 

samþykki var fengið fyrir rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd (VSNb2009020008/03.7) og hún 

tilkynnt til Persónuverndar var aftur haft samband við KSÍ og fengin frá þeim 

samstarfsyfirlýsing, sem og listi yfir þá einstaklinga sem sóttu landsliðsæfingar hjá U-16, U-

17 og U-19 karla og kvenna á tímabilinu september 2008 til mars 2009.  

Þeim félagsliðum á höfuðborgarsvæðinu sem áttu flesta einstaklinga sem boðaðir 

höfðu verið á æfingar hjá landsliðum á tímabilinu september 2008 til mars 2009 var boðin 

þátttaka í rannsókninni. Miðað var við að fjöldi þátttakenda frá hverju knattspyrnufélagi væri 

ekki undir 10. Þetta var gert til þess að meiri samkennd og áhugi myndaðist innan hvers liðs 

um rannsóknina og meiri líkur væru á að henni yrði fylgt eftir innan liðsins. Haft var samband 

við þjálfara 12 liða (sex stráka- og sex stelpuliða) innan fjögurra knattspyrnufélaga, 

rannsóknin kynnt þjálfurunum með tölvupósti og símleiðis og óskað eftir samvinnu þeirra. 

Allir þjálfararnir samþykktu þátttöku. Í framhaldinu var óskað eftir að fá að koma á æfingu hjá 

hverjum flokki og kynna rannsóknina fyrir leikmönnum.  

Í apríl 2009 var farið á milli æfinga og rannsóknin kynnt fyrir leikmönnum með 

kynningarbréfi (Fylgiskjal 1) og munnlegri umfjöllun. Þeir leikmenn sem áhuga höfðu á 

þátttöku fengu afhent blað með upplýstu samþykki (Fylgiskjal 2). Upplýsta samþykkinu þurftu 

þeir að skila undirrituðu til rannsakanda við upphaf mælinga. Ef þátttakendur voru yngri en 18 

ára þurfti forráðamaður einnig að undirrita upplýsta samþykkið. 20 strákar og 17 stelpur 

skiluðu inn undirrituðu upplýstu samþykki. 

 

2.2 Mælitæki 

2.2.1 Þráðlaust 12 rása vöðvarafrit (EMG) 

Þráðlaust 12 rása vöðvarafritstæki frá Kine ásamt KinePro hugbúnaði (Kine, Hafnarfjörður, 

Ísland) var notað til að mæla yfirborðs vöðvarafrit. Söfnunartíðnin var 1600 Hz. 

Vöðvarafritsmerkið var magnað upp í hverri mælieiningu (EMG skráningaskaut). 

Skráningaskautið (e. electrode) sjálft hefur lághleypisíu við 500Hz og háhleypisíu við 16Hz 

þannig að það magnast upp merki á milli 16 og 500Hz sem eru staftekin og send til tölvu. Þar 

í hugbúnaði er síað við 30Hz (e. basic high pass filter) til að losna við hreyfitruflanir. Þessi 

aðferð dregur úr truflunum (suði) á merkinu t.d. vegna hreyfinga á húð yfir vöðvanum sem 

mældur er. Gögn frá hverju yfirborðsskráningaskauti voru svo flutt með útvarpsbylgjum til 

tölvu sem tengd var við tækið. 
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2.2.2 Háhraðamyndavél 

Háhraðamyndavél (Basler A504k, Basler vision technologies, Ahrensborg, Þýskaland) var 

notuð til að taka myndir af þátttakendum í lóðréttu hámarksstökki og í fallhoppi. Vélin tók upp 

í 4,72 sek, 350 ramma á sekúndu alls 1650 ramma. Háhraðavélin var staðsett í 11,3 metra 

fjarlægð frá þátttakanda við mælingu á lóðréttri stökkhæð og í 8,5 metra fjarlægð í 

fallhoppinu. Hæð vélarinnar frá gólfi var 60 cm. Myndavélin sendi öll sín gögn í borðtölvu 

tengda við hana. Í borðtölvunni hélt forritið Streampix 4.10.0 (Norprix Inc, Montreal, Kanada) 

utan um myndirnar. Þaðan var skráin tekin og vistuð á flakkara sem .avi skrá til að hægt væri 

að lesa hana inn í KinePro forritið til úrvinnslu.  

 

2.3 Framkvæmd rannsóknar 

Þegar þátttakendur höfðu skilað undirrituðu upplýstu samþykki fengu þeir leyfi til þátttöku í 

rannsókninni, mælingar fóru fram  á Rannsóknastofu í hreyfivísindum, við Námsbraut í 

sjúkraþjálfun, Háskóla Íslands. Þegar þátttakendur mættu í mælingar var þeim slembiraðað í 

rannsóknarhóp og samanburðarhóp með því að hver þátttakandi dró miða úr plastvasa með 

númeri á, einnig var þetta númer þátttakanda í rannsókninni. Númerin frá 1 – 15 (stelpur) og 

31 – 45 (strákar) voru í rannsóknarhóp en 16 – 30 (stelpur) og 46 – 60 (strákar) í 

samanburðarhóp.  Upphaflega var gert ráð fyrir að reyna að ná 60 einstaklingum og af því að 

þau drógu sig sjálf í hópa þá voru gerðir miðar frá einum og upp í 60.  

 

2.3.1 Spurningalisti 

Í upphafi rannsóknar var einfaldur spurningalisti lagður fyrir alla þátttakendur þar sem spurt 

var um kyn, aldur, fjölda ára í knattspyrnu, fjölda ára með meistaraflokki, fyrri meiðsli, 

staðsetningu þeirra sem og aðgerðir/endurhæfingu vegna þeirra (Fylgiskjal 3). Svörunin á 

spurningalistanum tók innan við fimm mínútur.   

 

2.3.2 Staðsetning vöðvarafritsskráningaskauta  

Áður en upphitun fór fram var merkt með penna fyrir staðsetningu skráningaskautanna. 

Samtals voru 10 skráningaskaut notuð, 5 á hvorum fótlegg (Mynd 5). Við staðsetningu 

skráningaskauta var farið eftir viðurkenndum viðmiðum frá SENIAM hópnum 

(www.seniam.org, Fylgiskjal 4). Til að auðvelda merkinguna og gera hana fljótlega fyrir 

þátttakanda og rannsakanda var þátttakandi í standandi stöðu, tærnar beint fram 

mjaðmarbreidd á milli fóta og hendur með síðum. Alltaf var eins mælt þar sem byrjað var á 
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hægri fótlegg að framan, síðan hægri fótlegg að aftan, hægri rasskinn, vinstri fótleggur að 

framan, vinstri fótleggur að aftan og vinstri rasskinn. 

 

Staðsetning vöðvarafritsskráningaskauta (Mynd 5):  

o Miðlægur víðfaðmi: Skráningaskaut staðsett 80% af lengdinni milli efri 

fremri mjaðmarnibbu og liðbilsins fyrir framan fremri línu sköflungslægs 

hliðarbands (lig. collaterale mediale). 

o Hliðlægur víðfaðmi: Skráningaskaut staðsett 2/3 lengdarinnar milli efri 

fremri mjaðmarnibbu og efra horni hliðlægrar hliðar hnéskeljar 

(patella).  

o Lærtvíhöfði: Skráningaskaut staðsett 50% af lengdinni milli 

setbeinshnjósks (tuber ischiadicum) og hliðlæga hnúa sköflungs 

(condylus lateralis tibia).  

o Hálfsinungur: Skráningaskaut staðsett 50% af lengdinni milli 

setbeinshjósks og miðlæga hnúa sköflungs (condylus medialis tibia).   

o Miðþjóvöðvi: Skráningaskaut staðsett 50%  lengdarinnar milli 

mjaðmarkambs (crista iliaca) og stóru lærhnútu (trochanter major). 

 

 

Mynd 5. Staðsetning vöðvarafritsskráningaskauta og ljósmerkja. 
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2.3.3 Upphitun 

Þátttakendur hjóluðu á æfingahjóli í sex mínútur. Þau fengu fyrirmæli um að þau ættu að 

hjóla á þægilegum og jöfnum hraða, finna létta mæði, en ekki finna fyrir stífleika eða þreytu í 

lærum. 

 

2.3.4 Vöðvarafritsskráningaskaut og ljósmerki 

Vöðvarafritsskráningaskautin voru fest á samkvæmt fyrrgreindum staðsetningum eftir 

upphitunina. 

Ljósmerki voru fest á þátttakendur til aðgreiningar á kennileitum líkamans (Mynd 5). 

Staðsetning þeirra var á báðum hliðum á:  

o stóru lærhnútu,  

o hliðlægu ofankollsgnípu lærleggs (epicondylus lateralis femoris),  

o hliðlægum hnúa sköflungs,  

o Yfir dálki (fibula) 10 cm fyrir ofan hliðlægan ökkla. 

 

2.3.5 Lóðrétt stökk (e. countermovement jump) 

Þátttakendur stóðu með tær á beinni línu sem teipuð hafði verið þvert á gólfið til að staðsetja 

þátttakendur í hoppinu. Bol var brett upp þannig að nafli sást. Hendur voru hafðar á mjöðm til 

að útiloka hjálp frá þeim. Fyrirmælin voru þau að beygja sig í hnjám og mjöðmum eins djúpt 

og þau völdu og stökkva upp eins hátt og þau gátu (Mynd 6). Þessi mæling var gerð þrisvar 

sinnum. Þátttakendur áttu að mæta í gervigrasskóm ekki fóru allir eftir því og var þá í lagi ef 

skórnir voru flatbotna, einn þátttakandi mætti í inniskóm og hoppaði þess vegna berfættur.  

 

a b  

Mynd 6. Lóðrétt hámarksstökk , a) tær lyftast frá gólfi, b) hæsta staða. 
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2.3.6 Fallhopp (e. drop jump) 

Þátttakendur stóðu upp á 30 cm háum og 38 cm breiðum palli. Fyrirmælin voru að hoppa 

jafnfætis niður á gólf og hoppa svo strax eftir lendingu lóðrétt upp í loft eins hátt og þau gætu 

(Mynd 7). Ekki voru gefin nein fyrirmæli um það hversu mikla beygju þau ættu að ná í hnjám 

né mjöðmum. Þessi mæling var gerð þrisvar sinnum. Þátttakendur áttu að mæta í 

gervigrasskóm, ekki fóru allir eftir því og var þá í lagi ef skórnir voru flatbotna, einn 

þátttakandi mætti í inniskóm og hoppaði þess vegna berfættur.  

 

a b  

Mynd 7. Fallhopp (a) lending (b) dýpsta staða.  

 

2.3.7 Inngrip 

Inngripið fyrir rannsóknarhópinn var að framkvæma æfingaprógramm þrisvar sinnum í viku 

sem og teygjuæfingar samhliða því. Inngrip samanburðarhópsins var hins vegar að gera 

sama teygjuprógramm og rannsóknarhópurinn þrisvar sinnum í viku. 

 

2.3.7.1 Æfingaprógrammið 

Prógrammið var sett upp sem 10 vikna prógramm þar sem byrjað var á léttum styrkjandi 

æfingum, stöðugleikaæfingum sem og grunn jafnvægisæfingum með áherslu á hnjáliðina og 

vöðva í lærum, mjöðmum og bol (Fylgiskjal 5). Í hverri viku var gerð breyting á prógrammi 

bæði hvað varðar æfingar og skiptafjölda. Æfingum var bætt við, aðrar teknar út eða 

fjöldi/tími aukinn. Þátttakendur fengu fyrirmæli um að framkvæma æfingarnar þrisvar í viku.  

 

2.3.7.2 Teygjuprógrammið 

Teygjuprógrammið samanstóð af 8 teygjum fyrir stærstu vöðvahópa líkamans (Fylgiskjal 6). 

Þátttakendur voru beðnir um að framkvæma teygjuprógrammið eftir hvert skipti sem 

æfingaprógrammið var gert. Ef þátttakandi var í samanburðarhópi átti hann að gera 

teygjurnar þrisvar í viku.  
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2.3.7.3 Eftirfylgni með æfingaprógrömmunum 

Til að auðvelda framkvæmd æfingaprógrammsins sem og teygjuprógrammsins þá 

fengu þátttakendur með sér æfingasafnið á geisladisk og útprentað til sjá hvaða æfingar ætti 

að gera heima. Á geisladisk rannsóknarhópsins voru tvö power point skjöl: æfingasafnið 

(Fylgiskjal 7) með myndum hvernig ætti að framkvæma æfingar rétt ásamt teygjuprógrammi 

(Fylgiskjal 8) með myndum og texta svo þau vissu hvað þau ættu að gera. Einnig var á 

diskinum æfingadagbók (Fylgiskjal 9) á exel skjali sem átti að merkja í eftir að æfingar voru 

framkvæmdar og síðan átti að senda dagbókina til rannsakanda á tveggja vikna fresti með 

tölvupósti. Á disk samanburðarhópsins var teygjuprógrammið á power point skjali sem og 

æfingadagbók á exel skjali og voru þeir beðnir um að merkja við æfingar eftir að þær höfðu 

verið framkvæmdar og senda svo inn til rannsakanda á tveggja vikna fresti á sama hátt og 

rannsóknarhópurinn með tölvupósti. Þátttakendur voru hvattir til að framkvæma æfingarnar 

fyrir utan sínar hefðbundnu æfingar. Rannsakandi sendi tölvupóst á allann hópinn á tveggja 

vikna fresti til að byrja með en skil á æfingasafninu var ekki sem skyldi og því var farið í að 

senda tölvupóst á hvern og einn sem ekki skilaði árangri heldur. Áfram var haldið að senda 

tölvupóst sem virtist ekki hreyfa mikið við þátttakendum. Til að minna þátttakendur enn frekar 

á að skila æfingasöfnum var tölvupóstur sendur á þjálfara sem og hringt í þá. Er 10 vikurnar 

voru að klárast var farið í það að hringja í þátttakendur, bæði til að ýta við þeim enn frekar 

sem og finna tíma fyrir seinni mælinguna.  

 

2.3.8 Seinni mælingar 

10 vikum eftir upphaf æfingaprógramms voru framkvæmdar samskonar mælingar og í 

upphafi (lóðrétt hámarksstökk og fallhopp). 20 þátttakendur skiluðu sér í seinni mælinguna 

og skiptist það jafnt á milli kynja 10 strákar og 10 stelpur (Mynd 8).  

 

2.3.9 Brottfall úr rannsókninni 

Alls 46 þátttakendur samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Þar af mættu 37 í fyrri 

mælinguna. Tveir af þeim 9 þátttakendum sem ekki mættu gátu ekki mætt þar sem þeir fóru í 

landsliðsferð til útlanda. Hinir 7 mættu ekki í mælingar og létu ekki vita af sér. Aðeins 20 

mættu í seinni mælinguna. Af þeim 17 sem mættu í fyrri mælinguna en ekki í seinni 

mælinguna þá hættu tveir þátttakendur á inngripstímabilinu, annar meiddist en hinn sagðist 

ekki vera að sinna inngripinu. Hinir 15 gáfu eftirfarandi ástæður: fóru erlendis til reynslu (n = 

1); höfðu ekki gert æfingarnar (n = 2); höfðu ekki áhuga á því að koma í mælinguna eða létu 

ekki vita af sér (n = 9); veikindi (n = 2); og einn fékk ekki far heiman frá sér að mælingastað 

(Mynd 8). 
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Er þátttakendur mættu í seinni mælinguna þá varð ljóst að fæst þeirra höfðu fylgt 

æfingaprógramminu og átti það við bæði um rannsóknarhóp og samanburðarhóp. Þrjár 

stelpur í rannsóknarhópi byrjuðu fyrstu vikurnar og svo var lítil þátttaka eftir fimmtu vikuna. 

Tvær til viðbótar voru nýbúnar að fara í gegnum endurhæfingu vegna hnjámeiðsla og voru í 

sínu prógrammi sem þær framkvæmdu. Aðeins ein stelpa í rannsóknarhópi kláraði allt 

prógrammið fyrir utan fjóra daga sem hún sagðist ekki hafa haft tíma til að gera æfingarnar. Í 

samanburðarhópi þá gerðu þrjár af fjórum stelpum alltaf teygjuæfingarnar. Minni þátttaka var 

hjá strákunum en þeir höfðu byrjað fyrstu vikurnar en hætt fljótlega Enginn strákur lauk 

prógramminu, hvorki í rannsóknarhópi, né samanburðarhópi. 

 

2.4 Úrvinnsla mælinga 

2.4.1 Hámarksstökkhæð 

Hámarksstökkhæðin var mæld í KinePro forritinu, þar sem mælistika í forritinu var stöðluð í 

samræmi við eins metra langa stöng sem var við hlið þátttakenda þegar hoppin voru 

framkvæmd. Fundin var myndramminn í efstu stöðu í stökkinu og mælistikan í KinePro notuð 

til að mæla lengdina frá línunni á gólfinu og upp í nafla. Svo var fundinn ramminn þar sem 

táin var að sleppa gólfi og aftur mælt frá línu og upp í nafla. Niðurstöður seinni mælingar voru 

svo dregnar frá þeirri fyrri og hámarksstökkhæðin fundin.  

 

2.4.2 Fallhopp 

Átakshorn í hné var mælt á 5 stöðum í fallhoppinu. Byrjað var á því að finna myndramma fyrir 

þessa fimm staði: tá í (þegar tær snerta fyrst undirlag), 25% niður (25% af vegalengdinni frá 

dýpstu stöðu að tá í), dýpst (í dýpstu stöðu), 25% upp (25% af vegalengdinni frá dýpstu 

stöðu að tá af) og tá af (þar sem tær sleppa undirlagi). Því næst var merki sett á stóru 

lærhnútu, miðja hnéskel og fyrir ofan hliðlægan ökkla . Gráðuboginn í vinnsluglugganum á 

KinePro var svo notaður til að mæla hornið milli þessara punkta, sem var svo dregið frá 180° 

til að fá út átakshornið.  

 

2.4.3 Úrvinnsla merkja og tölfræðiúrvinnsla  

Vöðvarafritsmerkið frá KinePro var fært yfir í Excel skrár og síðan unnið úr merkinu með 

forritum skrifað í MATLAB hugbúnaðinum. Rót meðaltalskvaðrats (e. Root mean square, 

RMS) sem er mælikvarði á kraft vöðvans, var reiknuð fyrir hvern vöðva í lóðrétta 

hámarkshoppinu (Myndir 12 - 16) með hlaupandi 100 og 250 ms glugga, 100 ms í 

byrjunarvirkninni en 250 í öllu hinu. Hámarksrót meðaltalskvaðrats var fundin fyrir hvern 
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vöðva í lóðrétta hámarkshoppinu og rót meðaltalskvaðratsins síðan reiknuð sem hlutfall af 

henni í eftirfarandi punktum: dýpst (dýpsta staða), tá af (þar sem tær sleppa undirlagi í stökki) 

og hæst (hæsta staða í stökki). Til að leggja mat á hvenær vöðvi byrjaði að vinna var fundið 

hvar rót meðaltalskvaðratsins hafði náð 10% af því sem hún varð mest í hverri skráningu fyrir 

sig. Tölfræðilegur samanburður á milli kynja og hliða (hægri og vinstri) var gerður með 

fjölþátta dreifnigreiningu (ANOVA) fyrir endurteknar mælingar fyrir hvern vöðva fyrir sig og í 

hverri stöðu fyrir sig. Prófað var fyrir megin áhrifum svo og víxlverkun milli skýribreytanna. 

Þar sem marktæk víxlhrif komu fram var t-próf notað sem eftir á próf til að kanna kynjamun á 

hvorri hlið fyrir sig. Það sama var gert fyrir fallhoppið en þá voru punktarnir tá í (tær snerta 

gólf), 25% niður (25% af vegalengdinni frá dýpstu stöðu að tá í), dýpst (dýpsta staða), 25% 

upp (25% frá dýpstu stöðu að tá af) og tá af (tær sleppa gólfi). Alfagildi var skilgreint við 0,05.  
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Mynd 8 Flæðirit rannsóknarinnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 leikmenn höfðu verið boðaðir á landliðsæfingar U-16, U-17 og U-19 
kvenna og karla september 2008 – mars 2009. 

122 strákar  –  80 stelpur 

 

 

Úrtak:  3 félagslið karla og 3 félagslið kvenna sem áttu flesta leikmenn 
samanlagt í U-16, U-17 og U-19.  Alls 70 leikmenn  

40 strákar  –  30 stelpur 

 

 

46 leikmenn samþykktu þátttöku.  
27 strákar – 19 stelpur 

 

Mæling I: 37 leikmenn mættu.  
20 strákar  –  17 stelpur. 

 

RANNSÓKNARHÓPUR 
(N=18) 

9 strákar  –  9 stelpur 
 

 

SAMANBURÐARHÓPUR 
(N=19) 

11 strákar  –  8 stelpur 

Inngrip: 
Æfingaprógramm 
Teygjuprógramm 

Inngrip:  
Teygjuprógramm 

Mæling II: 11 leikmenn mættu  
4 strákar 
7 stelpur 

 
 

17 leikmenn ákváðu að 
mæta ekki í mælingu II 
Ástæður: 1 erlendis til 
reynslu, 1 meiddur, 
2 veikir, 3 höfðu ekki 
gert æfingar  
og 9 höfðu ekki áhuga á 
að koma í seinni 
mælinguna og 1 fékk 
ekki far að heiman. 

 

9 leikmenn mættu ekki í 
mælingu I: 
Ástæður:  2 fóru til 
útlanda, 7 létu ekki vita,  

 

Mæling II: 9 leikmenn mættu  
6 strákar 
3 stelpur 
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3 Niðurstöður 

Við úrvinnslu niðurstaðanna var aðeins notast við niðurstöður úr seinni mælingunum. 

Ástæðan fyrir því er að þátttakendur í rannsókninni gerðu ekki æfingarnar sem framkvæma 

átti milli mælinga og þegar farið var að vinna úr gögnum fyrri mælingunnar kom í ljós að 

háhraðavélin hafði ekki alltaf tekið upp á 350 römmum á sekúndu eins og hún átti að gera og 

þar með var ekki hægt að samræma tíma milli háhraðavélarinnar og KinePro forritsins. Af 

þessum ástæðum var ákveðið að notast aðeins við þátttakendur í seinni mælingunni í 

niðurstöðum. Tuttugu þátttakendur, á aldrinum 15 – 18 ára,  voru með í úrvinnslunni og má 

sjá aldursdreifinguna í töflu 5. Kynjaskipting var jöfn 10 strákar og 10 stelpur.  

 

Tafla 5. Aldursdreifing þátttakenda í seinni mælingunni. 

 18 

(1991) 

17 

(1992) 

16 

(1993) 

15 

(1994) 

Samtals 

Strákar 0 3 1 6 10 

Stelpur 3 0 5 2 10 

Samtals 3 3 6 8 20 
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3.1 Lóðrétt hámarksstökkhæð 

Stökkhæð þátttakenda í lóðréttu hámarksstökki er sýnd á Mynd 9. Strákarnir stukku 

marktækt hærra (p <0,001) og var meðalstökkhæð þeirra 30,7 ±  2,65 cm (spönn 25,5 - 34,8 

cm) en stelpurnar stukku að meðaltali 23,1 ±  3,74 cm (spönn 15,4 - 29,2 cm). Ekki var 

leiðrétt fyrir hæð, þyngd eða BMI þátttakenda. 

 

 

Mynd 9. Stökkhæð þátttakenda í rannsókninni.  
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Í lóðrétta hámarksstökkinu var núllpunktur fyrir tíma (0) settur í dýpstu stöðu (Mynd 

10). Vöðvi var skilgreindur virkur ef hann sýndi ≥ 10% af mestu virkni í stökkinu. Allir mældir 

vöðvar voru að jafnaði orðnir virkir áður en lægstu stöðu var náð nema miðþjóvöðvi beggja 

vegna hjá strákunum (Mynd 10 A og B). Marktækur munur var á milli kynja i hliðlægum 

víðfaðma, hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva þar sem stelpurnar voru marktækt fyrr að virkja 

vöðvana (Mynd 10 C) Marktækur munur var á milli hægri og vinstri hliðar óháð kyni i 

hliðlægum víðfaðma, lærtvíhöfða og hálfsinungsvöðva þar sem hægri hliðin virkjaðist 

marktækt fyrr en sú vinstri. 

       

     

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Miðlægur víðfaðmi 0,17 0,063 0,34 

Hliðl. Víðfaðmi 0,002 0,01 0,25 

Lærtvíhöfði 0,19 < 0,001 0,13 

Hálfsinungsvöðvi 0,001 0,003 0,09 

miðþjóvöðvi 0,03 0,35 0,46 

 

Mynd 10 (A, B og C). Tímasetning á byrjunarvirkni hvers vöðva miðað við núllpunkt í 
dýpstu stöðu í lóðréttu hámarksstökki.  
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Hlutfallsleg tímasetning hámarksvirkni var fundin þannig út að heildartími hoppsins 

dýpst – hæst var fundinn, sem og tímasetning hámarksvirkni vöðvans í hoppinu. Út frá því 

var hlutfall fundið á hámarksvirkni vöðvans. Marktækur munur sást á milli vinstri og hægri 

hliðar óháð kyni í hliðlægum víðfaðma þar sem hlutfallslega voru þau marktækt lengur að ná 

hámarksvirkni á hægri fótlegg (Mynd 11 B). Marktæk víxlhrif sáust í hliðlægum víðfaðma og 

hálfsinungsvöðva. Í vinstra læri voru stelpur hlutfallslega lengur að ná hámarksvirkni á 

hliðlægum víðfaðma en þessu var öfugt farið í hægra læri þar sem strákar voru hlutfallslega 

lengur að ná hámarksvirkni. Í hálfsinungsvöðva í vinstra læri voru strákar hlutfallslega lengur 

að ná hámarksvirkni en í hægra læri voru stelpurnar lengur að ná hámarksvirkni í sama 

vöðva þó svo að ekki sé marktækur munur á milli kynja eins og p gildin fyrir ofan súlurnar 

sýna okkur (Mynd 11 A og B).  

 

     

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Miðlægur víðfaðmi 0,77 0,51 0,24 

Hliðlægur víðfaðmi 0,69 0,008 0,005 

Lærtvíhöfði 0,19 0,86 0,2 

Hálfsinungsvöðvi 0,92 0,23 0,045 

miðþjóvöðvi 0,77 0,99 0,67 

 

Mynd 11 (A, B og C). Hlutfall tímalengdar hoppsins og hámarksvöðvavirkni. Hvergi var 
marktækur munur milli kynja.  
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Rót meðaltalskvaðrats var reiknuð fyrir hvern vöðva í lóðrétta hámarksstökkinu 

(Myndir 12 - 16). Rót hámarksmeðaltalskvaðrats var fundin fyrir hvern vöðva sem og rót 

meðaltalskvaðrats fyrir hvern punkt (dýpst, tá af og hæst) í hverjum vöðva. Út frá þessum 

tölum var hægt að finna hlutfall af hámarkinu í hverjum vöðva í hverjum punkti.  

Í miðlægum víðfaðma (Mynd 12 A-C) sést marktækur munur á milli hægri og vinstri 

vöðva  í dýpstu og hæstu stöðu þar sem vinstri vöðvi  er með marktækt meiri virkni í dýpstu 

stöðu en öfugt í hæstu stöðu.  

Í hliðlægum víðfaðma (Mynd 13 A - C) sést marktækur munur á milli kynja í dýpstu 

stöðu þar sem stelpurnar hafa marktækt meiri vöðvavirkni. Einnig er marktækur munur á 

hægri og vinstri vöðvum í dýpstu stöðu. Meiri vöðvavirkni er hægra megin en vinstra megin.  

Í lærtvíhöfða (Mynd 14 A - C) er marktækur munur í dýpstu stöðu á milli hliða óháð kyni þar 

sem marktækt meiri vöðvavirkni sést hægra megin heldur en vinstra megin. Marktæk víxlhrif 

sjást í hæstu stöðu þar sem að marktækur munur sást milli kynja á vinstri fæti en ekki hægri.  

Í hálfsinungsvöðva (Mynd 15 A - C) er marktækur munur á milli kynja í hæstu stöðu, 

þar sem stelpurnar hafa  hlutfallslega marktækt meiri virkni en strákar. Einnig er marktækur 

munur á milli vinstri og hægri vöðva óháð kyni í dýpstu stöðu, en þar er hlutfallslega meiri 

virkni í hægri vöðvanum (Mynd 15 B).  

Í miðþjóvöðva (Mynd 16 A - C) er enginn marktækur munur á milli kynja, hægri og 

vinstri vöðva eða á milli hægri og vinstri á milli kynja. 
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Dýpst 0,08 0,04 0,4 

Tá af 0,95 0,15 0,32 

Hæst 0,81 0,007 0,11 

 

 Mynd 12 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri miðlægan 
víðfaðma í lóðrétta hámarksstökkinu  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Dýpst 0,02 0,01 0,11 

Tá af 0,09 0,76 0,10 

Hæst 0,69 0,72 0,96 

 

Mynd 13 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri hliðlægan 
víðfaðma í lóðrétta hámarksstökkinu.  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Dýpst 0,59 0,001 0,39 

Tá af 0,44 0,72 0,27 

Hæst 0,28 0,87 0,002 

 

Mynd 14 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalkvaðrats fyrir vinstri og hægri lærtvíhöfða 
í lóðrétta hámarksstökkinu.   
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Dýpst 0,32 0,02 0,16 

Tá af 0,06 0,92 0,39 

Hæst 0,04 0,75 0,58 

 

Mynd 15 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri 
hálfsinungsvöðva í lóðrétta hámarksstökkinu.  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Dýpst 0,22 0,45 0,56 

Tá af 0,61 0,97 0,71 

Hæst 0,10 0,84 0,25 

 

Mynd 16 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri 
miðþjóvöðva í lóðrétta hámarksstökkinu.  
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3.2 Fallhopp 

Átakshorn í hné var mælt í fimm punktum í fallhoppi: tá í, 25% frá dýpstu stöðu á leið niður, í 

dýpstu stöðu, 25% frá dýpstu stöðu á leið upp og tá af. Í þremur af fimm punktunum var 

marktækur munur milli kynja, tá í, 25% niður og tá af (Mynd 17).  

 

 

Mynd 17. Átakshorn í hné hjá strákum og stelpum í fimm punktum í fallhoppi . 
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Í fallhoppi var núllpunktur (0) fyrir tíma settur þegar tá snerti gólf (“tá í”) (Mynd 18). 

Vöðvi var skilgreindur virkur ef hann sýndi ≥ 10% af hámarksvirkni í fallhoppi. Allir mældir 

vöðvar voru að jafnaði orðnir virkir áður en tímapunkti núll var náð (Mynd 18). Marktækur 

munur sást á tímasetningunni í miðlægum víðfaðma og hliðlægum víðfaðma á milli kynja þar 

sem stelpur voru fyrr til að virkja vöðvann í fallhoppinu. Einnig sást marktækur munur á milli 

hliða, óháð kyni, í hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva þar sem þátttakendur virkjuðu þessa 

vöðva fyrr í vinstra læri en í því hægra.     

    

     

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Miðlægur víðfaðmi 0,02 0,06 0,4 

Hliðlægur víðfaðmi 0,03 0,06 0,12 

Lærtvíhöfði 0,13 0,83 0,56 

Hálfsinungsvöðvi 0,20 0,01 0,48 

Miðþjóvöðvi 0,31 0,04 0,14 

 

Mynd 18 (A, B og C). Tímasetning á byrjunarvirkni hvers vöðva í fallhoppi, miðað við 
núllpunkt (0) tá í.  
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Hlutfallsleg tímasetning á hámarksvirkni fallhoppsins var fundin þannig út að 

heildartími hoppsins frá tá í að tá af var fundinn sem og tímasetning hámarksvirkni vöðvans í 

hoppinu. Út frá því var hlutfallið fundið fyrir tímasetningu á hámarksvirkni vöðvans. 

Marktækur munur var á milli kynja í miðlægum víðfaðma og miðþjóvöðva þar sem strákar 

náðu hámarksvirkni hlutfallslega seinna í hoppinu (Mynd 19 A – C).  

  

     

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Miðlægur víðfaðmi 0,01 0,098 0,48 

Hliðlægur víðfaðmi 0,65 0,24 0,29 

Lærtvíhöfði 0,18 0,43 0,98 

Hálfsinungsvöðvi 0,45 0,77 0,12 

Miðþjóvöðvi 0,005 0,30 0,44 

 

Mynd 19 (A, B og C). Hlutfallsleg tímasetning hámarksvöðvavirkni miðað við tímalengd 
fallhoppsins.  
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Hlutfallsleg tímasetning dýpstu stöðu í fallhoppinu var fundin þannig út að tíminn frá 

tá í að dýpstu stöðu var fundinn. Svo var heildartíminn frá tá í að tá af fundinn og hlutfall 

dýpstu stöðu af heildinni reiknuð. (Mynd 20).  Ekki var marktækur munur á milli kynja.  

 

 

Mynd 20. Hlutfall tíma frá tá í að dýpstu stöðu af heildartímanum í fallhoppinu. 
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Rót meðaltalskvaðrats var reiknuð fyrir hvern vöðva í fallhoppinu (Myndir 21 - 25). Rót 

hámarksmeðaltalskvaðrats var fundin fyrir hvern vöðva sem og rót meðaltalskvaðrats fyrir 

hvern punkt (tá í, 25% niður, dýpst, 25% upp og tá af) í hverjum vöðva. Út frá þessum tölum 

var hægt að finna hlutfall af hámarkinu í hverjum vöðva í hverjum punkti. Í miðlægum 

víðfaðma (Mynd 21 A - C) sást marktækur munur á milli kynja í stöðunum tá í, 25% niður 

25% upp og tá af. Í stöðunum tá í og 25% niður höfðu stelpur hlutfallslega marktækt meiri 

virkni í vöðvanum en í hinum tveimur stöðunum 25% upp og tá af voru strákar með 

hlutfallslega meiri virkni. Einnig sást marktækur munur á milli hliða óháð kyni í stöðunni 25% 

upp þar sem hlutfallslega marktækt meiri virkni sést vinstra megin en hægra megin.  

Í hliðlægum víðfaðma (Mynd 22 A - C) var marktækur munur í öllum stöðum nema í 

stöðunni tá af á milli kynja. Í stöðunni tá í, 25% niður og dýpstu stöðu sýndu stelpur 

hlutfallslega marktækt meiri virkni en strákarnir, en þeir sýndu hins vegar hlutfallslega 

marktækt meiri virkni í stöðunni 25% upp.  

Í lærtvíhöfða (Mynd 23 A – C) var marktækur munur í stöðunum tá í og 25% upp á 

milli kynja. Stelpur höfðu hlutfallslega marktækt meiri virkni í stöðunni tá í, á meðan strákar 

sýndu hlutfallslega marktækt meiri virkni í stöðunni 25% upp.  

Í hálfsinungsvöðva (Mynd 24 A – C) sást marktækur munur á milli kynja í stöðunni tá 

í, 25% niður og dýpst þar sem stelpur höfðu hlutfallslega marktækt meiri virkni í þessum 

stöðum. Marktækur munur var á milli vinstri og hægri vöðva óháð kyni, í dýpstu stöðu, þar 

sem hlutfallslega meiri virkni sást hægra megin en vinstra megin.  

Í miðþjóvöðva (Mynd 25 A – C) sást marktækur munur á milli kynja í stöðunum tá í, 

25% niður og 25% upp þar sem stelpur höfðu hlutfallslega meiri vöðvavirkni en strákar í 

stöðunum tá í og 25% niður, en í stöðunni 25% upp höfðu strákar hlutfallslega meiri 

vöðvavirkni en stelpur.   

 

 

 

 



73 

    

 

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Tá í  0,002 0,11 0,57 

25% niður 0,008 0,77 0,76 

Dýpst 0,12 0,09 0,72 

25% upp 0,04 0,048 0,27 

Tá af 0,02 0,16 0,48 

 

Mynd 21 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri miðlægan 
víðfaðma í fallhoppinu.  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Tá í  < 0,001 0,76 0,97 

25% niður < 0,001 0,72 0,81 

Dýpst 0,03 0,53 0,5 

25% upp 0,001 0,64 0,58 

Tá af 0,98 0,57 0,37 

 

Mynd 22 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri hliðlægan 
víðfaðma í fallhoppinu.  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Tá í 0,007 0,43 0,51 

25% niður 0,06 0,29 0,36 

Dýpst 0,92 0,47 0,92 

25% upp 0,003 0,20 0,41 

Tá af 0,85 0,58 0,77 

 

Mynd 23 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri 
lærtvíhöfða í fallhoppinu.  
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C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Tá í 0,001 0,56 0,26 

25% niður 0,005 0,39 0,19 

Dýpst 0,003 0,03 0,09 

25% upp 0,70 0,15 0,89 

Tá af 0,66 0,47 0,65 

  

Mynd 24 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri 
hálfsinungsvöðva í fallhoppinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

tá í  25% 
niður 

 dýpst  25% 
upp 

 tá af 

h
lu

tf
al

l 

hálfsinungur vinstri 

strákar 

stelpur 

A 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

tá í  25% 
niður 

 dýpst  25% 
upp 

 tá af 

h
lu

tf
al

l 

hálfsinungur hægri 

strákar 

stelpur 

B 



77 

     

 

C Kyn 

p-tala 

Hlið 

p-tala 

Víxl 

p-tala 

Tá í 0,001 0,25 0,37 

25% niður 0,004 0,14 0,25 

Dýpst 0,08 0,54 0,76 

25% upp 0,03 0,50 0,37 

Tá af 0,09 0,06 0,66 

 

Mynd 25 (A, B og C). Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir vinstri og hægri 
miðþjóvöðva í fallhoppinu.  
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4 Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu kynjamun á hámarks stökkhæð í lóðréttu hámarksstökki 

með hendur á mjöðm, þar sem strákar stukku marktækt hærra en stelpur. Í fallhoppi sást að 

stelpur höfðu marktækt stærra átakshorn í hné þegar tærnar snertu gólfið á leiðinni niður og 

þegar þær áttu eftir 25% af leiðninni niður í dýpstu stöðu. Einnig var átakshornið marktækt 

stærra hjá þeim þegar tærnar slepptu gólfi á leiðinni upp aftur. Marktækur kynjamunur sást á 

byrjunarvirkni vöðva við núllpunkt í þremur af fimm vöðvunum, hliðlægum víðfaðma, 

hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva. Marktækur munur var á milli hægri og vinstri í hliðlægum 

víðfaðma, lærtvíhöfða og hálfsinungsvöðva þar sem hægri hliðin virkjaðist á undan. Í 

fallhoppinu sást marktækur kynjamunur á byrjunarvirkni í miðlægum og hliðlægum víðfaðma. 

Marktækur munur sást á milli hægri og vinstri í hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva þar sem 

vinstri hliðin virkjast á undan. Marktækur munur sást á milli hliða á hlutfallslegu rót 

meðaltalskvaðrats í öllum vöðvunum nema miðþjóvöðva í lóðrétta hámarksstökkinu sem 

segir okkur að einstaklingarnir eru að stökkva upp af meiri krafti með öðrum fætinum en 

hinum. Í fallhoppinu var hins vegar marktækur kynjamunur þar sem að stelpurnar sýndu 

marktækt meiri vöðvavirkni við að bremsa í lendingu eftir að þær stukku niður af pallinum, en 

strákarnir sýndu marktækt meiri vöðvavirkni eftir að dýpstu stöðu var náð, þ.e. á leið upp í 

uppstökkinu af gólfinu.  

 

4.1 Lóðrétt hámarksstökk 

Eins og áður segir var marktækur munur  á milli kynja í lóðrétta hámarksstökkinu þar sem 

strákarnir stukku hærra en stelpurnar. Þeir þrír strákar sem lægst stukku voru að stökkva 

svipað hátt og þær þrjár stelpur sem hæst stukku og er þetta í samræmi við aðrar rannsóknir 

(Abian o.fl., 2008; DiStefano o.fl., 2009). Í rannsókn Quatman o.fl. (2006) var fylgst með 

unglingum fyrir kynþroska og eftir kynþroska og sást að strákarnir juku stökkhæð um 7,3% úr 

43,6 ± 5,7 cm í 46,8 ± 4,1 cm en stelpurnar héldu sömu stökkhæð fyrir og eftir kynþroska 

35,0 ± 4,9 cm og 35,0 ± 3,2 cm. Fleiri rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður og er 

meðalaldur þátttakenda frá 10 árum og upp í 21 ár (Ebben o.fl., 2010; Hewett o.fl., 2006). Í 

okkar rannsókn var stökkhæð ekki skoðuð yfir kynþroskatímabilið en aldursdreifing 

þátttakanda var 15–18 ár. Fleiri strákar eru á yngsta ári aldursdreifingar og er forvitnilegt að 

sjá að strákarnir stökkva fyrr marktækt hærra en stelpurnar. 

Metið var hvenær rafvirkni í vöðvunum byrjaði í lóðrétta hámarksstökkinu og reyndust  

allir vöðvarnir vera orðnir virkir áður en dýpstu stöðu var náð nema miðþjóvöðvi hjá 

strákunum báðum megin. Hann kom inn í kringum 50 ms eftir að dýpstu stöðu var náð. 

Marktækur munur var milli kynja á því hvenær rafvirknin byrjaði í þremur af fimm vöðvum: 
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hliðlægum víðfaðma, hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva. Stelpurnar virkjuðu vöðvana 

marktækt fyrr en strákarnir. Munur var á vöðvavirkni milli hægri og vinstri hliða, óháð kyni, í 

hliðlægum víðfaðma, lærtvíhöfða og hálfsinungsvöðva en hægri hliðin virkjaðist marktækt fyrr 

en sú vinstri. Í uppstökkinu var ætlast til að þátttakendur færu eins djúpt niður og þau kusu og 

síðan áttu þau að sprengja eins hátt upp og þau gátu. Til að þau notuðu ekki hendurnar til að 

hjálpa sér í uppstökkinu voru þær hafðar á mjöðmum. Ef þátttakendur hoppa upp jafnfætis, 

ætti ekki að vera marktækur munur á milli hægri og vinstri hliða hvað varðar þann tímapunkt 

sem virkni í vöðvunum hefst. Það að marktækur munur mælist bendir til þess að þau undirbúi 

stökkið meira með öðrum fæti en hinum og því kemur vöðvavirkni fyrr inn þeim megin. Flestir 

hafa einnig hægri fótlegg ríkjandi og getur það valdið því að vöðvar í hægri fótlegg virkjast 

fyrr en í þeim vinstri. Hugsanleg ástæða þess að strákarnir eru ekki búnir að virkja 

miðþjóvöðva fyrr en eftir dýpstu stöðu, getur verið sú að strákarnir þurfi ekki á honum að 

halda í þessari stöðu. Einnig mætti velta því fyrir sér hvort staða fótleggja sé mismunandi 

milli kynja við uppstökkið, fara stelpurnar styttra niður í beygju og halla þær sér minna fram 

eða meira? Þetta var ekki hægt að skoða í þessari rannsókn þar sem aðeins var notuð ein 

háhraða myndavél sem staðsett var beint fyrir framan þátttakendur og því ekki hægt að 

mæla horn í mjöðmum eða hnjám til að svara ofangreindri spurningu. Einnig mætti velta fyrir 

sér hvort stelpur fari meira inn með hnéin og snúi lærleggnum inn á við. Það getur líka verið 

að stelpurnar hafi það minni styrk en strákarnir að þær reyna að ná í alla þá vöðva sem þær 

geta til að hjálpa sér við að stökkva upp eins hátt og þær geta. Miðþjóvöðvi getur hjálpað til 

við að stjórna beygjunni með því að aftari hluti vöðvans vinnur í lengingu á leið niður en í 

styttingu á leið upp. (Kendall o.fl., 1983).    

Hlutfallsleg rót meðaltalskvaðrats fyrir lóðrétta hámarksstökkið sýndi að í öllum 

vöðvunum, nema í miðþjóvöðva, var marktækur munur á milli hægri og vinstri hliðar í dýpstu 

stöðu. Munurinn var sá að í miðlægum víðfaðma var hlutfallslega meiri virkni í vinstra læri en 

í því hægra. Í hinum vöðvunum þremur, hliðlægum víðfaðma, lærtvíhöfða og 

hálfsinungsvöðva var hins vegar hlutfallslega marktækt meiri virkni í hægra læri heldur en því 

vinstra. Ekki er rannsakendum kunnugt um aðrar rannsóknir á hlutfallslegri rót 

meðaltalskvaðrats fyrir lóðrétt hámarksstökk, en á sama hátt og með byrjunarvirkni vöðvanna 

styðja þessar niðurstöður það að þátttakendur eru að stökkva meira upp á öðrum fætinum en 

hinum.  
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4.2 Fallhopp 

Þessi rannsókn er lítið frábrugðin öðrum rannsóknum hvað varðar mælingar á átakshorni í 

hné. Stelpurnar voru með marktækt stærra horn en strákarnir í þremur af fimm punktum sem 

mældir voru í hoppinu, þ.e. þegar tær snertu undirlag, þegar þau áttu eftir 25% af 

vegalengdinni niður í dýpstu stöðu og þegar tær slepptu undirlagi í uppstökki. Í rannsókn 

Ford o.fl. (2006) sást marktækur munur á átakshorni milli kynja þegar tær snertu undirlag og 

á þeim stað í hreyfiferlinum þar sem átakshornið var stærst, þar sem stelpurnar höfðu stærra 

átakshorn. Sambærilegar niðurstöður sáust einnig í rannsókn Ford o.fl. (2003). Í rannsókn 

Kernozek o.fl. (2005) kom hins vegar fram að marktækur munur sást á átakshorninu milli 

kynja í fyrstu 30 – 50% af lendingarfasanum úr hoppinu.  

Það sem kom á óvart í okkar rannsókn var að ekki var marktækur munur í dýpstu 

stöðu eins og fram hefur komið í öðrum rannsóknum (Ford o.fl., 2003; Ford o.fl., 2006). Bæði 

kyn virtust auka átakshornið í dýpstu stöðu sem getur verið vegna þess að þau voru að 

skipta frá vöðvavinnu í lengingu  yfir í vöðvavinnu í styttingu. Átakshornið virðist svo minnka 

aftur í 25% upp. Tölfræðilegt afl þessarar rannsóknar getur verið frekar lítið út af litlum fjölda 

þátttakenda og getur það haft þau áhrif að marktækur munur kemur ekki fram í þessum 

tveimur stöðum. Ef staðalfrávikið er skoðað sést að það er stórt og getur það haft áhrif 

einnig.  

Í okkar rannsókn sást marktækur kynjamunur á byrjunarvirkni vöðva í miðlægum og 

hliðlægum víðfaðma þar sem stelpurnar voru á undan að virkja vöðvana. Einnig sást 

marktækur munur á vinstri og hægri fótlegg óháð kyni í hálfsinungsvöðva og miðþjóvöðva 

þar sem þessir vöðvar voru virkaðir marktækt fyrr í vinstri fótlegg en í þeim hægri. Í rannsókn  

Ebben o.fl. (2010) sást marktækur munur á byrjunarvirkni í fallhoppinu þar sem strákarnir 

sýna virkni fyrr í hliðlægum og miðlægum víðfaðma í fasanum rétt fyrir snertingu (e. 

precontact phase).    

Klár marktækur kynjamunur sást í niðurstöðum á hlutfallslegri rót meðaltalskvaðrats í 

fallhoppinu. Sama tilhneiging sást í öllum vöðvunum nema lærtvíhöfða þegar tær snertu gólf 

og þegar 25% voru eftir af vegalengdinni niður í lægstu stöðu að stelpurnar sýndu marktækt 

meiri hlutfallslega virkni í vöðvunum. Í hliðlægum víðfaðma og hálfsinungsvöðva þá höfðu 

stelpurnar einnig marktækt hærri hlutfallslega rót meðaltalskvaðrats í dýpstu stöðu. Á 

uppleiðinni sást marktækur munur milli kynja 25% frá lægstu stöðu í miðlægum og hliðlægum 

víðfaðma sem og miðþjóvöðva þar sem strákar höfðu hlutfallslega meiri virkni en stelpurnar 

og í miðlægum víðfaðma var einnig munur í stöðunni tá af. Það sama kom í ljós í rannsókn 

Fagenbaum og Darling (2003) þar sem stelpurnar sýndu marktækt meiri virkni í 

framanlærisvöðvum við bremsun á leið niður í lendingunni. Í rannsókn Urabe o.fl. (2005) á 

hlutfalli af mesta viljastýrða samdrætti sást marktækur munur á virkni í miðlægum víðfaðma í 

15 – 50° í lendingu í fallhoppi. Þar sem konur sýndu meiri virkni. Í rannsókn Krishnan o.fl. 
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(2008) á 12 karlmönnum og 12 konum á virkni vöðvanna i kringum hnéið við fyrirfram 

ákveðna hreyfingu sem var hringur sást að í hægra hnéinu var marktækt meiri virkni í 

hliðlægum víðfaðma við þessa þraut en í vinstra hnéinu óháð kyni. Hvað varðar kynjamun 

sást að konurnar sýndu marktækt meiri vöðvavirkni í miðlægum og hliðlægum víðfaðma en 

karlmennirnir til að ljúka hreyfingunni.    

Samræmi sést í rannsóknum á byrjunarvirkninni og því að stelpurnar eru að nota hlutfallslega 

marktækt meiri virkni í miðlægum og hliðlægum víðfaðma á leiðinni niður. Gæti komið heim 

og saman við það að stelpurnar þurfa að hafa meira fyrir því að bremsa á leið niður, en 

strákarnir ná að virkja vöðvana betur á leiðinni upp. Kemur þetta ekki á óvart þar sem að 

strákarnir sýna marktækt meiri styrk í framan- og aftanlærisvöðvum(Barber-Westin o.fl., 

2006). Þetta er einnig í samræmi við að stelpur virðast lenda með minni beygju í mjöðmum 

en strákar og þær virðast auk þess setja meira álag á framanlærisvöðvana (Chappell o.fl., 

2007; Decker o.fl., 2003; Podraza og White, 2010). Stelpurnar eru með breiðari 

mjaðmargrind en strákar og getur það haft þau áhrif að Q-hornið er stærra og getur því breytt 

átakinu í kringum hnéið og aukið átakshornið og haft áhrif a vöðvavirkni hjá stelpunum miðað 

við stráka (Lewis, 2000).  Einnig er spurning hvort aukið átakshorn í hné geti haft áhrif á 

virkni vöðvanna, komið hefur í ljós að í hoppi fram um einn metra að því meira átakshorn í 

hné því meiri virkni í hliðlægum víðfaðma og lærtvíhöfða (Palmieri-Smith o.fl., 2008). Eins 

mætti velta fyrir sér áhrifum breiðari mjaðmargrindar á vöðvavinnu mjaðmarvöðva þar sem 

breiðari mjaðmargrind, meiri skástefna lærleggs í átt að hnéi sem og aukinn útsnúningur á 

sköflungi sést hjá stelpunum samanborið við stráka (Chmielewski og Ferber, 2004). Þrátt fyrir 

að bæði kyn séu í hópíþrótt sem innihalda mikið af stuttum sprettum, hoppum, tækni og þoli, 

og menntun þjáfara sé sú sama, er spurning hvort áherslur í þjálfun stráka og stelpna skuli 

vera eins? Er áhersla þjálfara t.d. nógu mikil á styrktar- og stöðugleikaþjálfun í kringum 

mjaðmir hjá ungum stelpum? Náttúruleg staða þeirra kallar á aukna þörf fyrir stöðugleika í 

kringum mjaðmir. Rannsóknir benda einnig á að þær séu veikari en strákar og mætti því ætla 

að þær þyrftu meiri styrktarþjálfun og þjálfun í starfrænum hreyfingum tengdum sinni íþrótt til 

að vega þennan mun upp (Barber-Westin o.fl., 2006). 

 

4.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

4.3.1 Mælingar 

Í fyrri mælingunni voru vöðvarafritsskráningaskautin ekki alveg að virka eins og þau áttu að 

gera, til eru 12 skráningaskaut og þurfti að nota 10 skráningaskaut samtímis í mælingarnar. 

Ekki tókst það alltaf því þau áttu það til að kveikja ekki á sér og svo duttu þau oft af 

einstaklingunum í hoppunum þannig að ekki náðist mæling. Háhraðavélin var stillt þannig að 

hún myndi taka 350 ramma á sekúndu til að missa ekki af neinu í hoppinu, einhverja hluta 
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vegna þá gerði hún það ekki á öllum mælingunum vegna tæknilegra hugbúnaðarvandamála 

og var þá ekki hægt að samkeyra myndir úr háhraðavélinni við vöðvarafrits mælingarnar í 

KinePro hugbúnaðinum, þar sem tímasetningin passaði ekki.  

 Hvað hámarksstökkið varðar átti að nota MuscleLab (Ergotest Technology a.s., 

Langesund, Noregur) til að að mæla stökkhæð einstaklinga, en það byggir á nákvæmri 

tímamælingu frá því einstaklingar sleppa undirlagi og þar til þeir lenda aftur og út frá flugtíma 

er hæð stökksins reiknuð með fromúlunni h = tf
2 · g · 8-1 (h = hæð, tf = flugtími, g = 

þyngdarkraftur) (Bosco o.fl., 1995). Rétt fyrir mælingar kom í ljós að tækið var bilað og ekki 

var hægt að gera við það hér á landi. Rannsakandi þurfti því að mæla hámarksstökk á annan 

hátt sem var gert með því að láta einstaklingana standa með tærnar á línu teipaðri á gólfinu 

og við hliðina á einstaklingunum var stika sem var nákvæmlega einn metri á lengd. Þannig 

var hægt að hægt að nota upptökur úr háhraðavælinni og kvaðra mælsitiku í KinePro sem 

notuð var til að mæla stökkhæð. 

Þegar seinni mælingin var framkvæmd voru komin ný skráningaskaut fyrir 

vöðvarafritið sem héldust betur á þátttakendum og lítið var um að þau kveiktu ekki á sér eða 

féllu af eins og í fyrri mælingunni enda tókst gagnasöfnun þá miklu betur. Háhraðavélin sem 

aftur var stillt á 350 ramma á sekúndu hélt sig við þá tölu þannig að ekki voru tæknilegir 

örðugleikar með samþættingu mynda og vöðvarafrits.  

 

4.3.2 Inngrip og brottfall þátttakenda 

Æfingaprógrammið sem rannsóknarhópurinn átti að gera samanstóð af 34 æfingum, en 

þátttakendur áttu að framkvæma 6-10 æfingar úr prógramminu 3 x í viku. Æfingarnar voru 

styrk- og stöðugleika  æfingar, hoppæfingar og snerpuæfingar. Æfingar voru fengnar  úr 

öðrum æfingaprógrömmum sem hafa verið sett fram þ.e. F-11, PEP og sportmetrics,  einng 

var nýjum æfingum bætt við sem ætlað var að auka styrk og stöðugleika í kringum hné. 

Þessar æfingar voru svo settar saman í eitt prógramm. Ástæðan fyrir því að ekki var notað 

eitt af þeim prógrömmum sem áður höfðu verið brit var að reynt var að taka það besta úr 

öllum prógrömmunum og setja saman í eitt. Einnig var bætt við æfingum sem taldar voru 

mikilvægar (t.d. æfingin með teygjuna, Fylgiskjal 7). Þegar rannsóknin var í undirbúningi var 

F-11 æfingaprógrammið enn við lýði (forveri F – 11+) og höfðu nýlegra rannsóknir á þeim 

tíma ekki sýnt  nægan árangur af því prógrammi (Steffen o.fl., 2008a).    

Ætlunin var að búa til prógramm sem hægt væri að framkvæma úti á velli og voru 

aðeins tvær æfingar sem þurfti eitthvað meira en bolta til að framkvæma.  Prógrammið átti 

ekki að hafa áhrif á æfingasókn eða taka tíma frá venjulegri æfingu og átti heldur ekki að 

vera það erfitt að þeir sem gerðu prógrammið myndu gera minna á sinni æfingu. Tímalengd 

þess að gera æfingarnar var í kringum 10 mínútur í hvert skipti sem í raun er ekki langur tími 
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og þau áttu aðeins að gera æfingarnar þrisvar í viku. Aðeins einn þátttakandi kláraði allt 

prógrammið og var það ein af stelpunum sem er 9% þátttaka því aðeins 11 í rannsóknarhóp 

mættu í seinni mælinguna. Aðrir voru að nota prógrammið í um það bil 3 – 5 vikur af 10 

vikum sem óskað var eftir. Flestir báru fyrir sig að hafa ekki nennt að gera þetta, gleymt 

þessu eða bara ekki gefið sér tíma í þetta. Í rannsókn Soligard o.fl. (2008) kemur fram fylgni 

á milli þátttöku í forvarnaræfingum og færri  meiðslum. Hvað er það sem gerir það að verkum 

að unglingarnir, sem þó eru það góð og með það mikinn metnað að þau eru valin í 

unglingalandslið, klára ekki 10 vikna æfingaprógramm? Var það vegna þess að æfingunum 

var ekki fylgt nægilega vel eftir af þjálfurum? Skildu þátttakendur og þjálfarar ekki mikilvægi 

forvarnaræfinga, eða höfðu þeir ekki trú á því að þessar æfingar virkuðu? Voru æfingarnar of 

umfangsmiklar? Var uppsetning þeirra og það að þau áttu að skipta reglulega um æfingar of 

flókið?  Voru æfingarnar ekki nógu spennandi? Voru æfingarnar sem þau voru á fyrir of 

erfiðar? Eða einfaldlega nenntu þau ekki eða sáu ekki tilganginn með því að gera 

æfingarnar? Við upphaf inngripsins var óskað eftir því við þjálfarana að þeir hvettu sína 

leikmenn reglulega til þess að framkvæma æfingarnar. Þegar tímabil inngripsins var hálfnað 

var haft samband við þjálfarana og kom þá í ljós að nokkrir voru búnir að gleyma þessu og 

höfðu ekki verið að minna sína leikmenn á þetta. Af þessu má læra að til þess að þetta geti 

gengið þá þarf miklu meira aðhald. Fyrst og fremst þarf að fá þjálfarana til að taka meiri þátt í 

þessu þannig að þessar æfingar verði teknar inn í hefðbundnar knattspyrnuæfingar t.d. í 

upphitun og verði þar með hluti knattspyrnu æfingarinnar. Þá framkvæmir allur hópurinn 

æfingarnar saman ekki bara einn og einn leikmaður í hverju liði sem þarf að gera þetta 

sjálfur. Ein æfingin gæti verið of flókin því í hana þarf að nota teygju og hefur það mögulega 

haft neikvæð áhrif á þá vikuna, heppilegt hefði verið að finna aðra æfingu fyrir þann vöðva, 

miðþjóvöðva, sem æfingin var ætluð fyrir. Í rannsókn Finch o.fl. (2011) kemur fram að er 

þátttakendur voru spurðir hvernig ætti að setja fram æfingar til að fá þátttakendur til að 

framkvæma þær, var niðurstaðan sú að áherslan ætti frekar að vera á  aukna getu í íþróttinni 

sjálfri frekar en að varna meiðslum. Þetta gefur okkur tilefni til ætla að betra hefði verið að 

kynna æfingarnar á þeim forsendum að þær ættu að bæta færni leikmanna í knattspynru 

frekar en að þær ættu að varna meiðslum. 

 

Teygjuprógrammið samanstóð af átta teygjum fyrir stærstu vöðvahópa líkamans og áttu báðir 

hópar að framkvæma teygjurnar eftir æfingar þrisvar sinnum í viku. Níu þátttakendur úr 

samanburðarhópnum mættu í seinni mælingarnar og kláruðu allar þrjár stelpurnar 

teygjuprógrammið og einn strákur. Þetta gekk betur en með hitt æfingaprógrammið og getur 

það verið vegna þess að nokkur lið teygja alltaf í lok æfinga þannig að ef til vill var þetta það 

lítil viðbót að auðvelt var fyrir þátttakendur að klára þetta.   
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Mikið brottfall var hjá þátttakendum í rannsókn þessari. 46 samþykktu að taka þátt 37 mættu 

í fyrri mælinguna, 20 mættu í seinni og var notast við þann fjölda í úrvinnslu. Fleiri 

rannsakendur hafa verið að lenda í vandræðum með að fá einstaklinga til að gera æfingar og 

var t.d. þátttaka í forvarnaræfingum verulega skert í einni stórri rannsókn í Noregi, en þá var 

kvenhandboltaliðum skipt í tvo hópa. Annar  hópurinn átti að  gera æfingar, en hinn  ekki. Í 

fyrstu sást ekki marktækur munur á milli hópanna en þegar farið var að skoða þetta betur 

voru fá lið sem höfðu gert æfingarnar (26% á fyrra tímabilinu en 29% á seinna tímabilinu) og 

ef aðeins rannsóknarhópurinn var skoðaður með tilliti til þátttöku í forvarnaræfingum sást að 

þátttakendur sem framkvæmdu forvarnaræfingarnar urðu fyrir marktækt færri meiðslum en 

þeir sem ekki framkvæmdu æfingarnar.  Að rannsókn lokinni hættu liðin að leggja áherslu á 

forvarnaræfingarnar og meiðslatíðni fór upp aftur (Myklebust o.fl., 2003). Í rannsókn 

Engebretsen o.fl. (2008) var þátttakendum skipt í hópa eftir því hvaða líkamshlutar voru í 

mestri áhættu á meiðslum. Þar sást að þátttaka í forvarnaræfingum var milli 20 – 30% eftir 

því hvaða líkamshluta þeir áttu að æfa, minnst þátttaka var í nára- og 

aftanlærisvöðvaæfingunum 19,4% og 21,1% en mest var þátttakan fyrir hnéæfingarnar 

29,2%. Í þeirri rannsókn sást ekki minnkun á meiðslum enda þátttaka í forvarnaræfingum lítil. 

Með aukningu á þátttöku í forvarnaræfingum ættum við að sjá skýrari mynd af því hvort 

æfingaprógrömmin virki og sást það í rannsókn Soligard o.fl. (2008). Þar var marktækur 

munur á meiðslatíðni milli hópa enda var þátttaka í forvarnaræfingum í þeirri rannsókn yfir allt 

57,9%.  

 

4.3.3 Forvarnir 

Forvarnir tengdar íþróttum geta verið mismunandi og haft ólík markmið.  Það að unglingar 

stundi íþróttir getur flokkast undir forvarnir á margan hátt . Rannsóknir hafa sýnt að 

einstaklingar sem stunda íþróttir reglubundið fara síður út í reykingar og notkun fíkniefna 

(Þórlindsson o.fl., 1990). Íþróttir eru einnig mikilvægar félagslega og eru taldar hafa jákvæð 

áhrif á félagsmótun og hegðun einstaklinga (Kristjánsson o.fl., 2006). Meiðslahætta getur þó 

fylgt þátttöku í íþróttum og er hún breytileg eftir íþróttum og því álagi sem íþróttamenn eru í. 

Eins og sést í töflum 1 og 2 er tíðni meiðsla í knattspyrnu oft há og ef aðeins eru skoðuð slit á 

fremra krossbandi sést að tíðni þeirra er umtalsveð (Tafla 3). Á síðari árum hafa fleiri og fleiri 

rannsóknir komið fram um gildi forvarna meiðsla í iþróttum.  Ærið verkefni er að reyna að 

draga úr tíðni og umfangi meiðsla. Til þess að sú vinna sé markviss þarf  að rannsaka og 

greina áhættuþætti sem leiða til meiðsla (Krosshaug o.fl., 2005). Krosshaug o.fl. (2005) settu 

upp líkan að því hvernig hægt er að nálgast vandamálið og hvernig hægt er að greina hvaða 

þættir það eru sem hafa áhrif á að meiðsli verði (Mynd 26).  
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Mynd 26. Rannsóknaraðferðir til að útskýra ferli meiðsla í íþróttum (Krosshaug o.fl. (2007)  
Helena Magnúsdóttir þýddi 2011).  

 

Allar þessar leiðir geta hjálpað okkur að skilja meiðslin og þannig getum við verið betur í 

stakk búin til að koma í veg fyrir þau. Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að æskilegt geti verið 

að skoða íþróttamenn með tillti til mögulegra áhættuþátta  og reyna þannig að finna þá sem 

eru í áhættu á meiðslum. Síðan má setja upp ferli til að vinna með þá íþróttamenn sem 

virðast í áhættu fyrir meiðslum (Engebretsen o.fl., 2008). En þá er spurningin hvenær á að 

byrja? Eigum við að skoða alla, eða bara stelpurnar því þær eru í meiri hættu á að meiðast 

og eru hnéin efst á baugi þar? Við þessu er ef til vill ekki til eitt rétt svar, margir þættir koma 

hér að og þarf að horfa á þá alla saman svo sem hvað vitað er um virkni einstakra 

æfingaprógramma, umfangs þeirra, hvaða líkur eru á því að þátttakendur geri prógrammið og 

hvernig á að stuðla að meiri þátttöku, en einnig þarf að taka tillit til kostnaðar. Í yfirlitsgrein 

Finch (2011) kemur fram að margt gott er verið að gera í rannsóknum til varnar 

íþróttameiðslum en margt hefur einnig farið úrskeiðis þannig að rannsakendur eru að gera 

sömu mistök aftur og aftur sem kemur fram í því að forvarnarprógrömmin eru ekki að virka 

eins og ætlast er til. Finch (2011) talar um að það þurfi að setja þetta rétt fram og það þurfi í 

raun að selja þeim sem eiga að gera æfingarnar það að þetta bæti færni og árangur í 

íþróttinni sem virðist meira spennandi fyrir þennan aldurshóp en að fækka meiðslum. Ef til vill 

þekkja mörg þeirra ekki afleiðingar meiðsla nægilega vel og trúa því ekki að þau lendi í 

þessum meiðslum.  Þó má færa rök fyrir því að æskilegt væri að skoða hreyfigetu barna 

hvernig þau hlaupa, hoppa og lenda eftir hopp. Myklebust og Steffen (2009) tala um að hjá 6 

meiðsla 
aflfræði 

videó 
greining 

hreyfigreining 

í lifandi veru 

(dýri/jurt) 

lífaflfr. 
rannsóknir 

eftir dauða 

reikniaðf. 

viðtöl við íþrm. 

klíniskar  

ranns. 
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– 12 ára börnum sé gott að kenna góða siði og ala þau upp í íþróttinni. Mikilvægast sé þó að 

skoða 12 – 14 ára aldurinn því þá er kynjamunur og hreyfimynstur að koma í ljós eftir 

kynþroska. Þá ætti einnig að reyna að selja iðkendum þetta sem æfingar til að auka árangur, 

því það virðist vera áhrifaríkara en að ræða um þessar æfingar eingöngu út frá forvörnum 

(Finch o.fl., 2011). Í rannsókn DiStefano o.fl. (2009) á ungum knattspyrnuiðkendum (n = 173) 

frá 27 liðum þar sem árangur af tveimur æfingaprógrömmum var skoðaður kemur fram að 

þeir sem komu illa út úr fallhoppinu fengu mestan árangur af þessum sérhæfðu 

æfingaprógrömmum. Þeir vildu því meina að við þyrftum að finna einstaklinga með frávik og 

vinna með þá, frekar en að setja alla undir sama hatt. Með því að þekkja orsakaþætti og  

áverkagang meiðsla er e.t.v. hægt að þróa próf sem skima fyrir ákveðnum áhættuþáttum og 

þannig mætti hugsanlega  finna þær stelpur og/eða stráka sem hafa möguelga áhættuþætti 

og gætu því verið veik fyrir ákveðnum tegundum meiðsla. Síðan mætti vinna með þau og 

tengja þá vinnu þjálfun og árangri, þannig að forvarnir verði hluti þjálfunar. Því fyrr sem 

byrjað er á slíkri vinnu þeim mun líklegri er hún til að skila árangri til framtíðar, þar sem 

uppeldisleg áhrif slíkrar þjálfunar gefa þau skilaboð til einstaklingana að svona vinna sé 

mikilvægur þáttur þjálfunar. Til þess að svona þjálfun skili árangri er mikilvægt að þjálfarinn 

átti sig á mikilvægi þess og taki þessa vinnu inn í þjálfunina.   
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5 Lokaorð 

Í þessari rannsókn kom fram að marktækur munur var á stökkhæð stráka og stelpna þar sem 

strákar stukku marktækt hærra sem styður tilgátu okkar. Marktækur kynjamunur sást á 

átakshorninu í hné í þremur af fimm stöðum, þegar tær snertu undirlag, þegar þau áttu eftir 

25% af vegalengdinni niður í dýpstu stöðu og 25% frá dýpstu stóðu á leið upp. Í þessum 

stöðum höfðu stelpurnar stærra átakshorn, ekki var marktækur kynjamunur í dýpstu stöðu og 

því er tilgátunni fyrir þá spurningu hafnað. Marktækur kynjamunur sást á byrjunarvirkni í 

tveimur vöðvum, miðlægum og hliðlægum víðfaðma þar sem stelpurnar voru fyrri til að virkja 

vöðvana. Með því getum við að hluta til samþykkt rannsóknartilgátuna um að stelpur séu fyrri 

til að virkja vöðvana, þ.e. fyrir framanlærisvöðvana. Síðustu rannsóknarspurningunni um 

hvort hægt sé að bæta stökk- og lendingartækni hjá strákum og stelpum með sérhæfðu 

æfingaprógrammi er ekki hægt að svara þar sem ekki tókst að fá þátttakendur til að 

framkvæma æfingaprógrammið eins og lagt var upp með og því ekki hægt að samþykkja eða 

hafna tilgátunni sem fylgdi þessari rannsóknarspurningu.  

Næstu skref í þessum geira er að finna góð próf til að skima fyrir þeim þáttum sem 

taldir eru valda hættu á meiðslum. Með aukinni þekkingu á lífaflfræði meiðsla ætti að vera 

hægt að hafa áhrif á hreyfimynstur einstaklinga með það að markmiði að draga úr skaðlegum 

hreyfingum og þar með minnka hættu á meiðslum. Einnig væri spennandi að skoða mun á 

einstaklingum fyrir og eftir álag og þá skoða hvort einstaklingar séu í meiri hættu ef þeir eru 

þreyttir t.d. í lok æfinga og leikja. Einnig þarf að huga að því hvernig forvarnaræfingar eru 

kynntar fyrir þjálfurum og leikmönnum, leggja þarf meiri áherlsu á að tengja þær færni og 

árangri í íþróttum, fremur en að áherlsan sé eingöngu á að fækka meiðslum og draga úr 

alvarleika þeirra.   

  



88 

Heimildaskrá 

Abian J., Alegre L.M., Lara A.J., Rubio J.A., Aguado X. (2008). Landing differences between 
men and women in a maximal vertical jump aptitude test. The Journal of Sports Medicine 
and Physical Fitness.48(3):305-310. 

Abt J.P., Sell T.C., Laudner K.G., McCrory J.L., Loucks T.L., Berga S.L., Lephart S.M. 
(2007). Neuromuscular and biomechanical characteristics do not vary across the menstrual 
cycle. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.15(7):901-907. 

Ahmad C.S., Clark A.M., Heilmann N., Schoeb J.S., Gardner T.R., Levine W.N. (2006). 
Effect of gender and maturity on quadriceps-to-hamstring strength ratio and anterior cruciate 
ligament laxity. The American Journal of Sports Medicine.34(3):370-374. 

Allen M.K., Glasoe W.M. (2000). Metrecom measurement of navicular drop in subjects with 
anterior cruciate ligament injury. Journal of Athletic Training.35(4):403-406. 

Andersen T.E., Engebretsen L., Bahr R. (2004). Rule Violations as a Cause of Injuries in 
Male Norwegian Professional Football. The American Journal of Sports Medicine.32(1 
suppl):62S-68S. 

Anderson A.F., Dome D.C., Gautam S., Awh M.H., Rennirt G.W. (2001). Correlation of 
Anthropometric Measurements, Strength, Anterior Cruciate Ligament Size, and Intercondylar 
Notch Characteristics to Sex Differences in Anterior Cruciate Ligament Tear Rates. The 
American Journal of Sports Medicine.29(1):58-66. 

Arabantzi F., Papadopoulos C., Prassas S., Komsis G., Gourgoulis V. (2000). 
Electromyographic (EMG) activity of lower extremity musculature during drop jumping from 
different heights. Conference Proceedings Archive, 18 International Symposium on 
Biomechanics in Sports (2000). 

Arendt E., Agel J., Dick R. (1999). Anterior cruciate ligament injury patterns among collegiate 
men and women. Journal of Athletic Training.34(2):86-92. 

Arendt E., Dick R. (1995). Knee Injury Patterns Among Men and Women in Collegiate 
Basketball and Soccer. The American Journal of Sports Medicine.23(6):694-701. 

Árnason Á., Gudmundsson Á., Dahl H.A., Jóhannsson E. (1996). Soccer injuries in Iceland. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.6(1):40-45. 

Árnason Á., Sigurdsson S.B., Gudmundsson A., Holme I., Engebretsen L., Bahr R. (2004). 
Risk Factors for Injuries in Football. The American Journal of Sports Medicine.32(1 
suppl):5S-16S. 

Bahr R. (2009). No injuries, but plenty of pain? On the methodology for recording overuse 
symptoms in sports. British Journal of Sports Medicine.43(13):966-972. 

Bahr R., Krosshaug T. (2005). Understanding injury mechanisms: a key component of 
preventing injuries in sport. British Journal of Sports Medicine.39(6):324-329. 

Barber-Westin S.D., Galloway M., Noyes F.R., Corbett G., Walsh C. (2005). Assessment of 
Lower Limb Neuromuscular Control in Prepubescent Athletes. The American Journal of 
Sports Medicine.33(12):1853-1860. 



89 

Barber-Westin S.D., Noyes F.R., Galloway M. (2006). Jump-land characteristics and muscle 
strength development in young athletes: a gender comparison of 1140 athletes 9 to 17 years 
of age. The American Journal of Sports Medicine.34(3):375-384. 

Beaulieu M.L., Lamontagne M., Xu L. (2008). Gender differences in time-frequency EMG 
analysis of unanticipated cutting maneuvers. Medicine & Science in Sports & 
Exercise.40(10):1795-1804. 

Beaulieu M.L., Lamontagne M., Xu L. (2009). Lower limb muscle activity and kinematics of 
an unanticipated cutting manoeuvre: a gender comparison. Knee Surgery, Sports 
Traumatology, Arthroscopy.17(8):968-976. 

Bir C.A., Cassatta S.J., Janda D.H. (1995). An analysis and comparison of soccer shin 
guards. Clinical Journal of Sport Medicine.5(2):95-99. 

Bjørneboe J., Bahr R., Andersen T.E. (2010). Risk of injury on third-generation artificial turf in 
Norwegian professional football. British Journal of Sports Medicine.44(11):794-798. 

Boden B.P., Dean G.S., Feagin J.A., Jr., Garrett W.E., Jr. (2000). Mechanisms of anterior 
cruciate ligament injury. Orthopedics.23(6):573-578. 

Bosco C., Belli A., Astrua M., Tihanyi J., Pozzo R., Kellis S., Tsarpela O., Foti C., Manno R., 
Tranquilli C. (1995). A dynamometer for evaluation of dynamic muscle work. European 
Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology.70(5):379-386. 

Brukner P., Khan K. Clinical Sports Medicine. 2. ed. Sydney: The McGraw-Hill Companies; 
2002. 

Carcia C.R., Martin R.L. (2007). The influence of gender on gluteus medius activity during a 
drop jump. Physical Therapy in Sport.8(4):169-176. 

Cesar G.M., Pereira V.S., Santiago P.R.P., Benze B.G.o., da Costa P.H.L., Amorim C.s.F., 
SerrÃ£o F.V. (2011). Variations in dynamic knee valgus and gluteus medius onset timing in 
non-athletic females related to hormonal changes during the menstrual cycle. The 
Knee.18(4):224-230. 

Chandrashekar N., Mansouri H., Slauterbeck J., Hashemi J. (2006). Sex-based differences 
in the tensile properties of the human anterior cruciate ligament. Journal of 
Biomechanics.39(16):2943-2950. 

Chandrashekar N., Slauterbeck J., Hashemi J. (2005). Sex-Based Differences in the 
Anthropometric Characteristics of the Anterior Cruciate Ligament and Its Relation to 
Intercondylar Notch Geometry. The American Journal of Sports Medicine.33(10):1492-1498. 

Chappell J.D., Creighton R.A., Giuliani C., Yu B., Garrett W.E. (2007). Kinematics and 
Electromyography of Landing Preparation in Vertical Stop-Jump. The American Journal of 
Sports Medicine.35(2):235-241. 

Chappell J.D., Limpisvasti O. (2008). Effect of a Neuromuscular Training Program on the 
Kinetics and Kinematics of Jumping Tasks. The American Journal of Sports 
Medicine.36(6):1081-1086. 

Chimera N.J., Swanik K.A., Swanik C.B., Straub S.J. (2004). Effects of Plyometric Training 
on Muscle-Activation Strategies and Performance in Female Athletes. Journal of Athletic 
Training.39(1):24-31. 



90 

Chmielewski T., Ferber R. Rehabilitation considerations for the female athlete. í: Andrews J, 
Harrelson G, Wilk K, ritstjórar. Physical Rehabilitation of the Injured Athlete. Philadelphia: 
Saunders; 2004. p. 315 - 328. 

Chomiak J., Junge A., Peterson L., Dvorak J. (2000). Severe injuries in football players. 
Influencing factors. The American Journal of Sports Medicine.28(5 Suppl):S58-68. 

Colby S., Francisco A., Yu B., Kirkendall D., Finch M., Garrett W. (2000). Electromyographic 
and Kinematic Analysis of Cutting Maneuvers. The American Journal of Sports 
Medicine.28(2):234-240. 

Decker M.J., Torry M.R., Wyland D.J., Sterett W.I., Richard Steadman J. (2003). Gender 
differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. 
Clinical Biomechanics.18(7):662-669. 

DeMont R.G., Lephart S.M. (2004). Effect of sex on preactivation of the gastrocnemius and 
hamstring muscles. British Journal of Sports Medicine.38(2):120-124. 

DiStefano L.J., Padua D.A., DiStefano M.J., Marshall S.W. (2009). Influence of Age, Sex, 
Technique, and Exercise Program on Movement Patterns After an Anterior Cruciate 
Ligament Injury Prevention Program in Youth Soccer Players. The American Journal of 
Sports Medicine.37(3):495-505. 

Ebben W.P., Fauth M.L., Petushek E.J., Garceau L.R., Hsu B.E., Lutsch B.N., Feldmann 
C.R. (2010). Gender-based analysis of hamstring and quadriceps muscle activation during 
jump landings and cutting. Journal of Strength and Conditioning Research.24(2):408-415. 

Ekstrand J. (2008). Epidemiology of football injuries. Science and Sports.23(2):73-77. 

Ekstrand J., Gillquist J. (1983). Soccer injuries and their mechanisms: a prospective study. 
Medicine & Science in Sports & Exercise.15(3):267-270. 

Ekstrand J., Gillquist J., Liljedahl S.-O. (1983). Prevention of soccer injuries. The American 
Journal of Sports Medicine.11(3):116-120. 

Ekstrand J., Timpka T., Hagglund M. (2006). Risk of injury in elite football played on artificial 
turf versus natural grass: a prospective two-cohort study. British Journal of Sports 
Medicine.40(12):975-980. 

Emery C.A., Meeuwisse W.H., Hartmann S.E. (2005). Evaluation of risk factors for injury in 
adolescent soccer: implementation and validation of an injury surveillance system. The 
American Journal of Sports Medicine.33(12):1882-1891. 

Engebretsen A.H., Myklebust G., Holme I., Engebretsen L., Bahr R. (2008). Prevention of 
Injuries Among Male Soccer Players. The American Journal of Sports Medicine.36(6):1052-
1060. 

Everhart J.S., Flanigan D.C., Simon R.A., Chaudhari A.M.W. (2010). Association of 
Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injury With Presence and Thickness of a Bony Ridge 
on the Anteromedial Aspect of the Femoral Intercondylar Notch. The American Journal of 
Sports Medicine.38(8):1667-1673. 

Fagenbaum R., Darling W.G. (2003). Jump landing strategies in male and female college 
athletes and the implications of such strategies for anterior cruciate ligament injury. The 
American Journal of Sports Medicine.31(2):233-240. 



91 

Faude O., Junge A., Kindermann W., Dvorak J. (2005). Injuries in Female Soccer Players. 
The American Journal of Sports Medicine.33(11):1694-1700. 

Feingold D. Health Screening Recommendations for Children & Adolescents. Philadelphia: 
W.B. Saunders; 1992 [sótt af netinu 11. október 2011]; 2. útgáfa:[ 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Big Count. 2007 [sótt af netinu 13. 
maí 2010]; af: 
http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf. 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 11 for health. 2010 [sótt af netinu 
28. febrúar 2012]; af: 
http://www.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/medical/footballforhealth/index.html. 

Finch C.F. (2011). No longer lost in translation: the art and science of sports injury prevention 
implementation research. British Journal of Sports Medicine.45(16):1253-1257. 

Finch C.F., White P., Twomey D., Ullah S. (2011). Implementing an exercise-training 
programme to prevent lower-limb injuries: considerations for the development of a 
randomised controlled trial intervention delivery plan. British Journal of Sports Medicine. 

Ford K.R., Myer G.D., Hewett T.E. (2003). Valgus knee motion during landing in high school 
female and male basketball players. Medicine & Science in Sports & Exercise.35(10):1745-
1750. 

Ford K.R., Myer G.D., Smith R.L., Vianello R.M., Seiwert S.L., Hewett T.E. (2006). A 
comparison of dynamic coronal plane excursion between matched male and female athletes 
when performing single leg landings. Clinical Biomechanics.21(1):33-40. 

Francisco A.C., Nightingale R.W., Guilak F., Glisson R.R., Garrett W.E. (2000). Comparison 
of Soccer Shin Guards in Preventing Tibia Fracture. The American Journal of Sports 
Medicine.28(2):227-233. 

Froholdt A., Olsen O.E., Bahr R. (2009). Low risk of injuries among children playing 
organized soccer: a prospective cohort study. The American Journal of Sports 
Medicine.37(6):1155-1160. 

Fuller C.W., Ekstrand J., Junge A., Andersen T.E., Bahr R., Dvorak J., Hägglund M., 
McCrory P., Meeuwisse W.H. (2006). Consensus statement on injury definitions and data 
collection procedures in studies of football (soccer) injuries. Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports.16(2):83-92. 

Gilchrist J., Mandelbaum B.R., Melancon H., Ryan G.W., Silvers H.J., Griffin L.Y., Watanabe 
D.S., Dick R.W., Dvorak J. (2008). A randomized controlled trial to prevent noncontact 
anterior cruciate ligament injury in female collegiate soccer players. The American Journal of 
Sports Medicine.36(8):1476-1483. 

Giza E., Mithofer K., Farrell L., Zarins B., Gill T. (2005). Injuries in women's professional 
soccer. British Journal of Sports Medicine.39(4):212-216; discussion 212-216. 

Griffin L.Y., Albohm M.J., Arendt E.A., Bahr R., Beynnon B.D., Demaio M., Dick R.W., 
Engebretsen L., Garrett W.E., Jr., Hannafin J.A., Hewett T.E., Huston L.J., Ireland M.L., 
Johnson R.J., Lephart S., Mandelbaum B.R., Mann B.J., Marks P.H., Marshall S.W., 
Myklebust G., Noyes F.R., Powers C., Shields C., Jr., Shultz S.J., Silvers H., Slauterbeck J., 
Taylor D.C., Teitz C.C., Wojtys E.M., Yu B. (2006). Understanding and preventing 

http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/bigcount.statspackage_7024.pdf
http://www.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/medical/footballforhealth/index.html


92 

noncontact anterior cruciate ligament injuries: a review of the Hunt Valley II meeting, January 
2005. The American Journal of Sports Medicine.34(9):1512-1532. 

Hägglund M., Waldén M., Ekstrand J. (2005). Injury incidence and distribution in elite 
football--a prospective study of the Danish and the Swedish top divisions. Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports.15(1):21-28. 

Hägglund M., Waldén M., Ekstrand J. (2009). Injuries among male and female elite football 
players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.19(6):819-827. 

Hahn T., Foldspang A. (1997). The Q angle and sport. Scandinavian Journal of Medicine & 
Science in Sports.7(1):43-48. 

Heidt R.S., Sweeterman L.M., Carlonas R.L., Traub J.A., Tekulve F.X. (2000). Avoidance of 
Soccer Injuries with Preseason Conditioning. The American Journal of Sports 
Medicine.28(5):659-662. 

Heitz N.A., Eisenman P.A., Beck C.L., Walker J.A. (1999). Hormonal changes throughout the 
menstrual cycle and increased anterior cruciate ligament laxity in females. Journal of Athletic 
Training.34(2):144-149. 

Herrington L. (1996). EMG Biofeedback: What Can it Actually Show? 
Physiotherapy.82(10):581-583. 

Hertel J., Williams N., Olmsted-Kramer L., Leidy H., Putukian M. (2006). Neuromuscular 
performance and knee laxity do not change across the menstrual cycle in female athletes. 
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.14(9):817-822. 

Hewett T.E., Lindenfeld T.N., Riccobene J.V., Noyes F.R. (1999). The Effect of 
Neuromuscular Training on the Incidence of Knee Injury in Female Athletes. The American 
Journal of Sports Medicine.27(6):699-706. 

Hewett T.E., Myer G.D., Ford K.R. (2004). Decrease in neuromuscular control about the 
knee with maturation in female athletes. Journal of Bone and Joint Surgery; American 
volume.86-A(8):1601-1608. 

Hewett T.E., Myer G.D., Ford K.R. (2006). Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female 
Athletes. The American Journal of Sports Medicine.34(2):299-311. 

Hewett T.E., Stroupe A.L., Nance T.A., Noyes F.R. (1996). Plyometric Training in Female 
Athletes. The American Journal of Sports Medicine.24(6):765-773. 

Hicks-Little C.A., Thatcher J.R., Hauth J.M., Goldfuss A.J., Cordova M.L. (2007). Menstrual 
cycle stage and oral contraceptive effects on anterior tibial displacement in collegiate female 
athletes. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.47(2):255-260. 

Holm I., Vollestad N. (2008). Significant effect of gender on hamstring-to-quadriceps strength 
ratio and static balance in prepubescent children from 7 to 12 years of age. The American 
Journal of Sports Medicine.36(10):2007-2013. 

Hootman J.M., Dick R., Agel J. (2007). Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports: 
summary and recommendations for injury prevention initiatives. Journal of Athletic 
Training.42(2):311-319. 



93 

Horton M.G., Hall T.L. (1989). Quadriceps Femoris Muscle Angle: Normal Values and 
Relationships with Gender and Selected Skeletal Measures. Physical Therapy.69(11):897-
901. 

Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ). Íþróttir barna og unglinga. e.d. [sótt af netinu 31. janúar 2012]; 
af: http://www.isi.is/pages/fraedslumal/ithrottirbarna-ogunglinga/. 

Jacobson I., Tegner Y. (2007). Injuries among Swedish female elite football players: a 
prospective population study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports.17(1):84-91. 

Joseph M., Tiberio D., Baird J.L., Trojian T.H., Anderson J.M., Kraemer W.J., Maresh C.M. 
(2008). Knee Valgus During Drop Jumps in National Collegiate Athletic Association Division I 
Female Athletes. The American Journal of Sports Medicine.36(2):285-289. 

Junge A., Cheung K., Edwards T., Dvorak J. (2004). Injuries in youth amateur soccer and 
rugby players--comparison of incidence and characteristics. British Journal of Sports 
Medicine.38(2):168-172. 

Junge A., Rösch D., Peterson L., Graf-Baumann T., Dvorak J. (2002). Prevention of Soccer 
Injuries: A Prospective Intervention Study in Youth Amateur Players. The American Journal 
of Sports Medicine.30(5):652-659. 

Kakavelakis K.N., Vlazakis S., Vlahakis I., Charissis G. (2003). Soccer injuries in childhood. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.13(3):175-178. 

Kendall F.P., Kendall E., McCreary W. Muscles testing and function. Philadelphia: Lippincott 
Williams and Wilkins; 1983. 

Kernozek T.W., Torry M.R., H V.A.N.H., Cowley H., Tanner S. (2005). Gender differences in 
frontal and sagittal plane biomechanics during drop landings. Medicine & Science in Sports & 
Exercise.37(6):1003-1012; discussion 1013. 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ). Foreldrabæklingur. 2008 [sótt af netinu 12. okt 2011]; af: 
http://www.ksi.is/media/fraedsla/Foreldrabaeklingur_OK_Conv.pdf. 

Koga H., Nakamae A., Shima Y., Iwasa J., Myklebust G., Engebretsen L., Bahr R., 
Krosshaug T. (2010). Mechanisms for Noncontact Anterior Cruciate Ligament Injuries. The 
American Journal of Sports Medicine.38(11):2218-2225. 

Krishnan C., Huston K., Amendola A., Williams G.N. (2008). Quadriceps and hamstrings 
muscle control in athletic males and females. Journal of orthopaedic research.26(6):800-808. 

Kristjánsdóttir B., Gunnarsdóttir K.B. Brottfall stúlkna úr íþróttum: Háskóli Íslands; 2008. 

Kristjánsson Á.L., Sigfúsdóttir I.D., Sigfússon J. Ungt fólk, Menntun, menning, tómstundir og 
íþróttaiðkun ungmenna á Íslandi. 2006. 

Krosshaug T., Andersen T.E., Olsen O.E.O., Myklebust G., Bahr R. (2005). Research 
approaches to describe the mechanisms of injuries in sport: limitations and possibilities. 
British Journal of Sports Medicine.39(6):330-339. 

Krosshaug T., Nakamae A., Boden B.P., Engebretsen L., Smith G., Slauterbeck J.R., Hewett 
T.E., Bahr R. (2007). Mechanisms of Anterior Cruciate Ligament Injury in Basketball. The 
American Journal of Sports Medicine.35(3):359-367. 

http://www.isi.is/pages/fraedslumal/ithrottirbarna-ogunglinga/
http://www.ksi.is/media/fraedsla/Foreldrabaeklingur_OK_Conv.pdf


94 

Kucera K.L., Marshall S.W., Kirkendall D.T., Marchak P.M., Garrett W.E., Jr. (2005). Injury 
history as a risk factor for incident injury in youth soccer. British Journal of Sports 
Medicine.39(7):462. 

Lazaridis S., Bassa E., Patikas D., Giakas G., Gollhofer A., Kotzamanidis C. (2010). 
Neuromuscular differences between prepubescents boys and adult men during drop jump. 
European Journal of Applied Physiology.110(1):67-74. 

Le Gall F., Carling C., Reilly T. (2008). Injuries in Young Elite Female Soccer Players. The 
American Journal of Sports Medicine.36(2):276-284. 

Leininger R.E., Knox C.L., Comstock R.D. (2007). Epidemiology of 1.6 Million Pediatric 
Soccer-Related Injuries Presenting to US Emergency Departments From 1990 to 2003. The 
American Journal of Sports Medicine.35(2):288-293. 

Lewin G. (1989). The Incidence of Injury in an English Professional Soccer Club During One 
Competitive Season. Physiotherapy.75(10):601-605. 

Lewis T. Anterior cruciate ligament injury in Female athletes : Why are women so vulnerable 
: Literature review. London, ROYAUME-UNI: Chartered Society of Physiotherapy; 2000. 

Lombardo S., Sethi P.M., Starkey C. (2005). Intercondylar Notch Stenosis Is Not a Risk 
Factor for Anterior Cruciate Ligament Tears in Professional Male Basketball Players. The 
American Journal of Sports Medicine.33(1):29-34. 

Magnússon. Algengi meiðsla í knattspyrnu kvenna í efstu deild á Íslandi. Ísland: Háskóli 
Íslands 2010. 

Majewski M., Susanne H., Klaus S. (2006). Epidemiology of athletic knee injuries: A 10-year 
study. The Knee.13(3):184-188. 

Mandelbaum B.R., Silvers H.J., Watanabe D.S., Knarr J.F., Thomas S.D., Griffin L.Y., 
Kirkendall D.T., Garrett W. (2005). Effectiveness of a Neuromuscular and Proprioceptive 
Training Program in Preventing Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female Athletes. The 
American Journal of Sports Medicine.33(7):1003-1010. 

Medina J.M., Valovich McLeod T.C., Howell S.K., Kingma J.J. (2008). Timing of 
neuromuscular activation of the quadriceps and hamstrings prior to landing in high school 
male athletes, female athletes, and female non-athletes. Journal of Electromyography and 
Kinesiology.18(4):591-597. 

Meeuwisse W.H. (1994). Assessing Causation in Sport Injury: A Multifactorial Model. Clinical 
Journal of Sport Medicine.4(3):166-170. 

Meeuwisse W.H., Tyreman H., Hagel B., Emery C. (2007). A dynamic model of etiology in 
sport injury: the recursive nature of risk and causation. Clinical Journal of Sport 
Medicine.17(3):215-219. 

Meyers M.C. (2010). Incidence, Mechanisms, and Severity of Game-Related College 
Football Injuries on FieldTurf Versus Natural Grass. The American Journal of Sports 
Medicine.38(4):687-697. 

Morgan B.E., Oberlander M.A. (2001). An Examination of Injuries in Major League Soccer. 
The American Journal of Sports Medicine.29(4):426-430. 



95 

Myer G.D., Ford K.R., Hewett T.E. (2005). The effects of gender on quadriceps muscle 
activation strategies during a maneuver that mimics a high ACL injury risk position. Journal of 
Electromyography and Kinesiology.15(2):181-189. 

Myklebust G., Engebretsen L., Braekken I.H., Skjolberg A., Olsen O.E., Bahr R. (2003). 
Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a 
prospective intervention study over three seasons. Clinical Journal of Sport 
Medicine.13(2):71-78. 

Myklebust G., Steffen K. (2009). Prevention of ACL injuries: how, when and who? Knee 
Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.17(8):857-858. 

Möller-Nielsen J., Hammar M. (1989). Women's soccer injuries in relation to the menstrual 
cycle and oral contraceptive use. Medicine & Science in Sports & Exercise.21(2):126-129. 

Norris C.M. Sport Injuries Diagnosis and Management. 2. ed. Edinburgh: Butterworth 
Heinemann; 1998. 

Noyes F.R., Barber-Westin S.D., Fleckenstein C., Walsh C., West J. (2005). The Drop-Jump 
Screening Test. The American Journal of Sports Medicine.33(2):197-207. 

Olsen O.E., Myklebust G., Engebretsen L., Bahr R. (2004). Injury mechanisms for anterior 
cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. The American 
Journal of Sports Medicine.32(4):1002-1012. 

Orchard J.W., Powell J.W. (2003). Risk of knee and ankle sprains under various weather 
conditions in American football. Medicine & Science in Sports & Exercise.35(7):1118-1123. 

Palmieri-Smith R.M., Wojtys E.M., Ashton-Miller J.A. (2008). Association between 
preparatory muscle activation and peak valgus knee angle. Journal of Electromyography and 
Kinesiology.18(6):973-979. 

Park S., Stefanyshyn D.J., Loitz-Ramage B., Hart D.A., Ronsky J.L. (2009). Changing 
Hormone Levels During the Menstrual Cycle Affect Knee Laxity and Stiffness in Healthy 
Female Subjects. The American Journal of Sports Medicine.37(3):588-598. 

Peterson L., Junge A., Chomiak J., Graf-Baumann T., Dvorak J. (2000). Incidence of Football 
Injuries and Complaints in Different Age Groups and Skill-Level Groups. The American 
Journal of Sports Medicine.28(suppl 5):S-51-S-57. 

Podraza J.T., White S.C. (2010). Effect of knee flexion angle on ground reaction forces, knee 
moments and muscle co-contraction during an impact-like deceleration landing: implications 
for the non-contact mechanism of ACL injury. The Knee.17(4):291-295. 

Quatman C.E., Ford K.R., Myer G.D., Hewett T.E. (2006). Maturation leads to gender 
differences in landing force and vertical jump performance: a longitudinal study. The 
American Journal of Sports Medicine.34(5):806-813. 

Rose M.S., Emery C.A., Meeuwisse W.H. (2008). Sociodemographic Predictors of Sport 
Injury in Adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise.40(3):444-450 
410.1249/MSS.1240b1013e31815ce31861a. 

Rozzi S.L., Lephart S.M., Gear W.S., Fu F.H. (1999). Knee joint laxity and neuromuscular 
characteristics of male and female soccer and basketball players. The American Journal of 
Sports Medicine.27(3):312-319. 



96 

Ruan M., Li L. (2010). Approach run increases preactivation and eccentric phases muscle 
activity during drop jumps from different drop heights. Journal of Electromyography and 
Kinesiology.20(5):932-938. 

Schiff M.A. (2007). Soccer Injuries in Female Youth Players. Journal of Adolescent 
Health.40(4):369-371. 

Shea K.G., Pfeiffer R., Wang J.H., Curtin M., Apel P.J. (2004). Anterior Cruciate Ligament 
Injury in Pediatric and Adolescent Soccer Players: An Analysis of Insurance Data. Journal of 
Pediatric Orthopaedics.24(6):623-628. 

Slauterbeck J.R., Fuzie S.F., Smith M.P., Clark R.J., Xu K., Starch D.W., Hardy D.M. (2002). 
The Menstrual Cycle, Sex Hormones, and Anterior Cruciate Ligament Injury. Journal of 
Athletic Training.37(3):275-278. 

Smith J., Szczerba J.E., Arnold B.L., Perrin D.H., Martin D.E. (1997). Role of hyperpronation 
as a possible risk factor for anterior cruciate ligament injuries. Journal of Athletic 
Training.32(1):25-28. 

Smith N., Dyson R., Janaway L. (2004). Ground reaction force measures when running in 
soccer boots and soccer training shoes on a natural turf surface. Sports 
Engineering.7(3):159-167. 

Soligard T., Bahr R., Andersen T.E. (2010). Injury risk on artificial turf and grass in youth 
tournament football. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.no-no. 

Soligard T.r., Nilstad A., Steffen K., Myklebust G., Holme I., Dvorak J., Bahr R., Andersen 
T.E. (2008). Compliance with a comprehensive warm-up programme to prevent injuries in 
youth football. British Journal of Sports Medicine.44(11):787-793. 

Steckel H., Starman J.S., Baums M.H., Klinger H.M., Schultz W., Fu F.H. (2007). Anatomy of 
the anterior cruciate ligament double bundle structure: a macroscopic evaluation. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.17(4):387-392. 

Steffen K., Andersen T.E., Bahr R. (2007). Risk of injury on artificial turf and natural grass in 
young female football players. British Journal of Sports Medicine.41 Suppl 1:i33-37. 

Steffen K., Bakka H.M., Myklebust G., Bahr R. (2008a). Performance aspects of an injury 
prevention program: a ten-week intervention in adolescent female football players. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.18(5):596-604. 

Steffen K., Myklebust G., Olsen O.E., Holme I., Bahr R. (2008b). Preventing injuries in 
female youth football – a cluster-randomized controlled trial. Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports.18(5):605-614. 

Söderman K., Adolphson J., Lorentzon R., Alfredson H. (2001). Injuries in adolescent female 
players in European football: a prospective study over one outdoor soccer season. 
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.11(5):299-304. 

Söderman K., Werner S., Pietila T., Engstrom B., Alfredson H. (2000). Balance board 
training: prevention of traumatic injuries of the lower extremities in female soccer players? A 
prospective randomized intervention study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.8(6):356-
363. 



97 

Torstveit M.K., Sundgot-Borgen J. (2005). Participation in leanness sports but not training 
volume is associated with menstrual dysfunction: a national survey of 1276 elite athletes and 
controls. British Journal of Sports Medicine.39(3):141-147. 

Urabe Y., Kobayashi R., Sumida S., Tanaka K., Yoshida N., Nishiwaki G.A., Tsutsumi E., 
Ochi M. (2005). Electromyographic analysis of the knee during jump landing in male and 
female athletes. The Knee.12(2):129-134. 

Verrall G.R., Árnason Á., Bennell K. Preventing hamstring injuries. í: Bahr R, Engebretsen L, 
ritstjórar. Handbook of Sports Medicine and Science, Sports Injury Prevention. UK: Wiley-
Blackwell; 2009. p. 72 - 90. 

Vescovi J.D., Canavan P.K., Hasson S. (2008). Effects of a plyometric program on vertical 
landing force and jumping performance in college women. Physical Therapy in 
Sport.9(4):185-192. 

Vescovi J.D., VanHeest J.L. (2010). Effects of an anterior cruciate ligament injury prevention 
program on performance in adolescent female soccer players. Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports.20(3):394-402. 

Waldén M., Hägglund M., Kristenson K., Ekstrand J. (2011a). The influence of climate type 
on injury epidemiology in european professional football. British Journal of Sports 
Medicine.45(4):330-331. 

Waldén M., Hägglund M., Magnusson H., Ekstrand J. (2011b). Anterior cruciate ligament 
injury in elite football: a prospective three-cohort study. Knee Surgery, Sports Traumatology, 
Arthroscopy.19(1):11-19. 

White K.K., Lee S.S., Cutuk A., Hargens A.R., Pedowitz R.A. (2003). EMG power spectra of 
intercollegiate athletes and anterior cruciate ligament injury risk in females. Medicine & 
Science in Sports & Exercise.35(3):371-376. 

Williams P.L. Gray´s Anatomy. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1995. 

Withnall C., Shewchenko N., Wonnacott M., Dvorak J. (2005). Effectiveness of headgear in 
football. British Journal of Sports Medicine.39(suppl 1):i40-i48. 

Wojtys E.M., Huston L.J., Boynton M.D., Spindler K.P., Lindenfeld T.N. (2002). The Effect of 
the Menstrual Cycle on Anterior Cruciate Ligament Injuries in Women as Determined by 
Hormone Levels. The American Journal of Sports Medicine.30(2):182-188. 

Wojtys E.M., Huston L.J., Lindenfeld T.N., Hewett T.E., Greenfield M.L. (1998). Association 
between the menstrual cycle and anterior cruciate ligament injuries in female athletes. The 
American Journal of Sports Medicine.26(5):614-619. 

Woodford-Rogers B., Cyphert L., Denegar C.R. (1994). Risk factors for anterior cruciate 
ligament injury in high school and college athletes. Journal of Athletic Training.29(4):343-
346. 

Yu B., Lin C.-F., Garrett W.E. (2006). Lower extremity biomechanics during the landing of a 
stop-jump task. Clinical Biomechanics.21(3):297-305. 

Zeller B.L., McCrory J.L., Kibler W.B., Uhl T.L. (2003). Differences in kinematics and 
electromyographic activity between men and women during the single-legged squat. The 
American Journal of Sports Medicine.31(3):449-456. 



98 

Þórlindsson T., Vilhjálmsson R., Valgeirsson G. (1990). Sport participation and perceived 
health status: a study of adolescents. Social science & medicine.31(5):551-556. 

Östenberg A., Roos H. (2000). Injury risk factors in female European football. A prospective 
study of 123 players during one season. Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports.10(5):279-285. 

 

 


