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Úrdráttur 
 

Engin rannsókn svo vitað sé hefur verið gerð til að bera saman líkamsástand 

leikmanna í efstu deild kvenna í Svíþjóð og efstu deildar kvenna á Íslandi.  Almennt 

er talið að leikmenn í sænsku deildinni séu betri og í betra formi.  Þær spila flestar 

sem atvinnumenn að einhverju leiti og hafa því væntanlega meiri tíma til æfingar en 

íslenskar kynssystur þeirra.  Leikmenn í sænsku deildinni ættu því að hafa meiri tíma 

til æfinga en þær sem spila á Íslandi og því eðlilegt að halda því fram að þær séu í 

betra líkamsástandi en þessar sem spila á Íslandi. 

Þátttakendur voru 28 knattspyrnukonur.  Fjórtán leikmenn úr Kristianstad sem 

spilar í efstu deild í Svíþjóð og fjórtán leikmenn Stjörnunnar sem spilar í efstu deild á 

Íslandi. 

Líkamsástandspróf voru lögð fyrir þessa leikmenn og eiga þess próf að öllu 

jöfnu að gefa góða lýsingu á því formi sem þær eru í. 

Stúlkurnar sem spila í Svíþjóð stóðu framar stallsystrum sínum á Íslandi þegar 

kom að líkamlegu ástandi þó ekki hafi borið mikið á milli.  Ekki var þó marktækur 

munur nema að litlu leiti en í mörgum tilvikum kom hins vegar markverður munur í 

ljós. 
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Inngangur 
 

Hugmyndin að þessari ritgerð vaknaði þegar höfundur átti í viðræðum við nokkra 

leikmenn og þjálfara um það hvort líkamsástand sænskra kvennaliða væri mikið 

betra en ástand leikmanna íslenskra kvennaliða.  Sænska deildin er almennt talin 

ein sú sterkasta í heimi og því væri gaman að sjá hvort að munurinn á 

leikmönnum væri marktækur eða hvort að það verði að leita að öðrum skýringum 

á því hvers vegna leikmenn í sænsku deildinni eru almennt taldir betri en þessir 

íslensku.  Auðvitað er ekki hægt að fullyrða að þau sænsku séu betri en þessi 

íslensku, sérstaklega þar sem sænsk og íslensk lið hafa ekki att kappi saman 

síðustu ár en ef við miðum við fjölda landsliðsmanna frá sterkum 

knattspyrnuþjóðum sem spila í deildinni þá er auðvelt að áætla að þau lið séu 

sterkari en þessi íslensku.  

Tilgangur rannsóknarinnar er því að athuga hvort að lið í efstu deild 

kvenna í Svíþjóð séu í betra líkamsástandi en leikmenn í efstu deild kvenna á 

Íslandi.  

Einungis eru tvö lið borin saman en til að fá betri niðurstöðu þyrfti að taka 

tilviljunarúrtak úr báðum deildum til að geta fullyrt um í hvorri deild séu 

leikmenn í betra formi. 

Þegar Elísabet Gunnarsdóttir tók við þjálfun knattspyrnuliðs Kristiandstad 

(hér eftir nefnt KDFF) í sænsku úrvalsdeildinni árið 2009 opnaðist gluggi fyrir 

höfund til að taka líkamsástandspróf á því liði og bera það saman við íslenskt lið 

og stökk höfundur því á tækifærið.  Höfundur fór því út til Svíþjóðar í lok janúar 

og fékk að athafna sig í tvo daga og taka liðið í hin ýmsu próf.  Eftir að hafa leitað 

á netinu og á bókasöfnum komst höfundur að því að ekki hefur verið gerður svona 

samanburður áður í kvennaknattspyrnu og því renndi hann frekar blint í sjóinn 

með þessa ritgerð.  

Þegar höfundur var að ákveða hvaða próf hann ætlaði að taka vildi hann 

taka próf sem ekki bara gáfu góða vísbendingu um hvar liðin stæðu með tilliti til 

þols, hraða, snerpu og krafts, heldur vildi hann líka taka próf þar sem hægt væri að 

skoða viðmið hjá öðrum liðum og var því reynt að taka próf sem eru algeng og 

aðgengi að tölum og viðmiðum væri í lagi.  Þó mun höfundur ekki nema að litlu 

leyti bera þessi próf saman við þær tölur, heldur aðallega bera saman þessi tvö lið 
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og sjá hvort að einhver munur sé á líkamsástandi þessara tveggja liða.  Leikmenn 

KDFF eru að einhverju leiti atvinnumenn í knattspyrnu og þurfa því ekki að hafa 

áhyggjur af vinnu eða skóla aukalega en flestir leikmenn Stjörnunnar eru 

annaðhvort í skóla eða vinna með æfingunum. Leikmenn KDFF ættu því að geta 

æft meira til aðhalda sér í betra formi. 

 

Fræðilegur bakgrunnur 
 

Knattspyrna er leikur sem fer fram á grasvelli eða gervigrasvelli sem er að 

lágmarki 90 metrar á lengd og að hámarki 120 metrar á lengd og er að lágmarki 

45 metrar á breidd og að hámarki 90 metrar á breidd.  Það eru 11 leikmenn í hvoru 

liði inni á vellinum í hvert skipti og er leikurinn 90 mínútur með tveimur 45 

mínútna hálfleikjum (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  Þetta er því frekar stór 

völlur og margir leikmenn sem þurfa að fara langar vegalengdir í hverjum leik eða 

allt upp að 12 kílómetrum í hverjum leik og því skiptir þol gríðarlega miklu máli í 

knattspyrnu þar sem leikmenn þurfa að halda út í 90 mínútur.  Rannsókn sem gerð 

var á miðjumanni í dönsku 1. deildinni sýndi að leikmenn þurfa að fara þessar 

vegalengdir á misjöfnum hraða þar sem mesti hlutinn er farinn gangandi eða 3,2 

km, skokkandi 2,5 km, á litlum hraða 2,5 km, á meðalhraða 1,7 km, miklum hraða 

0,9 km, sprettir eru einungis 0,7 km og afturábak eru 0,7 km. Miðjumenn eru 

yfirleitt með lengstu hlaupin (Bangsbo, 2007). 

Hraði, snerpa, kraftur og tækni eru gríðarlega mikilvægir eiginleikar sem 

knattspyrnufólk þarf að búa yfir ef það ætlar að ná langt og spila með leikmönnum 

í háum gæðaflokki (Bangsboo, 1989).  Bompa og Carrera (2003) skilgreina 

knattspyrnu sem íþrótt þar sem tækni og líkamlegar kröfur eru gríðarlega miklar. 

Þeir benda á að kraftur, hraði, snerpa og sérhæft þol sé lykilinn að velgengni á 

knattspyrnuvellinum. 

Því ofar í gæðaflokki sem leikurinn er, því hærri prósenta af honum fer 

fram á hámarkshraða. Þá aukast einnig tæklingar og skallar á efri stigum. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að flestir leikmenn hafi klárað glycogen birgðir 

líkamans þegar leik lýkur, þeir séu búnir að tapa miklu vatni og að líkamshiti 

þeirra sé hærri en venjulega.  Það bendir til þess að það sé gríðarlegt álag á 
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líkamann að spila leik og þá sérstaklega þar sem knattspyrnan er í háum 

gæðaflokki (Ekblom, 1986). 

Þá hefur verið sýnt fram á að knattspyrnumenn sem eru í alþjóðlegum 

gæðaflokki séu með háan loftháðan þröskuld, loftfirrtan þröskuld yfir meðallagi 

og sterkari en þeir sem eru óæfðir eða spila á lægra getustigi.  Þó virðast þeir ekki 

liðugri en óæft fólk og er það áhyggjuefni þar sem beintengja má stirðleika við 

aukna meiðslatíðni í knattspyrnu (Ekblom, 1986).  

Flestar rannsóknir um knattspyrnu hafa verið gerðar með karlkyns 

leikmönnum en rannsókn sem Davies og Brewer gerðu árið 1993 sýndi fram á að 

líkamskröfur til karla og kvenna væru svipaðar og því væri að einhverju leyti hægt 

að yfirfæra rannsóknir á karlmönnum yfir á kvenmenn.  Þá komust þeir einnig að 

því að konur sem stunda knattspyrnu nýta orkukerfin á svipaðan hátt og karlar í 

leikjum. Samkvæmt þeim þá er formið á knattspyrnukonum fyrir ofan meðallag 

annarra íþróttakvenna og að hlaupahraði þeirra sé einnig fyrir ofan meðallag.  

Í rannsókn sem Krustrup og fl. gerðu árið 2005 var sýnt fram á að 

kvenkyns leikmenn í efsta gæðaflokki voru að hlaupa að meðaltali 10,3 kílómetra 

í leik og af þeim var 1,31 kílómetri hlaupinn á miklum hraða.  Þessi hröðu hlaup 

voru tekin 125 sinnum í leiknum og var hvert hlaup að meðaltali 2,3 sekúndur.  

Í rannsókn sem Wisloff, Helgerud og Hoff gerðu árið 1998 á norskum 

efstudeildar leikmönnum í knattspyrnu, kom fram að í hverjum leik snýr 

leikmaður að meðaltali um 50 sinnum, bæði fram og til baka sem og til hliðar og 

gerist það á miklum hraða og krafti oft á tíðum þegar leikmaðurinn er annaðhvort 

að verjast eða í sókn.  Því þarf hann að búa yfir góðum krafti í fótum til að geta 

framkvæmt þessar hreyfingar á miklum hraða og til að minnka áhættuna á því að 

meiðast við þessar hreyfingar.  Kraftur er svo háður hámarksstyrk og hefur 

aukning á hámarkskrafti í hlutfalli við líkamsþyngd verið tengd hárri getu í að 

vinna með krafthreyfingar. Wislofff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff gerðu 

einnig rannsókn árið 2004 þar sem efstudeildar leikmenn komu við sögu.  Þar 

komust þau að því að bein tenging er á milli hámarksgetu í hnébeygjum og 

hámarkssprettum sem eru á bilinu 0-30 metrar. Þá komust þau einnig að því að 

þeir leikmenn sem voru með meiri kraft í fótunum voru ekki með slakari þoltölur 

og því er ekki hægt að segja að þeir hafi haft þennan styrk á kostnað úthalds.  

Vöðvastyrkur er oft háður leikstöðum á knattspyrnuvöllum.  Miðjumenn 

virðast vera með lægsta vöðvarstyrkinn, á meðan miðverðir virðast vera með 
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hæsta vöðvarstyrkinn.  Þrátt fyrir að ekki sé hægt að segja til um það hvernig 

leikmenn komi til með að standa sig í leikjum þá þurfa þeir að búa yfir ákveðnum 

eiginleikum til  að geta spilað á efsta stigi knattspyrnunnar.  Þeir þurfa að vera 

með hámarkssúrefnisupptöku yfir meðallagi, þeir þurfa að búa yfir hæfileikum til 

stefnubreytinga á miklum hraða og þeir þurfa að búa yfir styrk sem nýtist þeim í 

hröðum hreyfingum. (Reilly, Bangsbo og Franks, 2000). 

Samkvæmt Raven, Beckmann, Pollock og Cooper (1976) hafa markverðir 

meiri styrk, kraft og liðleika en aðrir leikmenn. Þá sýndi þessi rannsókn einnig 

fram á það að knattspyrnumenn væru með frábæran árangur miðað við venjulegt 

fólk þegar kom að Illinois prófinu og sýnir það hversu mikilvægur þáttur í 

knattspyrnu þessir eiginleikar eru. Illinois prófið er spretthlaupspróf með 

stefnubreytingum þar sem þátttakendur þurfa að hlaupa í gegnum keilur og skipta 

mjög snöggt um stefnu til að ná góðum tíma. (Reiman og Manske, 2009) 

Kraftar 

Krafti er skipt í nokkra flokka og fyrir knattspyrnumenn eru í raun 4 kraftar sem 

skipta mestu máli. Það eru kyrrstöðukraftur, hámarkskraftur, snerpukraftur og 

kraftþol (Dick, 2007). 

Kyrrstöðukraftur er mikilvægur vegna þess að hann notar leikmaður til að 

halda stöðu og jafnvægi og þá er kyrrstöðukraftur mikilvægur til að vinna gegn 

utanaðkomandi áhrifum, t.d. hrindingum mótherja og slíku (Dick, 2007). 

 Hámarkskraftur er sá kraftur sem vöðva- og taugkerfið getur framkvæmt í 

hámarkssamdrætti. Hámarkskraftur er mikilvægur til að yfirvinna mikla mótstöðu 

og standa gegn henni (Dick, 2007). 

 Snerpukraftur er hæfni tauga-og vöðvakerfis til að yfirvinna mótstöðu 

með miklum samdráttarhraða. Hann er sérhæfðasta form vöðvakrafts og er nýttur í 

öllum íþróttum sem krefjast snarpra hreyfinga (Dick, 2007).  

Kraftþol er viðnámsþróttur líkamans gegn þreytu í langvarandi 

kraftátökum. Kraftþol er mikilvægt í knattspyrnu til að leikmenn geti gert 

endurteknar hreyfingar án þess að þreytast (Dick, 2007). 

Þol 

Þol skiptist í loftháð og loftfirrt þol.  Loftháð þol er geta líkamans til að erfiða í 

lengri tíma og nýtir til þess oxunarkerfið sem er knúið áfram af súrefni. Loftfirrt 

vinna er geta líkamans til að vinna í styttri tíma og nýta til þess ATP-PCr kerfið 
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og sykurrofskerfið (Wilmore og Costill, 2004).  Meirihluti þeirrar orku sem þarf 

að nota þegar spiluð er knattspyrna kemur frá loftháðum orkuferlum.  Mælingar á 

hjartslætti og líkamshita leikmanna gefa til kynna að leikmaður í toppformi spili á 

um 70% af hámarks súrefnisupptöku sinni.  Loftfirrta orkuferlið notar leikmaður 

þegar hann tekur stuttan sprett, tekur hraðan snúning, tæklar, hoppar og fl.  

Hágæðaleikmaður tekur um 30 spretti í leik sem hver og einn tekur að meðaltali 

um 2 sekúndur (Bangsbo, 2007).  

Þol er mælt með hámarkssúrefnistupptöku eða VO2max. Meðal 

knattspyrnumaður er samkvæmt Ekblom (1986) með VO2max upp á 60-65 

ml/kg/min og meðal knattspyrnukona er með VO2max upp á 47,1-57,6 ml/kg/min 

(Davies og Brewer, 1993) 

Eins og áður sagði skiptist þol í loftháð og loftfirrt ferli og þurfa 

knattspyrnumenn að nýta bæði kerfin.  Hægt er að skipta þoli í þrjá hluta, 

skammtímaþol, meðalþol og langtímaþol.  

 Skammtímaþol: 0-2 mínútur. Hér er loftfirrta kerfið að mestu í 

notkun. 

 Meðalþol: 2-10 mínútur. Loftháð orkuvinnsla fer hækkandi. 

 Langtímaþol: 10 mínútur eða meira. Að mestu leyti loftháð 

orkuvinnsla (Dick, 2007). 

Þegar þol knattspyrnumanna er mælt er talað um að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku eða VO2max. Þetta mælir hæfni líkamans til að taka inn 

súrefni og nota það.  Allir hafa sinn þröskuld og er hann háður nokkrum 

eiginleikum. 

 Kyn, meðalkvenmaður er með lægri VO2max en meðalkarlmaður. 

 Aldur, 75 ára manneskja er aðeins með helminginn af því sem 17 

ára manneskja af sama kyni hefur. 

 Hæð og þyngd, því stærri og þyngri sem þú ert því meiri líkur eru á 

að VO2max fari lækkandi. 

 Því meiri líkamsfitu sem þú hefur, því meiri líkur eru á að 

VO2max fari lækkandi. 

 Þjálfunarástand, þeir sem t.d. hafa legið í rúminu í 3 vikur hafa 

lækkað VO2max um 17%. 
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Þá hefur einnig áhrif hvort prófið er tekið í mikilli hæð eða í miklum hita, 

því hærra sem þú ferð, því lægri niðurstöðu færðu (Acevedo og Starks, 2003). 

 

Þegar tekin eru líkamsástandspróf þarf að hafa ofangreinda hluti í huga og 

velja þarf próf sem eru líkleg til að segja til um getu knattspyrnumanna.  Með því 

er átt við að mæla þarf þá eiginleika sem einkenna knattspyrnumenn.  Til dæmis 

eru fæstir sprettir í knattspyrnu lengri en 40 metrar og því er óþarfi að hafa 

vegalengdir sem eru lengri en það þegar verið er að mæla spretti.  Þá er mikilvægt 

að þjálfari og aðrir sem taka prófin séu meðvitaðir um hvað það er sem þeir eru að 

prófa og af hverju þeir eru að prófa þessa hluti (Bangsbo, 1989). 

Þá eru nokkrar reglur sem þjálfarar þurfa fylgja til að vera vissir um að 

prófið verði marktækt.  

 Í fyrsta lagi að leikmenn sem taka prófið séu úthvíldir og búnir að 

taka góða upphitun áður en prófið hefst. 

 Í öðru lagi að allar aðstæður séu í lagi, völlurinn góður og brautir 

vel afmarkaðar þannig að ekki gæti misskilnings hjá þátttakendum. 

 Í þriðja lagi að leikmenn séu vel meðvitaðir um að þeir séu að fara 

í próf og geti hagað andlegum og líkamlegum undirbúningi í 

samræmi við það. 

 Í fjórða lagi að þátttakendur séu kunnugir prófinu, hafi annaðhvort 

tekið það áður eða fái að æfa sig fyrir prófið. 

Ef það er ekki gert eru líkur á að prófið verði ómarktækt þar sem leikmenn 

ná ekki sínu besta fram í fyrsta skipti þar sem þeir eyða orku í að hugsa um 

hvernig þeir eigi að hlaupa, á hvaða hraða  þeir þurfi að vera og svo framvegis 

(Bangsbo, 1989).  

Gott er að gera mælingar á knattspyrnumönnum á rannsóknarstofum áður 

en keppnistímaibilið byrjar til að fá sem nákvæmastar mælingar á leikmönnum.  

Þessar útkomur er svo hægt að nota þegar farið er af stað í undirbúningstímabilið 

og álagið er ákveðið út frá þeim.  Hins vegar er ekki vænlegt að nota slíkar 

rannsóknir þegar liðið er á tímabilið, þá er betra að nota próf sem eru tekin á 

vellinum, þau er hægt að tengja betur við íþróttina og taka minni tíma.  Það er 

mikilvægt að hafa í huga að þó próf á rannsóknarstofum og úti á velli geti gefið 

góða mynd af líkamsástandi leikmanna er ekki hægt að nota þessi próf til að segja 
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til um frammistöðu leikmanna í knattspyrnu því að íþróttin er of flókin og aðrir 

hlutir eins og tæknileg geta og sálfræðilegir þættir hafa áhrif á getu leikmanna 

(Svensson og Drust, 2005) 

Þá skiptir líka máli á hvaða tíma próf eru gerð þar sem leikmenn eru í 

misjöfnu ástsandi eftir því hvar þeir eru staddir á tímabilinu. Hafa skal það í huga 

þegar próf eru ákveðin og hvaða viðmið eru notuð.  Leikmaður sem er að hefja 

undirbúningstímabil er líklega ekki í sama ástandi og leikmaður sem er að fara inn 

í mót og leikmenn eru í mismunandi ástandi eftir því á hvaða stigi þeir eru á 

undirbúningstímabilinu ( Reilly og Mark, 2003). 

Hoff (2005) mælir með að mælt sé VO2max, annaðhvort á hlaupabretti eða 

úti á velli.  Þá segir hann að vegna þess að bein tenging er á milli hlaupahraða, 

hámarksstökkkrafts og hnébeygjustyrks, sé mikilvægt að mæla þessa hluti þegar 

verið er að mæla líkamsástand knattspyrnumanna. 

Í knattspyrnu þurfa leikmenn að gera stefnubreytingar á miklum hraða og 

því er gott að mæla hvernig þeir standa sig í þeirri vinnu með því að mæla hraða 

leikmanna í gegnum hlaupapróf með stefnubreytingum.  Útkoman úr því prófi 

segir mikið til um það hvernig þeir standa sig inni á vellinum þegar kemur að 

snerpu og breytilegri kraftvinnu (Reilly og Brewer, 2003). 

Líklega er knattspyrnuleikur eina leiðin til að fá það á hreint hvort að 

knattspyrnumaður sé góður eða ekki en það er erfitt að taka ákveðna hluti út úr 

leiknum þar sem það eru of margar breytur sem eru huglægar til að það sé hægt að 

setja það niður á blað og fá staðfesta niðurstöðu.  Því verður að brjóta leikinn 

niður og prófa ákveðna þætti (Bangsbo, 1989) 

Það eru ansi mörg próf sem hægt er að framkvæma á knattspyrnumönnum 

sem segja til um líkamsástand þeirra og getu til að vinna ákveðna vinnu sem er 

nauðsynleg í knattspyrnu. VO2max mæling með Cooper prófi, hámarkshnébeygja, 

lóðréttur stökkkraftur, hámarkshraði á 30 metrum, snerpuhlaupapróf með Illinois 

Agility prófi, armbeygjur og kviðæfingar til að mæla vöðvaþol, langstökk án 

atrennu og fimm stökk áfram án atrennu til að mæla endurtekin hámarksstökk eru 

bara nokkur dæmi um próf sem hægt er að nota til mælinga og viðmiðunar. 

Einn stærsti fótboltaháskóli í Bandaríkjunum, University of North 

Carolina sem vann 17  landsmeistarartitla á 8. og 9. áratugnum hafa notað 

styrktar- og ástandspróf í sínum áætlunum í gegnum tíðina.  Auk prófa sem mæla 

tæknilega getu hafa þeir notað meðal annars Illinois prófið, 30 metra sprett, 
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hástökk, langstökk, hnébeygju, Cooper prófið, kviðæfingar og armbeygjur.  

Samkvæmt þjálfara liðsins Anson Dorrance eru þessi próf mikilvæg til að vega og 

meta líkamsástand liðsins. Hann tók þau fjórum sinnum yfir tímabilið til að 

fylgjast með líkamsástandi leikmanna sinna.  Þau voru tekin í upphafi 

undirbúningstímabils, eftir átta vikur af undirbúningstímabili, rétt fyrir tímabil og 

síðan í lok tímabils.  Dorrance sagði að þessi próf væru mjög gott viðmið til að 

mæla líkamlega getu knattspyrnukvenna (Dorrance og Averbuch, 2002). 

Mælingar 

Cooperpróf 

Cooperprófið er tekið til að mæla VO2max en eins og kemur fram hér að ofan er 

gríðarlega mikilvægt fyrir knattspyrnumenn að vera með háa súrefnisupptöku 

vegna kröfu til úthalds í knattspyrnu.  Cooper prófið er samkvæmt Burke (1976) 

gild aðferð til að mæla VO2max þó að nákvæmri tala gæti fundist í prófi sem er 

framkvæmt á rannsóknarstofu.  Vegalengdin sem hlaupin er í prófinu er svo 

umreiknuð yfir í VO2max tölu.  Formúlan sem er notuð er :  

VO2max = 35,97 × d12 

Þar sem VO2max er súrefnisupptakan í ml × kg
-1

 × min
-1

 og d12 er sú 

vegalengd í mílum sem hlaupin er á 12 mínútum (Roykens, Meirleir og Meeusen, 

2001). 

Hnébeygja 

Hnébeygjan er mikilvæg þar sem hún getur sagt til um hámarkskraft.  Þá er einnig 

mikilvægt að mæla út hámarksstyrk í fótum því að vöðvastyrkur er stór þáttur  

þegar kemur að snerpu, stefnubreytingum og hröðun.  Þeir vöðvar sem eru 

aðallega í vinnslu í hnébeygju eru réttuvöðvar í hné, beygjuvöðvar í hné, 

rassvöðvar, beygjuvöðvar í mjöðm og kálfavöðvar (Delavier, 2001).  Bein tenging 

er á milli styrks í fótum og getu til að stökkva áfram og upp í loftið og því er gott 

að athuga hvort að þessir þættir haldist í hendur í prófunum (Dick, 2007) 

Þrjátíu metra sprettur 

30 metra sprettpróf er tekið þar sem gríðarlega mikilvægt er að búa yfir hraða á 

fyrstu 30-40 metrunum í knattspyrnuleik og segir þetta próf til um hversu hratt 

leikmenn geta farið yfir 30 metra.  Þeir vöðvar sem eru aðalega í vinnu eru 

beygjuvöðvar í hné, réttuvöðvar í hné, rassvöðvar, beygjuvöðvar í mjöðm og 
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kálfavöðvar (Howley og Franks, 2003). Ákveðið var að nota 30 metra prófið þar 

sem ekki var aðstaða til að taka lengri spretti hjá öðru liðinu (Bangsbo, 1989) 

Illinois próf 

Illinos agility próf er notað til að mæta hæfileika til hraðara stefnubreytinga sem 

er mjög mikilvægur þáttur í knattspyrnuleik.  Með því kemur styrkur í fótum 

yfirleitt í ljós, þeir sem eru sterkir í fótunum eiga auðveldara með að ná góðum 

tíma í þessu prófi.  Þeir vöðvar sem eru aðallega í vinnu eru beygju- og 

réttuvöðvar í hné, beygjuvöðvar í mjöðm og kálfavöðvar (Howley og Franks, 

2003).  Þetta próf er mjög algengt í USA og er gott að taka þetta próf til að hafa 

viðmið við tölur þaðan (Reilly og Brewer, 2003). 

Hámarks stökkkraftur 

Hámarks stökkkraftur var mældur þar sem hann segir mikið til um snerpu og 

sprengikraft, báðir eiginleikar eru gríðarlega mikilvægir í knattspyrnu þar sem 

leikmenn nýta þennan styrk og sprengikraft til hraðaaukningar og stefnubreytinga, 

með eða án bolta.  Þeir vöðvar sem eru aðalega í vinnu eru beygju- og réttuvöðvar 

í mjöðm, beygju- og réttuvöðvar í hné og kálfavöðvar (Howley og Franks, 2003). 

Hámarksstökkkraftur tengist beint við hámarkskraft úr hnébeygju og er vert að 

hafa það í huga þegar þetta próf er tekið (Reilly og Brewer, 2003). 

Langstökk án atrennu 

Langstökk án atrennu er notað til að mæla hversu langt leikmaður getur stokkið 

áfram í einu stökki jafnfætis.  Þeir vöðvar sem eru aðalega í vinnu eru beygju- og 

réttuvöðvar í mjöðm, beygju- og réttuvöðvar í hné og kálfavöðvar (Howley og 

Franks, 2003).  Þarna er bein tenging við hámarkskraft í hnébeygju, því meira sem 

þú tekur í hnébeygju, því lengra áttu að geta stokkið (Dick, 2007). 

Fimm stökk  

Fimm stökk áfram er notað til að mæla endurteknar krafthreyfingar, það er 

mikilvægt þar sem knattspyrnumenn þurfa að nota endurteknar 

hámarkskrafthreyfingar í knattspyrnuleik. Hér er sama vöðvavinna og í langstökki 

nema að leikmenn þurfa að taka fimm stökk í röð og segir það til um hvort að 

leikmenn geti framkallað fimm kraftmikil stökk í röð án þess að tapa kraftinum 

(Reilly og Brewer, 2003). 
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Vöðvaþol 

Armbeygjur og kviðæfingar eru notaðar til að mæla vöðvaþol vegna þess að 

leikmaður í knattspyrnu þarf að búa yfir vöðvaþoli vegna síendurtekna 

kraftnotkunar í leik.  Þeir vöðvar sem eru aðalega í vinnu í armbeygjum eru 

brjóstvöðvar, aftari axlarvöðvar og þríhöfði (Howley og Franks, 2003). 

Þeir vöðvar sem eru aðalega í notkun í kviðæfingunum eru kviðbeinn, 

réttuvöðvi í hné, innri skávöðvi kviðar auk mjaðma- og lundavöðva.  Mismunandi 

er eftir kviðæfingum hvaða vöðvar eru notaðir og í þessari tegund af kviðæfingum 

er sérstaðan aðalega sú að mjaðma- og lundavöðvi koma meira inn í æfinguna 

(Andersson, Nilsson, Ma og Thorsteinsson, 1997). 
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Aðferðir og gögn 
 Í eftirfarandi kafla koma fram útskýringar á þeim meigindlegu aðferðum sem 

notaðar voru til rannsóknar á líkamsástandi KDFF og Stjörnunar. 

Þátttakendur: 

28 knattspyrnukonur tóku þátt í þessari rannsókn, 14 úr hvoru liði.  Þessi lið voru 

KDFF sem er í efstu deild í Svíþjóð og Stjarnan sem í efstu deild á Íslandi.  Þar 

sem KDFF var einungis með 14 leikmenn í leikhæfu ástandi á þeim tímapunkti 

sem gagnaöflun fór fram, var ekki hægt að taka fleiri leikmenn í próf en 18 

leikmenn eru leyfðir á skýrslu í hverjum leik og hefði því verið best að taka fyrstu 

18 leikmenn hvors lið til að fá enn betri samanburð á liðunum í heild.  

Leikmenn Stjörnunar voru á aldrinum 16-24 ára og meðalaldurinn var 20,7 

ár. Leikmenn KDFF voru á á aldrinum 15 til 29 ára og meðalaldurinn var 21,6 ár. 

Útkoman úr prófnum var sett inn í SPSS 18 tölfræðiforritið.   Í því forriti 

voru reiknuð út miðgildi, hæstu og lægstu tölur.  Einnig voru framkvæmd 

markæktarpróf (t – próf).  Niðurstöður voru svo afritaðar yfir í Excel forritið þar 

sem töflur voru búnar til. Súlurit voru búin til í GraphPad Prism 5 tölfræði 

forritinu. 

Framkvæmd 

Framkvæmd voru 9 líkamstástandspróf á hvoru liði.  

Á sænska liðinu voru þau gerð dagana 25. og 26. janúar 2010.  25 janúar 

voru tekin hlaupapróf, byrjað var á 30 metra spretti og síðan farið í Illinois Agility 

prófið. Því næst var endað á Cooper prófi.  Daginn eftir eða 26. janúar var 

afgangurinn af prófunum tekinn.  Leikmenn byrjuðu á kviðæfingunum, fóru því 

næst í langstökk án atrennu, að því loknu fóru leikmenn í 5 stökk og þar á eftir í 

armbeygjuprófið.  Eftir það var farið í lóðrétt stökk og endað á hnébeygju. 

Leikmenn Stjörnunnar tóku prófin í þrennu lagi.  22. febrúar tóku þær 

hopp- og vöðvaþolsprófin.  Þær byrjuðu í langstökki án atrennu, fóru því næst í 5 

stökk. Eftir það fóru þær í armbeygjuprófið og þar næst í lóðrétt stökk.  

Kviðæfingarnar fylgdu þar á eftir og hnébeygjur voru síðastar.  5. mars tóku þær 

sprett prófin, byrjuðu á 30 metra prófinu og enduðu á Illinois agility prófinu.  

Cooper prófið var svo framkvæmt 10. mars. 
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Keppnistímabilið í Svíþjóð byrjar 3. apríl 2010 á meðan keppnistímabilið 

á Íslandi byrjar 13. maí 2010.  Bæði lið voru því á svipuðum stað í sínum 

undirbúningi þar sem var um 2½ mánuður í að keppnistímabilið hæfist.  

Mælingar 

Prófin sem voru framkvæmd í rannsókninni eru eftirfarandi: 

 Cooper próf: 

Hlaupið í 12 mínútur á hlaupabraut.  Vegalengd sem er hlaupin er 

umreiknuð yfir í VO2max sem er hámarkssúrefnisupptaka.   

 Illinois agility próf: 

Hlaupið er í gegnum braut sem lætur þátttakendur skipta snöggt um stefnu, 

gefur nánari mynd af snerpu.  Brautin er 10x5 metrar að stærð með keilum í 

miðjunni sem eru með 3,30 metra millibili. 

 30 metra sprettur: 

Mælir hraða á fyrstu 30 metrum í hlaupi. 

 Lóðrétt stökk: 

Mælir hámarkshæð sem einstaklingur getur stokkið upp í loftið í 

sentimetrum. 

 Langstökk án atrennu: 

Mælir mestu vegalengd sem einstaklingur getur stokkið beint áfram í 

metrum. 

 5 hopp: 

Mælir lengstu vegalengd sem einstaklingur getur stokkið með 5 

endurteknum stökkvum beint áfram í metrum. 

 Hnébeygja: 

Mælir hámarksþyngd sem einstaklingur getur lyft í kílógrömmum. 

 Armbeygjur: 

Mælir hvað einstaklingur getur tekið margar armbeygjur á einni mínútu. 

 Kviðæfingar: 

Mælir hvað einstaklingur getur tekið margar kviðæfingar á einni mínútu.  

Nánari útlistun á því hvernig prófin voru framkvæmd má finna í viðauka á 

bls 35. 

Útkoman úr þessum prófum var sett inn í SPSS tölfræðiforritið og þar 

reiknað út hvort munur væri á meðaltali og hægsta og lægsta gildi.  Þá var einnig 
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reiknað út hvort að marktækur tölfræðilegur munur reyndist vera á útkomu liðana 

í rannsókninni. 
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Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðustöðum rannsóknarinnar á myndrænan hátt, 

með töflum og myndum. 

Tafla 1: Meðaltöl, staðalfrávik og marktæknipróf 

Próf KDFF Stjarnan p- gildi 

Cooper(metrar) 2750± 120,72 2791± 195,33 0,502 

Þoltala 50,2± 2,7 51,0± 4,4 0,529 

Armbeygjur(1 min) 37,9± 7,24 31,4± 8,55 0,039* 

Kviðæfingar(1 min) 51,3± 7,52 44,7± 6,73 0,942 

Hástökk(sm) 41,4± 5,81 41,4± 4,06 1,000 

Langstökk(metrar) 1,94± 0,16 1,94± 0,07 0,976 

5 Stökk(metrar) 10,15± 0,84 9,94± 0,44 0,409 

30 metrar(sek) 4,72± 0,24 4,84± 0,13 0,104 

Illinos(sek) 16,76± 0,29 18,08± 0,44 0,000* 

Hnébeygja(kg) 80,00± 8,32 52,00± 9,31 0,000* 

*merkir að marktækur tölfræðilegur munur var á prófinu. 

Í töflu 1 má sjá heildarniðurstöður fyrir líkamsástandspróf KDFF og 

Stjörnunnar, meðaltöl, staðalfrávik og niðurstöður marktækniprófs.  
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Tafla 2: Hæstu og lægstu gildi KDFF og Stjörnunnar 

  KDFF Stjarnan 

Próf 
hámarks 

gildi 
lágmarks 

gildi hámarks gildi 
lágmarks 

gildi 

Cooper (metrar) 2500 3000 2500 3170 

Þoltala 55,8 44,6 59,6 44,6 

Armbeygjur( á 1 min) 57 29 45 15 

Kviðæfingar( á 1min) 67 40 55 35 

Hástökk (Cm) 52,5 29 47 32,5 

Langstökk (Metrar) 2,22 1,60 2,08 1,82 

5 Stökk(Metrar) 11,70 8,38 10,70 9,22 

30 metrar(sek) 5,12 4,28 5,06 4,63 

Illinois(sek) 17,16 16,09 18,81 17,29 

Hnébeygja(kg) 95 70 73 34 

 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður úr líkamsástandsprófi KDFF og Stjörnunnar.  Í 

töflu 2 eru hæstu og lægstu gildi hjá hvoru liði, úr öllum 10 prófunum. 
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Mynd 1.  Cooper próf 

 

Ekki var marktækur tölfræðilegur munur á liðunum í vegalengd sem var 

hlaupin í Cooper prófinu.  Bæði lið voru að meðaltali fyrir ofan meðallag 

knattspyrnukvenna samkvæmt Davies og Brewer (1993).  Þó var Stjarnan með 

örlítið lengri vegalengd og er það vegna þess að einn leikmaðurinn hjá þeim 

skoraði óvenjulega hátt og hækkar því meðaltalið þeirra örlítið á meðan dreifingin 

var jafnari hjá KDFF.  Bæði lið voru með sömu lægstu tölu en hæsta talan hjá 

KDFF var örlítið lægri en hjá Stjörnunni.  Samkvæmt þessu er því ekki hægt að 

fullyrða að annað liðið sé með betri útkomu í þessu prófi. 
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Mynd 2.  Þoltala 

 

Marktækur tölfræðilegur munur á þoltölu er ekki til staðar.  Þar sem 

þoltalan er reiknuð út frá Cooper prófinu eru niðurstöðurnar þær sömu, einn 

leikmaður Stjörnunnar sker sig úr og hækkar meðaltalið þeirra, en ekki nóg til að 

það hafi marktæk tölfræðileg áhrif.  Bæði lið voru með sömu lægstu tölu en 

munur var á hæstu tölunum og er það eins og kemur fram hér á undan vegna þess 

að einn leikmaður Stjörnunnar skorar óvenju hátt.  Ekki er því hægt að fullyrða 

um það hvort liðið sé í betra formi er kemur að þoltölu. 
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Mynd 3.  Armbeygjur 

 

Í þessu prófi var marktækur tölfræðilegur munur á liðunum, p<0,039.  

KDFF var með töluvert hærra skor, bæði með hærra meðaltal og einnig var KDFF 

með hæsta skorið og með lægsta skor sem var töluvert fyrir ofan lægsta skorið hjá 

Stjörnunni.  Dreifingin var svipuð hjá báðum liðum.  Það er því hægt að segja að 

KDFF hafi vinninginn hér, með töluvert meiri getu í að framkvæma endurteknar 

armbeygjur. 
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Mynd 4.  Kviðæfingar 

 

Hér var ekki marktækur munur á liðunum.  Dreifingin milli leikmanna var 

svipuð hjá báðum liðum, þó örlítið meiri hjá KDFF. Þar var einn einstaklingur 

sem hífði meðaltalið örlítið upp en þó ekki nóg til að það yrði heildarmunur.  

KDFF var með hæsta skorið og einnig var lægsta skorið hjá þeim betra en lægsta 

skorið hjá Stjörnunni.  Það er því ekki marktækur munur á útkomu liðanna í 

kviðæfingum. 
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Mynd 5.  Hástökk 

 

Í hástökkinu var ekki marktækur munur á skori liðanna.  KDFF var með 

hæsta stökkið en einnig það lægsta.  Það var því betri dreifing á skorinu hjá 

Stjörnunni.  Í báðum liðum var einn leikmaður sem dró meðaltalið örlítið niður en 

enginn sem hífði það upp á móti.  Það er því ekki hægt að segja að annað liðið 

hafi skorað betur í þessu prófi. 
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Mynd 6.  Langstökk 

 

Ekki var tölfræðilegur munur á getu liðanna til að framkvæma langstökk 

án atrennu.  Liðin voru með sama meðaltal og var dreifingin örlítið minni hjá 

Stjörnunni. KDFF var með lengsta stökkið og einnig það stysta. Stysta stökkið var 

ekki nógu stutt til að draga meðaltalið niður. Hjá Stjörnunni var dreifingin jafnari 

og eins og hjá KDFF var ekki neinn einn leikmaður sem hækkaði eða lækkaði 

meðaltalið hjá þeim. 

  

 



 23 

K
D
FF

S
tja

rn
an

7

8

9

10

11

12

13

5 stökk

M
e
ð

a
lt

a
l 
m

e
tr

a
r

 

Mynd 7.  5 stökk 

 

Hér reyndist ekki vera tölfræðilegur munur á liðunum en þó var KDFF 

með hærra meðaltal og var með lengsta stökkið.  Þær áttu einnig stysta stökkið og 

var því dreifingin hjá Stjörnunni betri þar sem minna bil var á milli hæstu og 

lægstu gildana. Hjá KDFF var einn leikmaður með áberandi stysta stökkið og 

dregur hún meðaltalið örlítið niður hjá þeim en ekki nóg til að það sé munur á 

meðaltali liðsins. Hjá Stjörnunni er ekki um neitt slíkt að ræða.  
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Mynd 8.  30 metra sprettur 

 

Ekki kom fram marktækur tölfræðilegur munur á tíma leikmann í 30 metra 

spretti. Leikmenn KDFF voru með lægra meðaltal og áttu einnig besta tímann. 

Þær áttu einnig lakasta tímann og var því dreifingin hjá Stjörnunni betri þar sem 

ekki var jafn mikill munur á hæsta og lægsta gildi hjá þeim. Hjá KDFF var einn 

leikmaður með áberandi lakasta tímann en tími hennar var ekki nógu slakur til að 

draga meðaltalið niður að einhverju ráði.  Því er ekki hægt að segja að annað liðið 

hafi veriðmeð marktækt betri tölur í þessu prófi. 
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Mynd 9.  Illinois próf 

 

Hér reyndist vera tölfræðilega marktækur munur á tímanum hjá liðunum, 

p<0,000.  KDFF var með lægra meðaltal og átti einnig besta tímann.  Þá var 

dreifingin einnig betri hjá þeim, minni munur reyndist vera á hæsta og lægsta 

gildi. Stjarnan átti lakasta tímann og var  lakasti tíminn hjá KDFF betri en sá besti 

hjá Stjörnunni. Ekki var um að ræða áberandi slakan tíma hjá einhverjum 

leikmanni Stjörnunar og því er ekki um neinn leikmann að ræða sem dregur þær 

niður.  Því benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess  að leikmenn KDFF séu 

betri í þessu prófi og séu betri í að framkvæma hraðar stefnubreytingar sem krefst 

snerpu og styrks. 
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Mynd 10.  Hnébeygja 

 

Í hnébeygjuprófinu reyndist vera marktækur tölfræðilegur munur. 

p<0,000. KDFF var með hærra meðaltal og áttu þyngstu lyftuna.  Þá var slakasti 

árangur KDFF einungis 3 kílógrömmum frá besta árangri Stjörnunnar og því 

gríðarlega mikill munur á þessum þætti í líkamsástandi liðana. Í hvorugu liði var 

einhver einstaklingur með óvenju slakan eða óvenju góðan árangur. Því benda 

niðurstöður rannsóknarinnar til þess að leikmenn KDFF hafi meiri styrk í 

hnébeygju. 
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Umræður 
Í þessum kafla er farið betur í niðurstöður rannsóknarinnar og vangaveltur 

höfundar koma fram. 

 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman og komast að því hvort einhver 

munur væri á líkamsástandi knattspyrnukvenna í efstu deild á Íslandi og í Svíþjóð. 

Mikið var lagt upp úr því að hafa aðstæður hjá liðunum hinar sömu þegar 

rannsóknin var gerð. 

Þar sem jafn langur tími var fram að fyrsta leik í deild hjá báðum liðum 

ættu bæði lið að vera á svipuðum stað í æfingaráætlunum sínum og því ekki 

munur á getu þeirra til að framkvæma prófin sem voru í rannsókninni. Það gæti þó 

hafa haft einhver áhrif að prófin voru ekki tekin yfir sama dagafjölda, KDFF fékk 

til dæmis ekki hvíldardag eftir hlaupaprófin og gerðu styrkar, hopp og 

vöðvaþolsprófin daginn eftir hlaupin á meðan Stjarnan gerði prófin á fleiri dögum 

og því fengu þær meiri hvíld á milli prófa.  

Þegar rannsóknir eru gerðar er mikilvægt að hafa allar aðstæður sem 

staðlaðastar, eitt af því er að hafa sama aðila til að sjá um framkvæmd mælinga. 

Öll prófin nema Cooper prófið hjá Stjörnunni voru í umsjá höfundar en þar sem 

Cooper prófið er mjög staðlað er ekki líklegt að það hafi haft mikil áhrif á 

niðurstöðurnar. Sömu tól og tæki voru notuð til öflun gagna hjá báðum liðum. 

Umhverfi og aðstæður geta valdið skekkjum og því voru öll prófin voru tekin í 

sama umhverfi nema 30 metra sprettur og Illinois prófið. Þar tóku KDFF prófin 

utandyra en Stjarnan innandyra en á sams konar undirlagi.  Utandyra var nánast 

logn og völlurinn þurr.  Í báðum prófum var KDFF með betri heildarárangur þó 

svo að ekki hafi verið marktækur munur tölfræðilega á 30 metra prófinu.  Ekki er 

hægt að fullyrða að mismunandi árangur náist innadyra og utandyra en ekki er 

hægt að fá úr því skorið nema að taka prófið tvisvar, innandyra og utandyra með 

sama viðmiðunarhóp. Aldur og reynsla getur haft áhrif á skor liðana í þessum 

prófum (Reilly og Brewer, 2003) Bæði lið voru með svipaðan meðalaldur og því 

ólíklegt að skýra megi mun á árangri út frá aldri og reynslu. 
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Leikmenn beggja liða höfðu gert flest prófin áður, enginn leikmaður hafði 

þó tekið Illinois prófið áður og því sátu leikmenn beggja liða við sama borð þegar 

kom að því prófi.  Samkvæmt Bangsbo ná leikmenn hærra skori ef þeir þekkja 

prófin betur en út frá því er ekki hægt að segja að leikmenn liðana hafi hagnast á 

því í einhverjum prófum að þekkja prófið betur og ná því betri árangri (Bangsbo, 

1989).  

Heilt yfir þá skoraði KDFF hærra á flestum prófum þó ekki væri 

marktækur munur nema í þremur prófum af níu. Markverður munur er á hinum 

prófunum sex. Eina prófið þar sem Stjarnan átti hæsta einstaklinginn var í Cooper 

prófinu og þar af leiðandi var hún með hæstu þoltöluna einnig. Í öðrum prófum 

var KDFF með hæstu töluna og ekki er hægt að skýra það með því að það væri 

einn leikmaður í því liði sem var í betra formi en aðrir í liðinu þar sem þetta voru 

mismunandi leikmenn sem áttu besta skorið.  

 Sé horft yfir heildarniðurstöður kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. 

Sérstaklega ber að nefna muninn sem er á leikmönnum liðana þegar kemur að 

Illinois prófinu og helst það í hendur við hnébeygjustyrk liðana. Til að geta 

framkvæmt hraðar stefnubreytingar inni á knattspyrnuvelli þarf að hafa góðan 

styrk í fótunum (Reilly og Brewer, 2003) og virðist niðurstaða þessara mælinga 

styðja þá fullyrðingu. Leikmenn KDFF eru með tölvert meiri styrk og skora mikið 

hærra í Illinois prófinu og er því að þær séu með betri styrk og ráða því bæði við 

hraðari stefnubreytingar og hafi meira afl til að stöðva sig og taka aftur af stað. Í 

þessu tilliti hefði verið gagnlegt að hafa líka mælingar á fyrstu 5 metrum í 

sprettum til að athuga hvort að þar lægi einnig munur þar sem KDFF virðast búa 

yfir meiri snerpu og sprengikrafti. Þó gæti munurinn einnig legið í þjálfun þessara 

einstaklinga, ef hraðar stefnubreytingar eru hluti af æfingaráætlun þeirra gæti það 

einnig haft áhrif.  Út frá þessu hefði mátt áætla að leikmenn KDFF hefðu meiri 

getu í hoppunum þar sem að bein tenging er á milli hraða, hoppgetu og 

hnébeygjustyrks (Dick, 2007), en þar var ekki marktækur munur á liðunum. 

Mögulega er tæknin í hoppum ekki góð hjá leikmönnum KDFF eða þá að 

leikmenn Stjörnunar séu vanari hoppum í gegnum sínar æfingaáætlanir og hafi þar 

af leiðandi betri tækni í hoppum.  Þá gæti þreyta eftir hlaupaprófin daginn áður 

hafa setið í leikmönnum KDFF og haft áhrif á árangur í hoppunum. 

Í armbeygjuprófinu var athyglisverður munur á getu leikmanna.  KDFF 

skoraði miklu hærra á því prófi og var tölfræðilegur munur á getu liðana þar.  Í 



 29 

liði Stjörnunar var einn leikmaður sem skoraði töluvert lágt en var það ekki nóg til 

að lækka meðaltalið þeirra.  Hjá KDFF var einn leikmaður sem skar sig örlítið úr 

á toppnum en þó ekki nóg til að hækka meðaltal þeirra.  Erfitt er að fullyrða um 

ástæðu þess að leikmenn KDFF skori svona miklu hærra á prófinu, það fyrsta sem 

höfundi dettur í hug er að þær séu einfaldlega með meiri styrk í efri hluta 

líkamans.  Ef upplýsingar um þyngd og fituprósentu leikmanna lægju fyrir væri 

hægt að athuga hvort að það hefði áhrif á prófið.  Ef leikmenn eru þyngri og með 

hærri fituprósentu gæti verið að það myndi draga úr getu þeirra til að taka 

armbeygjur þar sem þeir þyrftu að lyftu meiri hlutfallslegri þyngd en þeir 

leikmenn sem eru með lægri fituprósentu og myndi það hafa áhrif á fjölda 

armbeygja sem leikmenn gætu  tekið (Reilly og Brewer, 2003) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að leikmenn KDFF séu í 

betra líkamlegu ástandi heldur en leikmenn Stjörnunnar og ef þessi lið eru 

dæmigerð fyrir lið í sínum deildum þá má álykta að leikmenn í efstu deild kvenna 

í Svíþjóð séu í betra líkamlegu ástandi heldur en leikmenn í efstu deild kvenna á 

Íslandi. 

Þessi rannsókn er að sjálfsögðu ekki tæmandi og hefði mátt gera fleiri próf 

til að hafa betra viðmið á hvort liðið væri í betra formi.  Líkamsþyngd hefði mátt 

vera mæld og einnig fituprósenta en samkvæmt Reilly og fl. 2003, er bein tenging 

á milli líkamsþyngdar annarsvegar og fituprósentu hinsvegar þegar kemur að því 

að meta líkamsástand leikmanna.  Því hærri fituprósenta, því meiri þyngd og þá 

minnkar árangurinn í þeim prófum sem mæla styrk og hraða og úthald þar sem 

aukin líkamsþyngd og fituprósenta hafa neikvæð áhrif á orkunotkun og 

hreyfigetu.  Þá hefði verið hægt að taka inn hæð leikmanna og sjá hvernig hæðin 

kæmi til með að hafa áhrif á árangur leikmanna í hoppum til dæmis, þar sem að 

hærri leikmenn geta tekið lengri skref og þar af leiðandi getur stærri leikmaður 

náð betri árangri í hoppum og jafnvel hlaupum (Reilly og Brewer, 2003). 

Liðleiki og hreyfigeta leikmanna var ekki mæld en þessir tveir hlutir geta 

haft áhrif á niðurstöður í flestum prófum.  Sé leikmaður með betri hreyfigetu og 

liðleika á hann auðveldara með að framkvæma mörg af þessu prófum og getur þar 

af leiðandi skorað hærra. Til dæmis hefði verið gott að bæta inn Functional 

Movement Screen prófinu til að mæla hreyfigetu og þá hefði verið gagnlegt að 

taka einhvers konar liðleikapróf til að segja til um það hvort að þessir hlutir væru 

að hafa áhrif á heildarniðurstöður prófsins (Foran, 2001) 
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Þá hefði verið hægt að taka sérhæfðari þrekpróf.  Nákvæmari mælingu 

hefði verið hægt ná með beinni mælingu á þrekhjóli til dæmis eða þá nota öðruvísi 

hlaupapróf svo sem Yo-Yo intermittent test sem Bangsbo (1989) mælir með. 

Samkvæmt Bangsbo er þetta próf nákvæmari mæling á þoltölu knattspyrnumanna 

þar sem leikmenn í knattspyrnu eru í sérhæfðari hreyfingum, taka stutta spretti og 

taka svo hvíldir á milli.  Einnig hefði verið gaman að skoða niðurstöður eftir 

leikstöðum en samkvæmt Reilly og Brewer 2003 er munur á líkamsástandi 

leikmanna eftir því hvar þeir spila á vellinum.  Það hefði því verið gaman að sjá 

hvort að niðurstöður þessa prófa hefðu samsvarað þeim niðurstöðum.  

Þó að ekki hafi reynst marktækur tölfræðilegur munur í sex af níu prófum 

sem framkvæmd voru í þessari rannsókn, er vert að hafa í huga að nokkur 

sekúndubrot eða nokkrir sentimetrar skipta miklu máli í knattspyrnu.  Leikmaður 

sem hleypur 30 metra sprett 10 sekúndubrotum hraðar en andstæðingurinn er 

líklega að fara að ná til boltans á undan.  Þá er leikmaður sem stekkur 3 cm hærra 

líklegri til að ná skallabolta heldur en andstæðingurinn, séu þeir jafnstórir.  Í 

öllum prófunum nema Cooper prófinu voru leikmenn KDFF með hærri niðurstöðu 

og því er hægt að áætla að þeir leikmenn séu betur í stakk búnir til að spila 

knattspyrnuleik á meiri hraða en Stjarnan þar sem þær hafa þetta örlitla forskot 

sem sekúndubrotin og sentimetrarnir gefa þeim.  Stjarnan gefur þó ekkert eftir 

þegar kemur að þoli til að spila í 90 mínútur þar sem hámarkssúrefnisupptaka 

þeirra er á svipuðum stað og KDFF. Þó gæti verið að KDFF gæti spilað á meiri 

hraða en Starnan ræður við og þannig komið þeim í vandræði þar sem að Stjarnan 

myndi eyða meiri orku í að reyna að halda í við KDFF. 

Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við tölur frá USA og 

í þessu tilviki frá University of North Carolina þar sem þessi próf voru tekin í 

apríl 2002, má sjá að til dæmis er enginn leikmaður hjá Stjörnunni sem nær 

meðaltali 14 efstu leikmanna UNC í hástökki á meðan það eru 2 leikmenn KDFF 

sem komast inn á þann lista. Leikmenn KDFF voru þó töluvert frá því að jafna 

besta árangur UNC sem var 68,5 sentimetrar eða 16 sentimetrum hærra en hjá 

KDFF.  Í langstökki er það sama uppi á teningnum, aðeins leikmaður hjá KDFF 

nær inn í meðaltalið hjá 14 efstu leikmönnum UNC sem er 2,11 metrar en lengsta 

stökkið hjá KDFF var 2,22 metrar. KDFF var þó nokkuð frá því að jafna besta 

árangur UNC sem var stökk upp á 2,42 metra. Í Illinois prófinu ná hvorki 

leikmenn KDFF né leikmenn Stjörnunnar inn í meðaltal 14 efstu leikmanna UNC 
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þar sem meðaltíminn er 16,0 sekúndur á meðan besti tíminn hjá KDFF var 16,09 

og hjá Stjörnunni var besti tíminn 17,29 sentimetrar. Besti tími UNC var 15,24 

sekúndur og eiga því bæði lið nokkuð langt í land.  Þennan mikla mun má ef til 

vill skýra með því að leikmenn UNC eru vanari að taka þetta próf og eru því 

líklegri til að skora hærra.  Ekki liggja fyrir tölur UNC í hnébeygju en þær hefði 

verið hægt að nota til að útiloka þann þátt í því að leikmenn UNC skora töluvert 

hærra í Illinois prófinu. Aðrar viðmiðunartölur frá UNC er ekki hægt að nota þar 

sem aðferðarfræði prófana er ekki þekkt og því ekki hægt að fullyrða að prófin og 

mælingarnar hafi verið eins og hjá höfundi.  Illinois prófið, sem og hástökkið og 

langstökkið er hægt að bera saman þar sem aðferðarfræðin þar er þekkt (Dorrance 

og Averbuch, 2002). 

Miðað við þær tölur sem koma fram í fræðilega kaflanum hér að ofan og 

eins í viðmiðum við UNC virðast bæði lið vera með ágætis heildarniðurstöður en 

þó virðist sem KDFF sé nær toppnum á flestum sviðum. 

Þar sem leikmenn KDFF eru atvinnumenn að mörgu leiti er ekki óvarlegt 

að áætla að þær æfi meira og oftar heldur en leikmenn Stjörnunnar.  Það er 

kosturinn við að vera atvinnumaður, ekki þarf að hafa áhyggjur af tímaskorti til 

æfinga.  Forvitnilegt væri að vita hvernig staðan væri ef bæði lið væru 

atvinnumannalið og gætu hagað sínum æfingum á sama hátt. 

Að mörgu leiti er hægt að segja að leikmenn KDFF séu í betra ástandi þar 

sem þær eru jafnar eða betri í öllum þeim þáttum sem voru prófaðir nema einum. 

Þegar allt kemur saman eru heildarniðurstöður KDFF fyrir ofan Stjörnuna og þar 

af leiðandi mætti draga þá ályktun um að þær í betra ástandi líkamlega, þar sem 

sekúndubrot og sentimetrar eru mikilvægir hlutir þegar kemur að knattspyrnu.  Þar 

sem leikmenn þurfa að taka spretti, stefnubreytingar og aðrar krafthreyfingar eru 

leikmenn KDFF með meiri getu þó ekki muni nema hársbreidd á þessum liðum.  

Þessi hársbreidd gæti þó verið það sem skilur að á milli liðana þegar dómarinn 

flautar leikinn af eftir 90+ mínútur.  Þrátt fyrir að allir þessir hlutir séu prófaðir og 

útkoman reiknuð út, er aldrei hægt að ákveða fyrirfram hvort liðið komi til með að 

fara með sigur af hólmi.  Til þess er knattspyrna of flókinn leikur og of margir 

óstjórnanlegir þættir sem hafa áhrif á útkomu leikja.  Tæknileg geta, sálfræðilegir 

þættir og fleiri hlutir geta einnig haft áhrif á útkomu í knattspyrnuleikjum en það 

er efni í aðra rannsókn.  Eina leiðin til að fá það á hreint um hvort liðið er betra er 
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einfaldlega að láta þau spila við hvort annað.  Með því móti eru öll vafaatriði tekin 

út úr jöfnunni og niðurstaðan staðfest með úrslitum leiksins.  
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Viðauki: Framkvæmd mælinga. 
 Nákvæm útlistun á framkvæmd mælinga. 

 

Cooper test (hámarskssúrefnisupptaka). 

Búnaður: 

Hlaupabraut með 400 metra hring og með tartan undirlagi.  Keilur með 

100 metra millibili. 

Skeiðklukka. 

Málband. 

Starfsfólk: 

Tímavörður og ritari. 

Framkvæmd: 

Þátttakendur raða sér upp við byrjunarlínu. Þegar merki er gefið frá 

tímaverði hlaupa þátttakendur af stað og hlaupa í 12 mínútur án þess að 

stöðva.  Þegar 12 mínútur eru liðnar stöðva allir þátttakendur á þeim stað 

sem þeir eru þegar stöðvunarmerkið er gefið. 

Vegalengdin sem hver og einn þáttakandi hleypur er mæld og skrifuð 

niður. (6 hringir= 2400 metrar) (Baechle og Earle, 2008). 

Bæði Stjarnan og Kristianstad gerðu þetta próf við svipaðar aðstæður, 

utandyra á frjálsíþróttavelli. Stjarnan á Kópavogsvelli og Kristanstad á 

frjálsíþróttavelli bæjarins. Hitastigið var 2 gráður á Kópavogsvelli og 

vindur 2 metrar á sekúndu. Í Kristianstad var hiti 1 gráða og logn. 

 

Hnébeygja. 

Búnaður: 

Hefðbundinn hnébeygjustandur 

20 kg stöng 

Lóð eftir þörfum. 

Starfsfólk: 

Ritari 

Tveir aðstoðarmenn sem grípa inn í ef lyftan er of þung. 

Framkvæmd: 
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Þáttakandi grípur stöngina með viðurkenndu hnébeygju gripi.  Því næst er 

farið undir stöngina og sett í svokallað Low bar position: Yfir aftari hluta 

axlarvöðva og í miðjunni á sjalvöðva .  Fætur eru í axlarbreidd.  Því næst 

réttir þáttakandi úr sér og lyftir stönginni af hnébeygjustandinum og 

gengur tvö skref afturábak. Þetta er gert með aðstoð frá 

aðstoðarmönnunum.  Fætur eru áfram í axlarbreidd og tær beinast örlítið 

útávið. Þáttakandi beygir sig niður þangað til læri eru samsíða gólfinu. 

Bak er beint allan tíman, brjóstið upp og olnbogar ná hátt upp.  Því næst 

réttir þáttakandi úr sér og kemur líkamanum aftur í upphaflega stöðu.  

Aðstoðarmenn eru allan tímann tilbúnir að grípa inní ef viðkomandi kemst 

ekki upp aftur.  Þetta er endurtekið þangað til að hámarksþyngd í 

hnébeygjur er náð.  Hvílt er í 3-5  mínútur á milli lyftna ( Reiman og 

Manske, 2009). 

Þátttakendur þurftu mest 5 lyftur til að ná hámarkslyftu. 

 

Illinois agility test 

Búnaður:  

Keilur og stangir 

Skeiðklukka 

Málband 

Starfsfólk: 

Tímavörður 

Ritari 

Framkvæmd: 

Brautin er sett upp: Lengdin er 10 metrar og breidd er 5 metrar. Fjórar 

keilur eru settar upp sem gefa til kynna hvar á byrja, hvar á að enda og 

hvar á að snúa. Aðrar 4 keilur með stöng sem er 1,60 m á hæð eru settar 

upp í miðjunni með 3,30 m millibili. Þátttakandi leggst á kviðinn með 

höfuðið við ráslínu og hendur við axlir. Þáttakandi stendur upp og hleypur 

af stað í gegnum brautina og klukkan fer í gang um leið og hann fer af 

stað.  Þáttakandi þarf að hlaupa upp og niður eftir brautinni og í gegnum 

keilurnar sem eru í miðjunni áður en hann kemur aftur til baka í markið. 

Tíminn er svo stöðvaður þegar þátttakandi fer yfir endalínu. Þátttakendur 

fengu þrjár tilraunir og var sú besta látin gilda (Reiman og Manske, 2009) 
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Stjarnan tók þetta próf innandyra í Sporthúsinu en KDFF í utandyra á 

gervigrasvelli. Hiti þar var 2 gráður og logn. 

 

30 metra sprettur 

Búnaður: 

Keilur 

Skeiðklukka 

Málband 

Starfsfólk: 

Tímavörður 

Ritari 

Framkvæmd: 

Búin voru til tvö hlið með keilum, byrjunahlið og endahlið.  Vegalengd 

milli keilna er 30 metrar.  Þáttakendur koma sér fyrir við byrjunarhlið og 

hlaupa af stað þegar merki er gefið.  Tíminn er settur í gang um leið og 

merkið er gefið og tíminn stöðvaður þegar þátttakandi fer í gegnum 

endahlið.  Allir þátttakendur fá tvö æfingarhlaup og síðan eru tekin tvö 

próf og besti tími gildir (Baechle og Earle, 2008). 

Stjarnan tók prófið innandyra í Sporthúsinu á gervigrasi en KDFF 

utandyra á gervigrasvelli.  Hitinn var 2 gráður og logn. 

 

Armbeygjur 

Búnaður: 

Skeiðklukka 

Starfsmenn: 

Tímavörður 

Talningarmaður 

Framkvæmd: 

Þátttakandi kemur sér fyrir í armbeygjustöðu, með hendur í axlarbreidd, 

með olnboga beinan og líkamann beinan. Talningarmaður kemur sér fyrir 

fyrir framan þátttakandann og setur hnefan í gólfið beint fyrir neðan 

brjóstkassann. Þátttakandi tekur síðan armbeygju niður þangað til að 

brjóstkassinn snertir hnefann á talningarmanni og síðan er farið beint upp 

aftur í upphaflega stöðu.  Unnið er í eina mínútu og er talningarmaðurinn 
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ábyrgur fyrir því að viðkomandi rétti alveg úr sér og fari alveg niður.  Ef 

þátttakandi verður uppvís að fara ekki alveg niður eða ekki alveg upp er sú 

lyfta tekin út úr lokatölunni.  Þátttakendur byrja þegar merki er gefið og 

stöðva þegar merki er gefið aftur (Baechle og Earle, 2008). 

Bæði Stjarnan og KDFF gerðu þetta próf inni í Þolfimisal, Stjarnan í 

Sporthúsinu og KDFF í Friskies Sportcenter. 

 

Kviðæfingar 

Búnaður: 

Skeiðklukka 

Dýna 

Starfsmenn: 

Tímavörður 

Talningarmaður 

Framkvæmd: 

Þátttakandi leggst á bakið og setur fætur í 90 gráður með iljar í gólfi. 

Talningarmaður stendur svo á tánum á viðkomandi og heldur fótunum 

niðri. Þátttakandi setur hendur hendur fyrir aftan höfuð þannig að fingur 

séu fyrir aftan eyru og olnbogar út.  Byrjunarstaða er með olnbogana alveg 

niður í gólfi og því næst lyftir þátttakandi líkamanum upp og setur olnboga 

í hné og fer svo aftur niður í upphaflegu stöðu. Lyftan telst ekki gild nema 

að olnbogar snerti bæði hné og gólf. Þátttakandi byrjar þegar merki er 

gefið af tímaverði og stöðvar aftur þegar tímavörður gefur merki.  

Þáttakandi hefur síðan eina mínútu til að framkvæma eins margar 

endurtekningar og hann getur (Andersson og fl., 1997). 

Bæði Stjarnan og KDFF tóku prófið innandyra í þolfmisal, Stjarnan í 

Sporthúsinu og KDFF í Friskies Sportcenter. 

 

Lóðrétt hopp 

Búnaður: 

Málband 

Tússpenni 

Mælingarblað 

Starfsfólk: 
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Ritari 

Mælingarmaður 

Framkvæmd: 

Þáttakendur fengu tússpenna í hönd og stóðu til hliðar við vegg, teygðu sig 

upp og settu línu á mælingarblaðið, sem var fest við vegginn, í hæstu 

stöðu. Því næst tóku þátttakendur jafnfætishopp eins hátt upp og þeir gátu 

og gerðu aðra línu á blaðið og var síðan mælt á milli fyrri línu og seinni 

línu og þannig fengin út hopphæð. Þátttakendur fengu 3 tilraunir og var sú 

besta látin gilda (Reiman og Manske, 2009). 

Bæði Stjarnan og KDFF tóku prófið innandyra í þolfmisal, Stjarnan í 

Sporthúsinu og KDFF í Friskies Sportcenter. 

 

Langstökk án atrennu 

Búnaður: 

Málband 

Límband 

Starfsfólk: 

Ritari 

Mælingarmaður 

Framkvæmd: 

Gerð var lína á gólfið með límbandi og voru þátttakendur látnir byrja með 

tær fyrir aftan línu. Þátttakendur tóku svo stökk áfram og var mælt frá línu 

að öftustu stöðu, semsagt hæl á aftari fæti þar sem þátttakandi lenti. 

Teknar voru þrjár tilraunir og var besta útkoman notuð. 

Bæði Stjarnan og KDFF tóku prófið innandyra í þolfmisal, Stjarnan í 

Sporthúsinu og KDFF í Friskies Sportcenter. 

 

5 hopp án atrennu 

Búnaður: 

Málband 

Límband 

Starfsmenn: 

Ritari 

Mælingarmaður 
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Framkvæmd: 

Þátttakandur tóku sér sömu stöðu og langstökkinu, með tærnar fyrir aftan 

línu á gólfinu. Því næst áttu þeir að taka fimm stökk í röð jafnfætis og var 

mælt frá línu að hæl á aftari fæti. Þátttakendur fengu 3 tilraunir og var 

besta útkoman notuð. 

Bæði Stjarnan og KDFF tóku prófið innandyra í þolfmisal, Stjarnan í 

Sporthúsinu og KDFF í Friskies Sportcenter. 
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