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Útdráttur 

Dans er listform sem skilgreina má sem meðvitaðar tilraunir til þess að nota þá 

síbreytilegu möguleika líkamans til þess að hreyfa sig við ákveðinn takt. Þær 

hreyfingar dansarinn þarf að framkvæma gera kröfur um fallegar línur, mikla 

tækni og mikinn styrk. Mikið er um álagsmeiðsli í ballett- og nútímadansi en talið 

er að 60 – 70 prósent dansmeiðsla séu vegna álags. Ástæður álagsmeiðsla geta 

stafað af ytri og innri þáttum eins og lélegri tækni, of litlum vöðvastyrk, 

vannæringu, ósamræmi í líkamsbyggingu og fleiru. Helstu álagsmeiðsli dansara 

má finna í neðri hluta líkamans og um miðju hans. Ökkli og fótur er algengasta 

staðsetning meiðslanna. Næst algengast er að dansarar meiðist á baki og ökkla og 

koma hnén þar á eftir. Rannsóknir hafa sýnt að dansarar eru ekki nægilega sterkir 

til þess að standast það álag sem er á þeim. Jákvæð fylgni hefur sést milli 

meiðslatíðni dansara og styrktarþjálfunar. Til þess að fyrirbyggja meiðsli dansara 

er mælt með því að þeir stundi þjálfun sem felur í sér vöðvaþolsæfingar með eigin 

líkamsþyngd og stöðugleika- og jafnvægisæfingar, styrktaræfingar og 

hoppæfingar. Þær æfingar sem settar eru fram í þessu lokaverkefni taka mið af 

þessum ráðleggingum og leggja áherslu á að styrkja neðri hluta líkamans vegna 

hárrar meiðslatíðni dansara á því svæði. 

 

 

Lykilorð: dans, ballett, nútímadans, álagsmeiðsli, vannæring, styrktarþjálfun,    

æfingar  
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Formáli 

 

Þegar að því kom að velja ritgerðarefni fyrir B.Sc. skrif mín datt mér fátt annað í 

hug en að tengja það dansi. Sjálf hef ég verið að dansa í 22 ár og er þar að auki að 

kenna dans. Sem dansari hef ég verið mjög óheppin hvað varðar meiðsli en hef 

aldrei fengið neina tilsögn í dansinum um það hvernig ber að minnka hættuna á 

þeim. Ég hef einnig mikinn áhuga á íþróttameiðslum og jókst hann enn frekar 

þegar ég fór í áfanga tengdum íþróttameiðslum í námi mínu við Háskólann í 

Reykjavík. Því fannst mér tilvalið að tengja þessa tvo þætti saman.  

 

Þetta lokaverkefni er lagt fram til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við 

Háskólann í Reykjavík og gildir það til 12 ECTS eininga. Ég vil koma fram 

þökkum til leiðbeinanda míns Einars Einarssonar fyrir góðar leiðbeiningar og 

hjálp við verkefnið og Ásrúnar Matthíasdóttur fyrir hjálp við uppsetningu. 

Sérstakar þakkir fá Edda Kjartansdóttir, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Hulda 

Júlíusdóttir og Jón Ómar Gunnarsson fyrir yfirlestur. Að lokum vil ég þakka 

samnemendum mínum og vinum Atla Jóhannessyni og Kristni Magnússyni fyrir 

góðar samverustundir og andlegan stuðning við gerð verkefnisins.  

 

Það er von mín að dansarar og dansþjálfarar geti leitað í þetta lokaverkefni 

til þess að fræðast um meiðsli dansara og fyrirbyggingu þeirra.  
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Dans er listform sem skilgreina má sem meðvitaðar tilraunir til þess að nota þá 

síbreytilegu möguleika líkamans til þess að hreyfa sig við ákveðinn takt 

(Koutedakis, Clarke, Wyon, Aways og Owolabi, 2009). Dansinn sem 

tjáningarform er hægt að rekja eins langt aftur í mannkynssögunni og Grikkland 

og Egyptaland til forna (Angioi, Metsios, Koutedakis og Wyon, 2009). Þær 

hreyfingar sem dansinn býður upp á gera kröfur um að dansarinn búi yfir miklu 

hreyfisviði, sé sterkur, hafi gott jafnvægi og samhæfingu, þekki eiginleika líkama 

síns og sé fjölhæfur og er því hægt að segja að dansari sé jafnframt listamaður 

sem íþróttamaður (Clippinger, 2007; Toledo, Akuthota, Drake, Nadler og Chou, 

2004). Margir dansstílar hafa fest rætur sínar í danssamfélaginu eins og t.d. 

steppdans, jazzdans, þjóðdansar, nútímadans og ballett (Toledo o.fl., 2004).  

 Ballett hefur breyst og þróast mikið frá því að hann var dansaður í 

Frakklandi á 16. og 17. öld þar sem dansararnir voru ekki þeir atvinnumenn sem 

ballettdansarar eru í dag. Það var ekki fyrr en á 19.öld í Rússlandi sem ballettinn 

var skapaður eins og hann er dansaður í dag, með erfiðri tækni, söguþræði, með 

dansfélögum og mjög vel þjálfuðum dönsurum (Kassing, 2007). Í byrjun 20. 

aldarinnar kom nýr dansstíll fram á sjónarsviðið sem hvarf frá þvinguðum 

hreyfingum og hömlum ballettsins eins og tækninni, búningunum og skónum. 

Aðalmarkmið dansins á þessum tíma var að vekja umhugsun um þjóðfélagið með 

tjáningu. Þessi stíll, sem er enn þekktur sem nútímadans, leggur áherslu á frjálst 

form og að tjá tilfinningar í gegnum hreyfingar (Koutedakis o.fl., 2007). 

 Það sem nútímadansinn og ballettinn eiga sameiginlegt er að báðir stílar 

leggja mikla áherslu á gæði hreyfingar og framkvæmd (Koutedakis o.fl., 2007). 

Þó svo að mikið sé lagt upp úr þessum hlutum, sem og fagurfræðilegri framkomu 

dansaranna, er einnig mikið lagt upp úr styrk, liðleika og þoli og til þess að mæta 

þeim kröfum sem hönnun dansins (,,choreography”)  og tækni gera til dansaranna 

(Angioi o.fl., 2009).   

 Mikið er um meiðsli í dansi og eru álagsmeiðsli í neðri hluta og um miðju 

hans algengustu meiðsli dansara í dag. Margir þættir gætu orsakað slík meiðsli. 

Þessir þættir eru meðal annars léleg tækni, of mikið æfingaálag, ójafnvægi vöðva, 

ósamræmi í líkamsbyggingu og stífir vöðvar (Wilder og Sethi, 2004). Tækni í 

dansi gerir miklar líkamlegar kröfur til dansara sem getur orðið til þess að of 
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mikið álag er á ákveðnum líkamshlutum sem leiðir til meiðsla. Dansarar eru 

einnig oft vannærðir, undir kjörþyngd og ekki með nægilega mikinn líkamsstyrk 

til þess að þola svo mikið álag (Bowling, 1989; Taylor, 2010).  

Í þessu verki verður skoðað hver algengustu álagsmeiðsli í balltt- og 

nútímadansi eru og hvað veldur þeim. Einnig verður skoðað hvaða úrræði eru til 

þess að fyrirbyggja og hvaða æfingar henta best til þess að auka styrk dansara og 

fyrirbyggja meiðsli þeirra. 
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Meiðsli 

 

Meiðsli í íþróttum geta stafað af tvenns konar áverkum, annars vegar áverkum 

vegna slysa og hins vegar álagstengdum áverkum sem stafa venjulega af of miklu 

einhæfu æfingaálagi yfir langt tímabil eða ofálagi eftir eitt skipti. Álagsáverkar 

eru oft flóknir í meðhöndlun því samspil ólíkra þátta í hreyfikerfi er orsök þeirra 

en áverkar vegna slysa beinast eingöngu að meininu (Peterson og Renström, 

2011). Þegar um of mikið einhæft æfingaálag er að ræða getur það orðið til þess 

að líkaminn verður endurtekið fyrir minniháttar áverkum. Þetta gerist vegna þess 

að líkaminn fær ekki nægilega langan tíma til þess að jafna sig eftir álagið og 

verður það til þess að frumur og vefir líkamans ná ekki að aðlagast þeim 

breytingum sem eiga sér stað og byrja þess í stað að brotna niður og hrörna sem 

leiðir síðan af sér álagsmeiðsli (Wilder og Sethi, 2004).   

Ástæður álagsáverka geta orsakast bæði af innri og ytri þáttum. Innri þættir 

eru einstaklingsbundnir og fara eftir íþróttamönnum en geta verið ójafnvægi 

vöðva, misræmi í líkamsbyggingu, stífir vöðvar, óstöðugleiki og ónægur 

líkamsstyrkur. Ytri þættir geta stafað af lélegri tækni, lélegum útbúnaði og of 

miklu æfingaálagi eða röngum breytingum á lengd eða magni æfinga og er talið 

að sá þáttur sé algengasta orsök álagsáverka (Albisetti o.fl., 2010; Koh, Lee og 

Healy, 2007; Wilder og Sethi, 2004).  

Tíðni álagsáverka 

 

Talið er að um 50 prósent allra íþróttameiðsla séu álagsáverkar (Albisetti o.fl., 

2010;  Peterson og Renström, 2011; Wilder og Sethi, 2004) og er talan enn hærri 

þegar skoðuð er tíðni áverka hjá læknastöðvum sem sérhæfa sig í 

íþróttameiðslum, eða um helmingi fleiri álagsáverkar en áverkar vegna slysa 

(Wilder og Sethi, 2004). Álagsáverkar eru algengastir hjá afreksíþróttamönnum á 

aldrinum 20-29 ára og eru algengari í íþróttum þar sem mikillar tækni er krafist og 

síendurteknar hreyfingar eru algengar. Um 80 prósent af þessum meiðslum eiga 

sér stað í neðri hluta líkamans og geta komið fram í mismunandi formi eins og til 

dæmis áverkum á beinum, liðböndum og sinum (Koh o.fl., 2007; Peterson og 

Renström, 2011).  
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Meðferð álagsáverka beinist að ólíkum þáttum en til að byrja með þarf að 

losa íþróttamanninn við verki og önnur einkenni. Það mikilvægasta er þó að reyna 

að komast að orsakavaldi meinsins og stuðla þannig að varanlegum bata. Þær 

fyrirbyggjandi aðgerðir sem hægt er að gera er að stýra álagi í þjálfun og hafa 

hana fjölbreytta, gæta þess að útbúnaður og ytri aðstæður séu góðar, að næringin 

sé holl og að íþróttamaðurinn fái næga hvíld (Elís Þór Rafnsson munnleg heimild, 

9. janúar 2012).  

Dans og meiðsl 

 

Dansarar eru engin undantekning þegar kemur að íþróttameiðslum (Bowling, 

1989). Það virðist vera algengt að dansarar, líkt og aðrir íþróttamenn, þoli og sætti 

sig við það að dansa meiddir og í rauninni er það óhjákvæmilegur þáttur í ferli 

þeirra sem íþróttamanna (Taylor, 2010). Dansarar eru oft fáir í dansflokki og því 

getur verið mjög slæmt fyrir flokkinn þegar einn dettur út vegna meiðsla (Taylor, 

2010). Þeir vilja oft ekki leita sér læknishjálpar vegna hræðslu um að þeim verði 

skipað að hvíla í einhvern tíma og missi þar með hlutverk sín í dansflokknum eða 

verði taldir óáreiðanlegir. Þetta er stór hluti þeirrar ástæðu að minniháttar meiðsli 

verða síðar meir að verri meiðslum sem erfiðara er að meðhöndla (Fuhrmann, 

Brayer, Andrus og McIntosh, 2010; Tajet-Foxell og Rose, 1995; Taylor, 2010). 

Ann Bowling (1989) rannsakaði hversu algeng meiðsli hjá dönsurum væru 

í Englandi árið 1989. Af 141 dansara svöruðu 118 því að meiðsli hefðu hrjáð þá á 

þann hátt að það hafði áhrif á dansæfingarnar og um það bil helmingur þeirra 

sagðist þjást af langvinnum meiðslum sem leiddu til áframhaldandi meiðsla. Það 

sem verra er, er að aðeins 32 prósent dansaranna hættu að dansa og hvíldu strax 

eftir að meiðslin áttu sér stað og 54 prósent dansaranna héldu áfram að dansa og 

hvíldu ekkert eftir að þeir meiddust.  

Krasnow, Mainwaring og Kerr (1999) rannsökuðu meiðslatíðni hjá 19 

nútíma dönsurum og 16 ballettdönsurum. Þar kom í ljós að 70 prósent 

nútímadansaranna og 94 prósent ballettdansaranna höfðu glímt við að minnsta 

kosti ein meiðsli síðastliðið árið. Rannsókn sem Nilsson, Leanderson, Wykman og 

Strender (2001) gerðu rannsakaði meiðslatíðni hjá klassískum ballettflokki í 

Svíþjóð á 5 ára tímabili og greindi sú rannsókn frá 398 meiðslum hjá 98 
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dönsurum. Í svipaðri rannsókn sem Byhring og Bø (2002) gerðu á norskum 

ballettdönsurum greindu 31 dansari af 41 frá því að þeir hafi upplifað meiðsli á 

dansferlinum. Bronner, Ojofeitimi og Rose (2003) segja frá því í rannsókn sinni 

að algengasta tíðni meiðsla í klassískum balletflokkum er frá 67 prósentum upp í 

95 prósent og því hægt að segja að meiðslatíðnin sé mjög há.  

Rúmlega 30 prósent af meiðslum dansara stafa af áverkum vegna slysa 

(Taylor, 2010) en algengasta form meiðsla hjá dönsurum eru álagsáverkar eða um 

60 – 70 prósent af öllum meiðslum og virðast sumir dansarar eiga í meiri hættu á 

að meiðast en aðrir (Bronner o.fl., 2003). Ástæður þessara meiðsla geta stafað af 

margvíslegum þáttum. Ásamt þeim innri og ytri þáttum álagsmeiðsla sem 

tilgreindir voru hér að ofan getur aldur, kyn, almennt líkamsástand þ.e. þyngd, 

hæð og almennur styrkur, erfið hönnun dansins og of lítil hvíld miðað við 

æfingafjölda haft mikil áhrif (Taylor, 2010). Í rannsókn Bowling (1989) komu 

svipaðir þættir fram þegar dansararnir voru spurðir hvaða ástæðu þeir töldu 

líklegasta fyrir meiðslum sínum, en svörin sem þar komu fram voru að þau væru 

of þreytt, undir álagi, dönsuðu á of hörðum gólfum og í of köldu umhverfi, sem og 

að þau hituðu ekki nægilega vel upp áður en þau byrjuðu að hreyfa sig. Einnig 

svöruðu þau að hönnun dansins væri erfið, að þau væru endurtekið að framkvæma 

sömu hreyfingarnar, að þau fengju ekki nægilega næringu og að mikið álag væri á 

neðri hluta líkamans þegar mjaðmirnar væru útsnúnar, eins og er mjög algengt í 

dansi. 

Ballettlistin sjálf ýtir undir meiðsli því flestar balletthreyfingar eiga 

uppruna sinn að sækja í útsnúnar mjaðmir. Ákjósanlegasta staðan er sú að 180 

gráðu horn sé á milli fóta og eyða ballettdansarar miklum tíma í að ná þessum 

snúningi. Ef snúningurinn næst ekki nægilega vel og tæknin er röng eykur það 

álagið á hné og fætur sem eykur síðan líkurnar á meiðslum. Ballettdansarar eyða 

einnig miklum tíma á tábergi eða á tám í táskóm og er því mikið álag á 

kálfavöðvana við það að halda stöðugleika um ökklaliðinn og fótinn sem eykur 

líkurnar á meiðslum á því svæði (Toledo o.fl., 2004). Nútímadansarar eiga einnig í 

aukinni hættu á að meiðast vegna þess að þeir dansa yfirleitt berfættir sem gerir þá 

berskjaldaðri fyrir þeim kröftum sem herja á þá þegar þeir dansa (Peer og Dubois, 

2004). 
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Karlkyns dansarar verða oftar fyrir meiðslum á ökkla og baki. Þetta stafar 

yfirleitt af mismunandi ójafnvægi í styrk og liðleika og mismunandi danshlutverka 

en mikið af hoppum og lyftum eru yfirleitt hlutverk karlkyns dansara. Aldur hefur 

einnig áhrif á meiðsli en yngri dansarar eru líklegri til þess að verða fyrir 

álagsmeiðslum (Toledo o.fl., 2004). Meiðslin eiga sér oft stað seint á daginn eða 

við enda keppnis- eða sýningartímabila sem gefur til kynna að þreyta gæti einnig 

verið undirliggjandi ástæða (Fuhrmann o.fl., 2010; Koutedakis, Khaloula, Pacy, 

Murphy og Dunbar, 1997). Þetta styður þá tillögu að þreyta getur orðið til þess að 

vöðvarnir brotni niður og þar af leiðandi hreyfingin með, sem eykur hættuna á 

meiðslum hjá dansaranum.  Því er hægt að áætla, að því veikbyggðari sem dansari 

er, þeim mun líklegra er að hann vinni nálægt þreytutakmörkum sínum og er því 

hættara við að meiðast (Koutedakis o.fl., 1997).  

Langflestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á meiðslum dansara sýna að 

meirihluti meiðsla eiga sér stað í neðri hluta líkamans og miðju hans (Albisetti 

o.fl., 2010; Bowling, 1989; Bronner o.fl., 2003; Clippinger, 2007; Fuhrmann o.fl., 

2010; Koutedakis o.fl., 1997; Krasnow o.fl., 1999; Nilsson o.fl., 2001; Winston, 

Awan, Cassidy og Bleakney, 2007). Einnig eru flestir höfundar á því að meiðsli á 

ökkla og fæti séu algengust og fylgja mjóbak og mjaðmir þar á eftir. Tafla 1 sýnir 

meiðslatíðni eftir líkamshlutum. Algengast er að dansarar meiðist á ökkla og fæti 

en tíðni þeirra meiðsla er frá 20 prósentum til 50 prósenta. Þar á eftir koma 

meiðsli í mjóbaki og á mjöðmum en þau eru frá 17 prósentum upp í 30 prósent. 

Lægsta tíðnin er á hnémeiðslum en hún er frá 11 prósentum upp í 24 prósent 

(Bowling, 1989; Bronner o.fl., 2003; Krasnow o.fl., 1999; Nilsson o.fl., 2001; 

Winston o.fl., 2007). 
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Tafla 1 Yfirlit yfir rannsóknir á meiðslatíðni 

 Bronner 

o.fl. 

(2003) 

Nilsson 

o.fl. 

(2001) 

Winston 

o.fl. 

(2007) 

Bowling   

(1989) 

Krasnow 

o.fl. (1999) 

- Ballet 

Krasnow 

o.fl. (1999) 

– Módern 

Ökkli og 

fótur 

34 % 54 % 50% 20% 27% 26% 

Mjóbak 17% 17,9 % - - - 21% 

Mjaðmir  17% - - - 30% - 

Hné - 11% 20% 17% 22% 24% 

 

Dansarar og næring 

 

Dansarar, og þá sérstaklega kvenkyns dansarar, eru í meiri áhættu á að vera 

vannærðir og þróa með sér átröskunarsjúkdóma en aðrir (Anshel, 2004).  Schluger 

(2010) segir frá því í grein sinni um áthegðun dansara að ballettdansarar séu 

yfirleitt 10-12 prósentum fyrir neðan kjörþyngd og að ákveðin einkenni 

átröskunarsjúkdóma eigi oft við ballettdansara eins og óánægja með eigin líkama, 

þráhyggja yfir mat og líkamsþyngd og fullkomnunarárátta. Schluger (2010) segir 

einnig frá því í sinni grein að nemendur í dansi séu sjö sinnum líklegri til þess að 

þjást af átröskunarsjúkdómnum lystarstoli (,,anorexia nervosa“). Sú fituprósenta 

sem er talin vera ákjósanlegust fyrir dansara er 17 – 23 prósent. Hins vegar skýra 

Twitchett, Koutedakis og Wyon (2009) frá því í grein sinni að fituprósenta flestra 

dansara sé frá 14 prósentum upp í 19 prósent.  

 

 Ástæður þessa gætu verið þær að mjög mikil áhersla er lögð á fagurfræði í 

ballettdansi og skiptir útlitið þar miklu máli (Anshel, 2004). Dansarar sem eru 

með lágt mjaðma- og mittishlutfall og lága fituprósentu  hafa notið meir hylli í 

dansheiminum en þeir sem eru stærri (Twitchett, Koutedakis og Wyon, 2009). Því 

hafa þeir dansarar sem ekki standa undir útlitsvæntingum verið síður valdir til 

þess að taka þátt í verkefnum og boðið að dansa með virtum dansflokkum. Einnig 
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virðast ballettdansarar ekki brenna jafn mörgum hitaeiningum á dansæfingum og 

aðrir íþróttamenn og því taka þeir frekar upp á því að minnka kaloríuinntöku og 

eru þar með í frekari hættu á að lenda í átröskunarvanda (Anshel, 2004). 

 Anshel (2004) rannsakaði áthegðun kvenkyns ballettdansara og notaði til 

samanburðar hóp af stúlkum sem ekki voru í dansi eða öðrum íþróttum á þeim 

tíma. Allar stúlkurnar voru á svipuðum aldri. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu að þyngd ballettdansaranna var að meðaltali lægri en þeirra sem ekki 

dönsuðu, eða 51,22 kg á móti 56,17 kg og voru aðeins 7 prósent dansaranna 

ánægðar með sína þyngd. Einnig kom í ljós að dansararnir voru óánægðari með 

líkama sína og höfðu meiri þörf fyrir að vera grannar en hinar. Dansararnir sýndu 

einnig meiri tilhneigingu í átt til fullkomnunaráráttu en hinar og voru líklegri til að 

þróa með sér átröskunarvanda. 

   

 

Algengustu álagsáverkar í dansi 

 

Álagsbrestir 

 

Álagsbrestir er sú tegund beinbrota þegar beinið brotnar alveg eða að hluta til. 

Þetta gerist vegna endurtekins álags sem er minna en það sem þarf til þess að 

brjóta beinið með einu höggi (Albisetti o.fl., 2009; Koh o.fl., 2007; Wilder og 

Sethi, 2004) Til eru tvær kenningar um ástæður álagsbresta og eru þær 

eftirfarandi: 

 

Þreytukenningin: 

 

Við mikið, endurtekið álag ná vöðvarnir ákveðnum þolmörkum og geta 

ekki lengur varið beinagrindina frá þeim höggum sem á hana dynja þegar t.d. 

fóturinn snertir jörðina. Því færast höggin beint yfir á beinagrindina sem hefur 

einnig sín þolmörk. Þegar þeim þolmörkum hefur verið náð byrja beinin að brotna 

undan höggunum (Peterson og Renström, 2011). 

 

Ofhleðslukenningin: 

Þegar vöðvasamdráttur á sér stað í ákveðnum vöðvahópum líkamans 

bogna þau bein sem vöðvarnir festast við í leiðinni. Við endurtekinn 
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vöðvasamdrátt kemur að því að beinin þola ekki meira álag og byrja að brotna 

(Peterson og Renström, 2011). 

Áhættuþættir álagsbresta eru nokkrir, þar á meðal það að hafa fengið 

álagsbresti áður. Mislangir fætur og of háir eða of lágir ristarbogar hafa verið 

tengdir álagsbrestum og virðast þeir vera algengari meðal ungs fólks og kvenna. 

Þéttleiki beina er áhættuþáttur hjá konum sem og óreglulegar tíðir, og þá 

sérstaklega ef konur hafa misst úr tíðum í meira en 6 mánuði. Of lítil næring hefur 

mikil áhrif  þar á meðal kalkinntaka, og inntaka getnaðarvarnarpilla virðast einnig 

hafa eitthvað að segja (Peterson og Renström, 2011; Wilder og Sethi, 2004).  

 

 Frusztajer, Dhuper, Warren, Brooks-Gunn og Fox (1990) gerðu rannsókn á 

tengslum álagsbresta og næringar hjá kvenkyns dönsurum. Rannsakendum var 

skipt upp í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn samanstóð af dönsurum sem höfðu fengið 

álagsbresti á síðastliðnu ári. Sá hópur var síðan borinn saman við dansara sem 

ekki höfðu fengið álagsbresti á síðastliðnum þremur árum og síðan hóp af 

kvenmönnum sem ekki voru dansarar og höfðu ekki fengið álagsbresti. Hópur 2 

og 3 voru valdir í samræmi við hóp 1 hvað varðar aldur, hæð og þyngd. 

Niðurstöðurnar sem Frusztajer o.fl. (1990) fengu voru þær að 80 prósent 

dansaranna í hópi 1 voru að minnsta kosti 25 prósentum fyrir neðan eðlilega 

líkamsþyngd. Einnig kom í ljós að hópur 1 var líklegri til þess að borða minna en 

85 prósent af ráðlögðum dagskammti og að forðast fitu- og hitaeiningaríkan mat. 

Þetta leiddi til þeirrar ályktunar hjá rannsakendunum að dansarar fengju ekki þá 

næringu sem þeir þyrftu til þess að beinin þeirra þroskuðust eðlilega þar sem 

beinin halda áfram að þroskast til 30 ára aldurs. 

 

Helstu einkenni álagsbresta er staðbundinn verkur, eymsli og bólgur. Í 50 

prósentum tilfella eru verkirnir lúmskir og byrja hægt en hin 50 prósentin þróast 

hratt. Til að byrja með finnst verkurinn aðeins við hreyfingu en eykst svo eftir því 

sem meira er æft þangað til verkurinn finnst við hvíld (Peterson og Renström, 

2011).  

Algengustu álagsbrestum dansara verður gerð frekari skil hér að neðan. 
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Bakmeiðsli 

 

Vegna þess hve uppbygging hryggjarins er viðkvæm og álagsins sem er á 

líkamanum vegna líkamsþyngdar auk utanaðkomandi krafta og vöðvasamdrátta, 

er hryggurinn sérstaklega viðkvæmur fyrir meiðslum. Margir þættir stuðla að því 

að bakmeiðsli eru algeng meðal dansara eins og endurteknar hreyfingar sem fetta 

bakið, kröftugir snúningar um miðju líkamans og hreyfingar sem krefjast þess að 

haldið er á líkamsþyngd félaga sinna. Meiðsli sem þessi verða oft til þess að 

dansarinn er frá æfingum og sýningum til lengri tíma. Þau verða oft þrálát og leiða 

af sér endurtekna bakverki (Clippinger, 2007). Helstu álagsmeiðsli dansara í baki 

verða útskýrð hér að neðan en þau eru óskilgreindur bakverkur (,,mechanical low-

back pain“), spondylolysis og verkjaeinkenni frá brjóskþófa (,,discogenic low 

back pain“) (Bowling, 1989; Clippinger, 2007; Taylor, 2010). 

Óskilgreindur bakverkur (,,Mechanical low-back pain”) 

 

Óskilgreindur bakverkur er áverki sem lýsir sér þannig að verkur er í mjóbakinu 

án þess að vel skilgreind læknisfræðileg ástæða sé fyrir verknum. Algengast er að 

ungir einstaklingar þjáist af áverkanum. Talið er að ein af ástæðum áverkans sé sú 

að stífir vöðvar og bandvefsbreiður í baki, stífir lærvöðvar og ónægur styrkur í 

kviðvöðvum skapi ójafnvægi í vöðvum sem verður til þess að of mikil fetta verður 

á mjóbakinu. Fetta sem þessi getur sést þegar dansarinn stendur eða þegar hann 

hoppar (Clippinger, 2010).   

Spondylolysis 

 

Spondylolysis er hægt að skilgreina sem brest eða brot í pars interarticularis í 

boga hryggjarliðanna (Harvey, Richenberg, Saifuddin og Wolman, 1998; 

Standaert og Herring, 2000). Áverkinn getur verið áunninn vegna of mikils álags 

sem leiðir af sér álagsbresti, getur myndast vegna slysa eða verið meðfæddur 

(Peterson og Renström, 2011). Í um 95 prósentum tilfella er um áverka í fimmta 

hryggjarlið mjóbaks að ræða, eða L5, (Harvey o.fl., 1998) og næst algengast er að 

áverkinn eigi sér stað í fjórða hryggjarlið mjóbaks, eða L4 (Standaert og Herring, 

2000). Spondylolysis kemur fram hjá um 4-8 prósentum almennings (Harvey o.fl., 

1998) og eru einstaklingar á unglingsárum í meiri hættu á að verða fyrir þessum 

áverka en aðrir (Standaert og Herring, 2000). Hann hrjáir hins vegar um 23–63 
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prósent íþróttamanna í hinum ýmsu greinum (Harvey o.fl., 1998) og er 

algengastur hjá íþróttamönnum í greinum eins og t.d. dansi, fimleikum, glímu, 

listskautahlaupi og dýfingum þar sem mikið er um ofálag á bakið í þeim 

hreyfingum sem skapa fettu um bakið (Luke og Micheli, 2000). Hætt er á að sá 

hryggjarliður sem áverkinn kemur fyrir í renni fram og lendi hjá þeim sem fyrir 

neðan er. Þegar þessi tilfærsla á sér stað kallast það spondylolisthesis en hættan á 

þessu er tiltölulega lítil eftir 25 ára aldur (Peterson og Renström, 2011).  

Helstu einkenni spondylolysis er verkur neðarlega í mjóbakinu sem getur 

leitt niður í rass og læri og er algengt að verkurinn versni þegar rétt er mikið úr 

bakinu. Oftar en ekki eru framanlærisvöðvar (,,quadriceps“) stífir sem og 

bandvefurinn sem umlykur vöðvana í bakinu. Líkamsstaða einstaklings sem 

hrjáist af spondylolysis gæti breyst að því leytinu til að mikil fetta getur orðið á 

mjóbakinu og mjaðmagrindin hallað fram (Luke og Micheli, 2000). 

Verkjaeinkenni frá brjóskþófa (,,Discogenic low back pain”) 

 

Verkjaeinkenni frá brjóskþófa er ein algengasta orsök þrálátra meiðsla í baki eða 

39 prósent. Talið er að hrörnun diska í hryggjarliðunum sé aðalástæða áverkans. 

Við of mikið álag á bakið getur vatnið sem er innan í disknum minnkað sem leiðir 

til hrörnunar (Zhang, Guo, Guo og Wu, 2009). Ekki er vitað nákvæmlega hvað 

veldur áverkanum en hann er talinn tengjast miklum bakfettum og réttum ásamt 

snúningum og sést því oft hjá íþróttamönnum, eins og dönsurum, þar sem þær 

hreyfingar eru algengar (Clippinger, 2007). 

 Einkenni eru yfirleitt verkur í baki sem leiðir niður í rass og læri 

(Clippinger, 2007). 

Hnémeiðsli 

 

Hnéliðurinn er staðsettur milli tveggja lengstu beinanna í líkamanum. Liðurinn 

sjálfur er grunnur og er því móttækilegri fyrir meiðslum. Framan við hnéliðinn 

búa framanlærisvöðvarnir, hnéskelin og hnéskeljarsinin yfir því hlutverki að draga 

úr þyngdaraflinu, veita stöðugleika um liðinn og við hjálpa til við hröðun og 

hraðaminnkun. Við mikið álag á hnéð, við hopp og beygjur um hné, getur sinin og 

framanlærisvöðvar orðið fyrir áverkum sem leiða til álagsmeiðsla (Clippinger, 

2007). Helstu álagsmeiðsli á hnjám dansara eru ,,patellofemoral pain syndrome“ 
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og hopparahné (,,jumper‘s knee“) (Clippinger, 2007; Krasnow o.fl., 1999; Nilsson 

o.fl., 2001) og verða þau útskýrð hér að neðan. 

,,Patellofemoral pain syndorme“ 

 

,,Patellofemoral pain syndrome“ vísar til verks við framanverða hnéskelina. Engin 

ákveðin skilgreining hefur verið sett fram á áverkanum vegna þess hversu margir 

þættir geta leitt af sér verk sem þennan (Fredericson og Yoon, 2006; Waryasz og 

McDermott, 2008). Talið er að um 10 prósent þeirra sem leita til lækna vegna 

verkja á framanverðri hnéskel þjáist af áverkanum (Waryasz og McDermott, 

2008). Algengara er að konur finni fyrir áverkanum en algengast er þó að hann 

hrjái yngri kynslóðina (Clippinger, 2007; Welsh, Hanney, Podschun og Kolber, 

2010). Clippinger (2007) segir frá rannsókn í bók sinni sem skoðaði tíðni 

,,patellofemoral pain syndrome“ hjá ballettdönsurum. 36,2 prósent þeirra 362 sem 

tóku þátt í rannsókninni sögðust hafa fundið fyrir áverkanum einhvern tíma á 

dansferlinum. 

 Þrír þættir hafa verið greindir sem taldir eru auka hættuna á að þjást af 

áverkanum. Þeir þættir eru stöðu ójafnvægi í neðri útlimum og hnéskel, misvægi í 

vöðvastyrk og of mikið álag á hnéskelina (Thomeé, Augustsson og Karlsson, 

1999) og hefur áverkinn mikið verið greindur hjá íþróttamönnum sem stunda 

íþróttir þar sem mikið er um högg og endurteknar beygjur um hné. Báðir þessir 

þættir eru mjög algengir í dansi og því ekki óvenjulegt að dansarar kvarti undan 

verk á framanverðri hnéskel (Clippinger, 2007).  

Einkenni áverkans er eins og áður sagði verkur og þá sérstaklega þegar 

gengið er upp og niður stiga, hnén beygð eða við langa setu. (Welsh o.fl., 2010). 

Fjölmörg önnur einkenni geta þó einnig verið til staðar og því er réttara að tala um 

áverkann sem ,,patellofemoral“ heilkenni eða ,,syndrome”, sem vísar til 

margvíslegra einkenna, fremur en að skilgreina hann sem eitt ákveðið tilbrigði 

(Thomeé o.fl., 1999). Þessi einkenni geta til dæmis verið bólgur, smellir, marr eða 

gnístir í hnéskelinni ásamt því að hnéð getur gefið sig (Welsh o.fl., 2010). 

 

 



19 

 

Hopparahné (,,Jumper‘s knee”) 

 

Hopparahné eða ,,patellar tendinosis“ er áverki sem á sér stað í sininni sem festist 

við neðri hluta  framanverðrar hnéskeljar og telst undir ,,patellofemoral pain 

syndrome“ (Cook o.fl., 1997). Áverkinn er á meðal algengustu  áverka í íþróttum 

(Tiemessen, Kuijer, Hulshof og Frings-Dresen, 2009) og er það er talið vera 

vegna þess að mikið álag er á hnéskeljarsininni í mjög mörgum íþróttum og þá 

sérstaklega þar sem mikið erum uppstökk og lendingar eða mikla bremsun á 

kröftum (Peterson og Renström, 2011).  

Sinar eru festur vöðva við bein og flytja kraft frá vöðvunum til beina. Þar 

sem vöðvarnir getur aðeins framleitt kraft þegar hann er í samdrætti hefur það 

teygjanleg áhrif á sinina. Þær sinar sem eru mikið notaðar í íþróttum eru yfirleitt 

mjög sterkar og teygjast mikið. Hins vegar geta áverkar á sinum verið afleiðing 

mikils krafts á miklum hraða. Uppbyggingarefni sina er kollagen sem veitir 

mikinn teygjanleika. Lög sina liggja í bylgjum þegar sinin er í hvíld. Hins vegar ef 

sinin teygist um meira en tvö prósent hverfa þessar bylgjur og kollagen þræðirnir 

sem liggja inni í sinunum verða fyrir álagi. Það sem heldur kollagen þráðunum 

saman byrjar að brotna við fjögur til átta prósenta teygju og þræðirnir byrja að 

renna framhjá hvor öðrum. Meira álag en það, eða um átta til tíu prósent teygja, 

rífur veikustu þræðina í sundur. Áverkar á sinar geta stafað af of mikilli þyngd eða 

af ofálagi (Peterson og Renström, 2011). 

Hopparahné er algengast meðal þeirra íþrótta þar sem mikið er um 

einhæfar endurteknar hreyfingar eins og að hoppa og lendingar, eins og t.d. í 

körfubolta og blaki (Tiemessen o.fl., 2009) og geta þessar endurteknu hreyfingar 

leitt til þess að sinin rofni að hluta til (Peterson og Renström, 2011). Áverkinn 

finnst þó einnig í íþróttum þar sem mikið er um endurteknar og einhæfar 

hreyfingar sem reyna mikið á framanlærisvöðvana eins og t.d. hlaup, spörk og 

klifur. Þar sem þessar hreyfingar, ásamt miklum hoppum, eiga sér iðulega stað í 

dansi kemur það ekki á óvart að áverkinn sé algengur meðal dansara (Clippinger, 

2007). Samkvæmt rannsókn sem  Ivković, Franić, Bojanić og Pećina (2007) sögðu 

frá í grein sinni greindust 26,4 prósent með hopparahné af þeim 2672 sem voru 

með hnémeiðsli og tóku þátt í 5 ára rannsókn. Hægt er að skipta áhættuþáttum 

áverkans í innri og ytri þætti. Innri þættir geta verið margvíslegir og ber þar helst 
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að nefna ef hnéskelin liggur skakkt, ofhreyfanleiki hnéskeljar, stífir 

aftanlærisvöðvar (,,hamstrings“) eða hásinar, einhvers konar hrörnun í 

framanlærisvöðvum eða ef þeir vöðvar sem framkalla beygjuhreyfingu 

(,,dorsiflexion“) um ökkla eru of veikir (Sandmeier og Renström, 1997). Einnig 

hefur verið sýnt fram á fylgni veikra rassvöðva eða ,,gluteus medius“ og 

hopparahnés, en ef vöðvinn er slakur heldur hann ekki nægilega vel við 

lærleggshöfuðið við hreyfingar eins og hlaup, hopp og göngu. Þetta verður til þess 

að átakið á lærvöðvana verður meira og þar með skapast verkur undir hnéskelinni 

(Einar Einarsson, 2006). Þeir ytri þættir sem taldir eru geta haft áhrif á 

hopparahné er slæmt undirlag, breytingar í æfingaálagi og ef skipt er um íþrótt eða 

íþróttastíl (Clippinger, 2007).  

Helstu einkenni áverkans er staðbundinn verkur, aðallega í hreyfingu 

(Sandmeier og Renström, 1997). Önnur einkenni gætu verið að vöðvarnir í 

kringum hnéskelina hafi stækkað sem og að framanlærisvöðvar séu stífir 

(Peterson og Renström, 2011). Þegar einstaklingur með hopparahné hreyfir sig er 

líklegast að verkurinn sé verstur þegar einstaklingurinn er að byrja að hreyfa sig, 

minnkar eftir því sem hreyfingu er haldið áfram en gæti komið upp aftur þegar 

hreyfingunni er hætt. Talið er að verkurinn sé í jöfnu hlutfalli við það hversu 

alvarleg meiðslin eru (Sandmeier og Renström, 1997).  

Mjaðmameiðsli 

 

Vegna þess hversu stöðugur mjaðmaliðurinn er, er ekki algengt að dansarar detti 

úr lið í mjöðm eða verði fyrir liðbandameiðslum. Hins vegar er algengt að þeir 

verði fyrir álagsbrestum á svæðinu vegna mikils álags sem fer í gegnum mjaðmir 

og niður í fætur. Einnig er algengt að vöðvarnir í mjöðmum verði fyrir meiðslum 

(Clippinger, 2007). Helstu álagsmeiðsli í mjöðmum dansara verða útskýrð hér að 

neðan. Þau eru álagsbrestir og smellur í mjöðm (,,snapping hip syndrome“) 

(Clippinger, 2007; Nilsson o.fl., 2001; Taylor, 2010). 

 

Álagsbrestir í mjöðm 

 

Algengast er að álagsbrestir dansara í mjaðmagrindinni eigi sér stað í lífbeininu 

(,,pubic ramus”), lærleggshálsinum (,,collum femoris”) eða sjálfum lærleggnum 

(Clippinger, 2007). 
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Smellur í mjöðm (,, Snapping hip syndrome”) 

 

Smellur í mjöðm, eða ,,coxa saltans“, er það kallað þegar íþróttamenn upplifa 

ákveðinn smell eða brak í mjöðminni. Oftast er ástandið þannig að smellurinn er 

án einkenna og verkja en þó getur ástandið orðið þannig að íþróttamaðurinn finnur 

fyrir miklum verk. Áverkinn kemur til vegna mikilla og endurtekinna hreyfinga 

við mjöðm eins og of mikillar lengingar í rétta átt (,,hyperextension”) og snúnings 

út á við (,, external rotation”) (Micheli og Solomon, 1997). Talið er að hægt sé að 

flokka áverkann niður í þrjá hluta þ.e. að smellurinn innvortis, útvortis eða á milli 

liða. Þegar talað er um innvortis smell er átt við að iliopsoas sinin smelli yfir 

höfuðið á lærleggnum. Útvortis smellur felur í sér að iliotibial bandið eða 

rassvöðvinn smelli yfir stærri lærhnútu (,,trochanter”) á lærleggnum (Winston o.fl,  

2007). Talið er að meiri verkir stafi af innvortis smellum (Micheli og Solomon, 

1997). Ástæður smella á milli liða geta verið margvíslegar, t.d. lausir liðir, 

,,osteochondral“ brot, rifur í ,,labrum“ og ,,synovial chondromatosis“ (Winston 

o.fl., 2007). Áverkinn er algengur í íþróttum eins og dansi, knattspyrnu og 

fimleikum þar sem mikið álag er á iliopsoas vöðvum og sinum (Micheli og 

Solomon, 1997). 

Winston o.fl. (2007) gerðu rannsókn á áverkanum meðal 87 ballettdansara, 

þar af voru 40 nemendur í ballettskóla og 47 atvinnudansarar. Yfir 90 prósent 

dansaranna sögðust hafa fundið fyrir smelli í mjöðm og þar af meira en helmingur 

sem fann fyrir verk þegar smellurinn átti sér stað. Í grein sinni sögðu þeir einnig 

frá annarri rannsókn sem gerð var á áverkanum á 6 ára tímabili þar sem 44 prósent 

dansaranna sem rannsakaðir voru greindu frá því að hafa fundið fyrir smelli í 

mjöðminni. Winston o.fl. (2007) komust einnig að því að þrjár algengar 

hreyfingar í ballett voru líklegri til að framkalla smellinn en aðrar og reyna þessar 

hreyfingar allar á iliopsoas vöðvana. Hreyfingarnar voru eftirfarandi: ,,Grande 

battement à la seconde“ þar sem fætinum er sparkað hátt til hliðar út frá 

mjöðminni með beinan fót, ,,grand plié“ sem er djúp hnébeygja þar sem hælar 

snúa inn og tærnar út og ,,développé à la second“ sem  byrjar þannig að tærnar á 

fætinum sem er lyft upp snerta hnéð á stuðningsfætinum og síðan er rólega rétt úr 

fætinum. Þessar hreyfingar má sjá á mynd 1.  
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Mynd 1 Hreyfingar í ballett A: grand battement à la seconde; B: grand plié; C: développé à la 

seconde (Winston o.fl. 2007). 

Ýmsir þættir hafa verið settir fram sem taldir eru auka áhættuna á því að smelli í 

mjöðm. Meðal þeirra eru veik liðbönd, breið mjaðmagrind, að 

mjaðmarfráfærsluvöðvarnir (,, hip abductors“) séu ekki nægilega sterkir, mjög 

stór lærhnúta á lærlegg og stífleiki í iliotibial bandinu (Clippinger, 2007). 

Ökkli og fótur 

 

Hæsta tíðni álagsmeiðsla á dönsurum er á ökkla og fæti (hans (Bowling, 1989; 

Bronner o.fl., 2003; Clippinger, 2007; Krasnow o.fl., 1999; Nilsson o.fl., 2001; 

Winston o.fl., 2007). Reiknað hefur verið að allt upp í níföld líkamsþyngd 

einstaklinga hvíli á ökklann og fætinum við ákveðnar hreyfingar. Vegna þessa er 

skiljanlegt hversu algeng meiðsli á þessu svæði eru (Clippinger, 2007). Hér að 

neðan verða algengustu álagsmeiðsli dansara á ökkla og fæti útskýrð. Þau eru 

iljarbreiða (,,plantar fasciitis“), álagsbrestir, sinabólga í langa tábeygjuvöðvanum 

(,,flexor hallucis longus tendinitis“) og ,,posterior ankle impingement syndrome 

(Bowling, 1989; Clippinger, 2007; Krasnow o.fl., 1999; Nilsson o.fl., 2001). 



23 

 

Iljarbreiða (,,Plantar fasciitis”) 

 

Iljarbreiða er bandvefsbreiða sem liggur undir ilinni og festist við hælbeinið. 

Þegar of mikið álag er á hælnum getur það orðið til þess að litlar rifur koma í 

bandvefinn. Þetta gerist vegna þess að bandvefurinn gegnir stóru hlutverki í því að 

draga úr álagi á hælbeinið (Kane o.fl., 2001). Ef ekki er hvílt þangað til 

bandvefurinn hefur jafnað sig getur það orðið til þess að kollagenið sem viðheldur 

teygjanleikanum í sininni fer að hrörna. Þeir þættir sem aukið gætu áhættuna á 

áverkanum eru fótagerðir, þ.e. flatur fótur eða há rist, stífir kálfavöðvar eða ef 

mikil lækkun er á iljarboga á fætinum (Clippinger, 2007).  

Einkenni iljarbreiðu er verkur þar sem bandvefsbreiðan festist við 

hælbeinið. Mikill stífleiki getur verið á morgnana sem hverfur þegar byrjað er að 

hreyfa. Verkurinn er verstur í byrjun hreyfingar en er sáralítill þegar hvílt er. 

Einnig finnst verkur þegar staðið er á tábergi eða á hælnum sjálfum (Peterson og 

Renström, 2011). 

Álagsbrestir 

 

Algengast er að álagsbrestir verði á öðru eða þriðja tábeini frá stóru tá (,,2 eða 3 

metatarsal”) og er það talið vera vegna mikillar réttuhreyfingar (,,plantar flexion”) 

á fæti og ökkla sem þarf til þess að standa á tám (Clippinger, 2007). 

Sinabólga í langa tábeygjuvöðvanum (,,Flexor hallucis longus tendinitis“) 

 

Sinabólga í langa tábeygjuvöðvanum er álagsáverki á sin tábeygjuvöðvans eða 

,,flexor hallucis longus“ sem er einn af djúpu vöðvunum aftan í kálfanum. Hann á 

upptök á miðju kálfabeininu (,,fibula”), rennur niður með fætinum, framhjá 

ökklaliðnum og festist á stóru tánni (Peterson og Renström, 2011) Áverkinn er 

mjög algengur meðal ballettdansara (Clippinger 2007; Oloff og Schulhofer, 1998; 

Peterson og Renström, 2011). Þetta er talið vera vegna þess að mikið álag er á 

sininni við það að halda stöðugleika um ökklaliðinn og að hindra það að ökklinn 

falli inn á við þegar staðið er á tám í táskóm og á tábergi. Einnig er mikið álag á 

sininni þegar líkamanum er ýtt af tábergi upp á tær og við það að halda 

stöðugleika um stóru tánna þegar staðið er á tám. Sinin liggur í gegnum ákveðin 

göng milli beinanna í ökklanum. Við mikið endurtekið álag fer sinin að bólgna 
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eða þykkjast og getur því fest í göngunum í stað þess að hreyfast eðlilega 

(Clippinger, 2007). 

 Einkenni áverkans er verkur djúpt í aftanverðum og innanverðum ökkla, 

ásamt eymslum, bólgu eða braki. Verkurinn er verstur þegar stóra táin er beygð 

upp eða rétt er úr henni (Clippinger, 2007). Einnig er hægt að finna fyrir verk 

þegar hoppað er og lent vegna þess að samdráttur á sér stað í ,,flexor hallucis 

longus” vöðvanum við þessar hreyfingar (Toledo o.fl., 2004) 

,,Posterior ankle impingement syndrome” 

 

Erfitt hefur reynst að skilgreina ,,posterior ankle imingement syndrome” þar sem 

hann vísar til nokkurra sjúkdóma sem hafa sameiginleg einkenni sem eiga sér stað 

vegna mikillar, endurtekinnar eða skarprar kálfaréttu um ökkla (Bureau, Cardinal, 

Hobden og Aubin, 2000; Peace, Hillier, Hulme og Healy, 2004). Áverkinn á sér 

stað þegar valan (,,talus”) og aðliggjandi mjúkvefir klemmast á milli sköflungs 

(,,tibia”) og hælbeins (,,calcaneus”) (Hess, 2011). Áverkinn er algengastur meðal 

ballettdansara (Peterson og Renström, 2011) en sést þó einnig í öðrum íþróttum 

eins og knattspyrnu, körfubolta, blaki og á meðal hlaupara (Bureau o.fl., 2000; 

Peace o.fl., 2004). Gríðarlega mikil áhersla er á að geta strekkt ristar eins mikið og 

mögulegt er þegar staðið er á tám í ballett, og þá sérstaklega í táskóm. Þar sem 

einungis kvenkyns ballettdansarar nota táskó kemur það ekki á óvart að áverkinn 

sést oftar meðal kvenkyns dansara (Clippinger, 2007). 

Einkenni áverkans eru verkur, bólga og eymsli á aftanverðum ökkla þegar 

teygt er úr ristum og staðið á tábergi (Clippinger, 2007; Peterson og Renström, 

2011). 

Hvað er hægt að gera? 

 

Dansarar á afreksstigi þurfa að búa yfir mjög mikilli tækni og vera sérfræðingar í 

þeirri fagurfræði sem dansinn er. Einnig þurfa þeir þó að vera nægilega vel á sig 

komnir líkamlega til þess að geta ráðið við allar þær líkamlegu kröfur sem 

dansinn gerir til þeirra (Angioi o.fl., 2009). Það er talið að danshönnun í dag sé 

það krefjandi að dansarar þurfa að vera í sínu besta alhliða líkamlega formi til 

þess að geta framkvæmt dansverkin. Þeir þurfa reglulega að styðja við 



25 

 

líkamsþyngd félaga sinna og grípa eða halda á þeim. Líkt og körfuboltamenn og 

blakmenn framkvæma dansarar mjög mikið af alls kyns hoppum sem og margs 

konar stökkvum líkt og fimleikafólk. Allar þessar hreyfingar eru líkamlega mjög 

krefjandi og því nauðsynlegt að dansarar búi yfir þeim vöðvastyrk sem þarf til 

þess að geta framkvæmt þær án þess að lenda í meiðslum (Vetter og Dorgo, 2009) 

en vöðvastyrk er hægt að skilgreina sem ,,sá hámarkskraftur sem vöðvahópur 

getur framleitt á ákveðnum hraða“ (Koutedakis o.fl., 2009, bls. 159). 

Því hefur verið haldið fram að líkamleg skilyrði fyrir því að vera dansari í 

dag sé að búa yfir miklum krafti og vöðvaþoli. Kraftinn þurfa dansararnir að nota 

þegar þeir framkvæma ýmis stökk og endist krafturinn þá einungis í nokkrar 

sekúndur. Vöðvaþolið nota þeir svo þegar þeir framkvæma endurteknar hreyfingar 

sem þarfnast mikillar vöðvavinnu í meira en 30 sekúndur, eins og t.d. þegar þeir 

framkvæma mörg hopp í röð (Twitchett o.fl., 2009). 

  Svo virðist þó sem að dansarar búi ekki yfir eða þjálfi ekki upp jafn mikinn 

vöðvastyrk og aðrir íþróttamenn (Koutedakis o.fl., 2009; Koutedakis og Jamurtas, 

2004; Vetter og Dorgo, 2009). Það er líklega vegna þess að styrktarþjálfun er 

yfirleitt nauðsynlegur partur af þjálfun hjá afreksíþróttamönnum og við það að 

koma í veg fyrir meiðsli, en virðist ekki vera til staðar í æfingaáætlunum hjá 

dönsurum. Sú mýta hefur lengi verið til staðar að styrktarþjálfun stækki vöðva 

kvenna eins og karla. Því hefur verið mjög lítið um það hjá dönsurum og 

dansþjálfurum að innleiða styrktarþjálfun inn í æfingaáætlanirnar vegna almennrar 

hræðslu í dansheiminum við það að skerða listræna og fagurfræðilega framkomu 

dansaranna með stærri vöðvum. Engar sannanir eru þó fyrir því að styrktarþjálfun 

skemmi framkomuna (Koutedakis o.fl., 2009; Rafferty, 2010; Vetter og Dorgo, 

2009). Einnig er það mjög erfitt fyrir konur að stækka vöðvana mikið þar sem 

helsta hormón þeirra er estrógen og hefur það ekki verið tengt við stækkun vöðva 

eins og karlhormónið testósterón (Koutedakis o.fl., 2009). Rannsókn sem Vetter 

og Dorgo (2009) gerðu á 19 kvenkyns dönsurum sýndi fram á að styrktarþjálfunin 

hafði aðeins góð áhrif. Dansararnir tóku þátt í átta vikna styrktarþjálfun þar sem 

þeir unnu með líkamsþyngd félaga sinna, líkt og gert er í dansi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu minnkun á mittismáli dansaranna og aukningu í 

vöðvastyrk en enga sjáanlega vöðvastækkun.  
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 Það er algengur misskilningur að þær tækniæfingar sem dansarar gera séu 

nægilega krefjandi til þess að veita þeim þann líkamsstyrk sem þarf til að að vera 

dansari. Flestar ef ekki allar æfingarnar notast einungis við eigin líkamsþyngd og 

því þarf að auka við þyngdina til langs tíma ef einhver aukning á að verða í styrk 

(Vetter og Dorgo, 2009). Rannsóknir sýna að lítill vöðvastyrkur í lærum dansara 

hefur áhrif á meiðsli þeirra (Twitchett o.fl., 2009). Koutedakis o.fl. (1997) 

rannsökuðu vöðvastyrk í lærvöðvum 20 karlkyns dansara og 22 kvenkyns. 

Einungis voru valdir þátttakendur sem höfðu þjáðst af meiðslum í neðri hluta 

líkamans eða baki á því ári. Niðurstöðurnar voru þær að þeir dansarar sem voru 

greindir með lægri vöðvastyrk í lærvöðvunum höfðu þjáðst af fleiri meiðslum í 

mjöðmum, fótleggjum, ökklum og fótum en þeir sem voru með sterkari vöðva. 

Þetta var frekar staðfest þegar bornar voru saman niðurstöður kvennanna við 

karlanna en þá kom í ljós að konurnar voru með veikari lærvöðva en karlarnir og 

höfðu þjáðst af verri meiðslum en þeir.    

Til þess að minnka líkur á meiðslum ættu því allir íþróttamenn að stunda 

reglulega styrktarþjálfun sem tekur á öllum helstu vöðvahópum líkamans en 

styrktarþjálfun er sú þjálfun þegar æfingar eru gerðar með mótstöðu eða viðnámi 

til þess að örva vinnu vöðvaþráða. Helstu ávinningar styrktarþjálfunar eru þeir að 

vöðvaþræðir stækka og styrkur vöðvasamdráttar eykst. Sinar og liðamót styrkjast 

og þéttleiki beina eykst. Eitt af verkefnum vöðva er að draga úr því álagi sem 

beinin verða fyrir við högg og halda líkamanum í jafnvægi. Sterkir vöðvar draga 

þar með meira úr álagi við endurtekin högg en veikir vöðvar (ACE personal 

trainer manual, 2010). 

Vöðvar líkamans hafa allir sín sérstöku hlutverk og hægt er að skipta 

virkni þeirra í fjóra hluta eða aðalhreyfivöðva (,,agonist”), mótvöðva 

(,,antagonist”), hjálparvöðva (,,synergist”) og stöðugleikavöðva (,,stabilizer”). 

Aðalhreyfivöðvar eru þeir vöðvar sem virkja hreyfinguna við samdrátt. 

Mótvöðvar liggja á móti aðalhreyfivöðvum við liðamót og hafa öfuga virkni við 

þá. Yfirleitt eru mótvöðvarnir slakir þegar aðalhreyfivöðvarnir vinna en geta þó 

unnið með þeim við mjög nákvæmar og sérstakar hreyfingar eins og þegar hraði 

hreyfingar er minnkaður. Hjálparvöðvar hjálpa aðalhreyfivöðvum við hreyfingu 

með því að upphefja krafta þeirra. Hjálparvöðvarnir upphefja einnig krafta hvors 

annars. Stöðugleikavöðvarnir eru síðan þeir vöðvar sem styðja við eða gera 
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líkamann stöðugan við ákveðnar hreyfingar (Clippinger, 2007). Styrktarþjálfun 

sem leggur áherslu á jafnvægi í vöðvastyrk á ólíkum vöðvahópum dregur því úr 

líkum á álagsmeiðslum sem orsakast af ójafnvægi í vöðvastyrk þeirra vöðvahópa 

sem liggja á móti hver öðrum (ACE personal trainer manual, 2010).  

Bæting á sér einungis stað við styrktarþjálfun þegar unnið er á hærra 

erfiðleikastigi en venjulega. Til þess að næg örvun eigi sér stað í vöðvaþráðunum 

svo að árangur náist þarf líkaminn að vinna yfir ákveðnum þröskuldi. Þetta gerist 

þegar ákefð, magn eða tíðni æfinga er aukin með tímanum. Ef þessi aukning á sér 

ekki stað venst líkaminn þjálfuninni og stendur í stað. Mælt er með þremur 

jafnlöngum æfingum á viku til þess að árangur náist en ein æfing í viku er nóg til 

þess að viðhalda árangri (Rafferty, 2010).  

Twitchett o.fl. (2009) rannsökuðu hvort styrktar- og þolþjálfun hefði áhrif 

á frammistöðu 17 ballettdansara. Til þess að tryggja það að dansararnir væru allir í 

jafn mikilli þjálfun fyrir rannsóknina tóku aðeins dansarar úr sama dansflokki þátt 

og gengust allir undir þrekpróf. Einnig voru allir dansararnir teknir upp á 

ballettæfingu þar sem tækni var meðal annars metin. Átta dansarar tóku þátt í 

styrktar- og þolþjálfun sem voru klukkutíma í senn, einu sinni í viku í 10 vikur. 

Ástæðan fyrir því að einungis var æft einu sinni í viku var til þess að koma í veg 

fyrir ofþjálfun dansaranna þar sem dagurinn þeirra einkenndist af löngum 

dansæfingum og fáum hvíldardögum. Æfingunum var skipt í tvo hluta, lotuþjálfun 

þar sem var unnið með þol í 20 mínútur og svo hringþjálfun þar sem 

styrktaræfingar voru gerðar í eina mínútu og þar á eftir þurftu þeir að sippa í eina 

mínútu, með 10 sekúndna hvíld milli æfinga. Æfingarnar sem voru gerðar voru 

yfirleitt bakfettur, armréttur, kviðæfingar, þríhöfðaréttur með teygju, framstig, 

tvíhöfðabeygjur með teygju og upphýfingar. Niðurstöðurnar sem fengust voru þær 

að hópurinn sem tók þátt í æfingunum bætti sig mun meira en hinn hópurinn að 

öllu leyti, bæði í styrk, þoli og í ballettæfingum.  

Svipuð rannsókn var gerð á nútímadönsurum af Koutedakis o.fl. (2007) 

þar sem verið var að athuga hvort 12 vikna þol- og styrktarþjálfun hefði áhrif á 

frammistöðu dansaranna í dansi og öðrum þáttum tengdum líkamsástandi þeirra. 

Dönsurunum var skipt af handahófi í tvo hópa, æfingahóp og samanburðarhóp. 

Fyrir og eftir inngripið fóru allir dansararnir í liðleikapróf, þolpróf, styrktarpróf 
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sem mældi vöðvastyrk í lærum, fitumælingu og danspróf. Eftir þessar 12 vikur 

hafði samanburðarhópurinn ekki bætt sig í neinum af þeim þáttum sem prófaðir 

voru. Æfingahópurinn sýndi hins vegar mikla aukningu í liðleika, þoli, vöðvastyrk 

í lærum og á dansprófinu. Enginn munur var þó á fituprósentu. Niðurstöður 

þessarar tveggja rannsókna styðja þá tillögu að bæta eigi styrktarþjálfun inn í 

æfingaáætlun dansara, þó svo að það sé ekki nema í klukkutíma á viku.  

Æfingar 

 

Æfingaáætlanir sem ætlaðar eru til fyrirbyggingar á meiðslum hjá dönsurum ættu 

að miða að því að virkja taugavöðvamót. Æfingaáætlanir sem þessar ættu að 

innihalda æfingar sem auka stöðugleika um liði, jafnvægisæfingar, hoppæfingar 

(,,plyometric”), styrkjandi æfingar fyrir miðju líkamans og styrktaræfingar sem 

líkja eftir dansæfingum (Toledo o.fl., 2004). 

 Hér að neðan verða sett fram dæmi af æfingum og er æfingunum skipt í 

þrjá flokka: Virknisæfingar sem samanstanda af vöðvaþolsæfingum með eigin 

líkamsþyngd og stöðugleika- og jafnvægisæfingum, styrktaræfingum og 

hoppæfingum. Æfingarnar sem notast verður við er að finna í bókum Boyle 

(2004), Cook (2003), Haas (2010) og Radcliffe (2007), og verður þeim blandað 

saman eftir því sem við á. Vegna hárrar meiðslatíðni dansara í miðju og neðri 

hluta líkamans (Albisetti o.fl., 2010; Bronner o.fl., 2003; Bowling, 1989; 

Clippinger, 2007; Fuhrmann o.fl., 2010; Koutedakis o.fl., 1997; Krasnow o.fl., 

1999; Nilsson o.fl., 2001 og Winston o.fl., 2007) verða æfingarnar flestar miðaðar 

að þeim hluta. En einnig verða settar fram nokkrar æfingar sem auka styrk í efri 

hluta líkamans svo ekki verði misræmi á milli vöðva í efri og neðri hluta líkamans 

en það er einn af þeim þáttum sem geta ollið meiðslum (Albisetti o.fl., 2010; Koh 

o.fl., 2007; Wilder og Sethi, 2004).  

Virknisæfingar 

 

Þær æfingar sem hér verða gefin dæmi um eru blanda af vöðvaúthaldsæfingum, 

stöðugleikaæfingum, þá sérstaklega um miðjuna, og jafnvægisæfingum. Þær eru 

notaðar sem upphitun og til þess að virkja þá vöðva sem vinna á með seinna á 

æfingunni og slökkva á þeim sem ekki á að nota (Einar Einarsson, e.d.). Tilgangur 

upphitunar er að hækka líkamshita og ætti að byrja rólega með stigvaxandi hraða. 

Upphitunin undirbýr íþróttamanninn fyrir átök og er tilvalin til þess að auka 
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frammistöðu í líkamlegum þáttum. Upphitun sem tekur á sömu þáttum og íþróttin 

sem verið er að undirbúa fyrir er mun gagnlegri en almenn upphitun (Radcliffe, 

2007).  

Vöðvaþolsæfingar 

 

Eins og sagt var fyrr í þessu verki þurfa dansarar mikið vöðvaþol til þess að geta 

framkvæmt endurteknar hreyfingar sem endast lengur en í 30 sekúndur (Twitchett 

o.fl. 2009). Æfingarnar sem hér verða gefin dæmi um eru æfingar sem miða að 

því að auka vöðvaþol með eigin líkamsþyngd og eru æfingar sem taka á öllum 

helstu vöðvum líkamans. 
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Hnébeygja 

 

Bæði Boyle (2004) og Radcliffe (2007) leggja mikla áherslu á hnébeygjur og 

ágæti þeirra. Á mynd 2 má sjá framkvæmda hnébeygju. Staðið er með axlarbil á 

milli fóta og eiga fætur að snúa út í um það bil 10-15 gráður. Hendur mega annað 

hvort hvíla á höfði, lófar á öxlum og olnbogar snúa fram eða hendur beint fram frá 

líkama. Brjóstkassinn á að vísa upp og bakið beint. Á niðurleið eru hnén beygð 

eins og verið sé að setjast niður. Gæta skal þess að þyngdin sitji í hælunum en 

ekki tánum þannig að líkaminn halli ekki fram. Hnébeygju hefur verið náð þegar 

lærin eru samsíða gólfinu og hælarnir eru yfir tánum. Á leiðinni upp skal hugsa 

um að halda bringunni uppi og ýta mjöðmunum upp og fram á meðan þyngdin er 

enn í hælunum (Boyle, 2004).  

 

 

Mynd 2 Hnébeygja (Boyle, 2004). 
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Hnébeygja í skrefstöðu 

Þegar dansarinn hefur náð tækninni í hnébeygju er honum óhætt að gera frekari 

útfærslur af æfingunni. Hnébeygja í skrefstöðu er auðveldasta hnébeygjan á 

öðrum fæti. Á mynd 3 má sjá framkvæmd æfingarinnar. Staðið er með fætur í 

sundur, annan fótinn fyrir framan og hinn fyrir aftan og gæta þarf þess að báðir 

fætur séu stöðugir. Bakið skal vera beint, horfa skal fram og gott er að hafa 

hendur á höfði með olnboga vísandi út. Leggja skal áherslu á að láta mjaðmirnar 

síga niður og að fremra hnéð sé staðsett beint fyrir ofan ökklann í neðri stöðu með 

aftara hnéð nánast í gólfinu (Boyle, 2004).  

 

 

Mynd 3 Hnébeygja í skrefstöðu (Boyle, 2004). 
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Hnébeygja í skrefstöðu á bekk 

 

Aðrar útfærslur af hnébeygjum eru hnébeygja í skrefstöðu á bekk og hnébeygja á 

öðrum fæti. Erfiðleikastigið er aukið með hnébeygju í skrefstöðu á bekk vegna 

þess að fóturinn snertir aðeins einn stöðugan punkt. Eina breytingin frá fyrri 

æfingunni er sú að aftari fóturinn er staðsettur á bekk með ristina á bekknum eins 

og sjá má á mynd 4 (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 4 Hnébeygja í skrefstöðu á bekk (Boyle, 2004). 
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Hnébeygja á öðrum fæti 

 

Hnébeygja á öðrum fæti er erfiðasta hnébeygjuæfingin af þeim sem settar hafa 

verið hér fram en jafnframt sú gagnlegasta. Æfingin krefst þess að aðeins einn 

fótur sé notaður án þess að hinn veiti einhvern stuðning eða stöðugleika. Sjá má 

framkvæmd æfingarinnar á mynd 5. Staðið er á öðrum fæti ofan á kassa og 

framkvæmd er hnébeygja þar sem hinn fóturinn liggur beint fram. Til þess að 

öðlast meiri stöðugleika er hjálplegt að halda á léttum lóðum með beinum höndum 

í axlarhæð. Líkt og í hnébeygju þarf að leggja áherslu á að halda þyngdinni í 

hælnum til þess að hnéð fari ekki fram fyrir tærnar og til þess að minnka 

hreyfingu um ökkla. Mikilvægt er einnig að láta hreyfinguna byrja í hnjánum, 

ekki ökklunum (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 5 Hnébeygja á öðrum fæti (Boyle, 2004). 
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Upphýfingar 

 

Upphýfingar eru framkvæmdar þannig að hangið er í stöng með axlarbil á milli 

handa. Rétta skal alveg úr olnbogunum áður en líkaminn er hýfður upp. 

Mismunandi er hvaða grip er notað en auðveldasta gripið er undirhandargrip þar 

sem lófarnir snúa að líkamanum. Þar sem upphýfingar eru tiltölulega erfiðar 

æfingar eru þær yfirleitt taldar vera styrktaræfingar. Hins vegar ef notuð er teygja 

eins og sést á mynd 6 til þess að hjálpa til við togið verður hún auðveldari og allir 

ættu að geta framkvæmt hana. Teygjan er bundin föst við stöngina og látin hanga 

niður. Annað hnéð eða fótur er sett í teygjuna og líkaminn síðan látinn síga í 

byrjunarstöðu. Hægt er að stjórna erfiðleikastiginu með mismunandi stífleika á 

teygjunum (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 6 Upphýfingar (Boyle, 2004). 
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Armbeygjur 

 

Armbeygjur eru æfingar sem vinna bæði með efri líkama og miðjuna (Boyle, 

2004; Radclifee, 2007). Í bók sinni setur Radcliffe (2007) armbeygjur fram sem 

stöðugleikaæfingu fyrir miðjuna þar sem halda þarf beinni línu í gegnum allan 

líkamann þegar æfingin er framkvæmd. Boyle (2004) setur hana hins vegar fram 

sem styrktaræfingu fyrir efri hluta líkamans. Ástæðan fyrir því að hún er talin hér 

sem vöðvaþolsæfing er vegna þess að um leið og dansarinn er farinn að geta gert 

nokkrar armbeygjur í röð er verið að vinna með vöðvaþolið frekar en vöðvastyrk 

(Guðbjörg S. Finnsdóttir munnleg heimild, 16. október 2011). 

 Mörgum finnst erfitt að gera armbeygjur til að byrja með og því er hægt að 

gera nokkrar útfærslur af æfingunni. Á mynd 7 sést framkvæmd armbeygju. 

Byrjunarstaðan er þannig að lófar og táberg snerta gólf. Hendur eru örlítið út fyrir 

axlir. Bakið skal vera beint og bein lína á að vera frá öxlum niður í hæla. Horfa 

skal fram á við. Olnbogar eru beygðir niður í um það bil 45 gráður og síðan er 

líkamanum ýtt aftur upp í byrjunarstöðu (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 7 Armbeygjur (Boyle, 2004). 
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Armbeygja hálfa leið niður 

 

Ef venjuleg armbeygja er of erfið er hægt að framkvæma hana þannig að olnbogar 

fara aðeins hálfa leið niður eins og sést á mynd 8 (Cook, 2003). 

 

 

Mynd 8 Armbeygja hálfa leið niður (Cook, 2003). 

 

Armbeygja með upphækkun 

 

Þegar venjulegum armbeygjum hefur verið náð með góðum árangri er hægt að 

auka við erfiðleikastigið. Á mynd 9 sést hvernig armbeygja er framkvæmd með 

upphækkun á fótum. Sú útfærsla er sú auðveldasta til þess að auka við 

erfiðleikann (Boyle, 2004).  

 

 

Mynd 9 Armbeygja með upphækkun (Boyle, 2004). 
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Armbeygja á bolta 

 

Hægt er að auka erfiðleikastigið enn meira með því að hafa hendur á bolta eins og 

sést á mynd 10 og setja Boyle (2004) og Radcliffe (2007) þessa æfingu báðir fram 

sem eina af erfiðustu útfærslum armbeygjunnar. Þessi æfing eykur þörfina á því 

að halda stöðugleika um miðjuna og ætti því ekki að gera nema styrkurinn í miðju 

líkamans sé nægilegur (Boyle 2004). 

 

 

Mynd 10 Armbeygja á bolta (Boyle, 2004). 
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Uppstig 

 

Uppstig er æfing sem hægt er að framkvæma í staðinn fyrir hnébeygju eða 

hnébeygju í skrefstöðu ef vandamál eru í mjóbaki eða hnjám þar sem það setur 

ekki eins mikið álag á þá líkamshluta. (Boyle, 2004) 

 Eins og sést á mynd 11 er æfingin framkvæmd þannig að öðrum fæti er 

komið fyrir á kassa fyrir framan líkamann. Því hærri sem kassinn er því meira 

reynir á aðra vöðva líkamans eins og rassvöðva og vöðvahópinn aftan á lærum. 

Þegar stigið er upp skal ýta líkamanum í gegnum hælinn á fremri fætinum og 

forðast skal að nota aftari fótinn til hjálpar. Halda skal beinum líkama með höfuð 

og brjóstkassa vísandi fram (Boyle, 2004). Til þess að virkja þá vöðva sem mikið 

eru notaðar í dansi við lendingar úr hoppum eins og kálfavöðvana er tilvalið að 

lyfta líkamanum upp á táberg þegar stigið er upp á kassann. Þetta gerir það að 

verkum að kálfavöðvarnir öðlast þol og styrk sem verður til þess að líkurnar á 

meiðslum við lendingar og að standa á tám minnka (Haas, 2010).  

 

 

Mynd 11 Uppstig (Boyle, 2004). 
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Stöðugleika- og jafnvægisæfingar 

Stöðugleiki er sá eiginleiki að geta stjórnað ákveðnum hreyfingum eða krafti og er 

hann yfirleitt nauðsynlegur til þess að öðlast styrk. Ef stöðugleikinn er ekki til 

staðar verður það til þess líkamanum er beitt vitlaust sem leiðir til slakrar 

frammistöðu og aukinnar meiðslahættu. Allar stöðugleikaæfingar ættu að byrja á 

því að þjálfa hryggvöðvana. Til þess að geta aðlagað sig að þeim mörgu 

hreyfingum sem dansinn býður upp á og haldið líkamanum uppi og framleitt kraft 

þurfa hryggvöðvarnir að vera nægilega sterkir. Nánast allar hreyfingar í dansi 

krefjast þess að hryggurinn haldist stöðugur og beinn á meðan framleiddar eru 

kröftugar hreyfingar með hreyfingum á útlimum (Cook, 2003). 

 Miðjuæfingar hafa undanfarið verið að ná meiri vinsældum og eru mikið 

notaðar til þess að fyrirbyggja meiðsli og við endurhæfingu meiðsla. Miðjan sem 

hér er talað um hefur verið lýst sem sívalningi þar sem mjaðmagrindin og vöðvar 

hennar eru botninn, þindin toppurinn, kviðvöðvarnir framhliðin og hrygg- og 

rassavöðvar aftari hliðin. Þessir vöðvar starfa sem miðja hreyfikeðjunnar og því 

mikilvægt að veita þeim sérstaka athygli. Mælt hefur verið með styrkjandi 

æfingum fyrir miðjuna til þess að fyrirbyggja meiðsli í mjóbaki (Akuthota og 

Nadler, 2004). Hér að neðan verða gefin nokkur dæmi um styrkjandi æfingar fyrir 

miðju og aðra hluta líkamans. 

Planki 

 

Radcliffe (2007), Boyle (2004) og Haas (2010) mæla öll með planka sem æfingu 

til þess að styrkja miðjuna. Mynd 12 sýnir venjulegan planka. Þar snerta olnbogar 

og framhandleggur gólf ásamt tám. Bein lína á að vera frá öxlum að ökklum og 

horfa skal fram (Radcliffe, 2007). 

 

 

Mynd 12 Planki (Boyle, 2004). 
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Planki með fótalyftu 

 

Ýmsar útfærslur eru þó til af plankanum. Hægt er að auka erfiðleikastigið við 

venjulegan planka með því að lyfta öðrum fæti frá mjöðm eins hátt og hægt er 

eins og sýnt er á mynd 13. Á meðan fætinum er lyft þarf að halda upphaflegri 

stöðu (Radcliffe, 2007).  

 

 

Mynd 13 Planki með fótalyftu (Radcliffe, 2007). 

 

Hliðarplanki 

 

Mynd 14 sýnir hliðarplanka þar sem aðeins annar handleggur og fótur snerta gólf. 

Bein lína er eins og áður frá öxlum niður í ökkla og hvílir efri fóturinn á þeim fæti 

sem snertir gólfið (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 14 Hliðarplanki (Boyle, 2004). 
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Planki með hendur á bolta 

 

Ef auka á erfiðleikastigið enn frekar er hægt að nota stöðugleikabolta. Ýmsar 

útfærslur eru til af þeirri æfingu. Mynd 15 sýnir planka með hendur á 

stöðugleikabolta. Sömu stöðu er haldið og í venjulegum planka. Erfiðleikastigið er 

aukið vegna þess að hendur eru ekki lengur á stöðugu yfirborði og því fer meiri 

kraftur í það að halda stöðugleikanum. Þessi æfing reynir að auki á þá vöðva sem 

veita stöðugleika um öxl (,,shoulder stabilizer”) (Boyle, 2004).  

 

 

Mynd 15 Planki með hendur á bolta (Boyle, 2004). 
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Planki með fætur á bolta 

 

Sömu æfingu er hægt að gera með fætur á stöðugleikabolta. Eins og mynd 16 

sýnir þá eru lófar staðsettir í gólfi og táberginu stutt við boltann. Fyrir marga er 

þessi æfing erfiðari en æfingin með hendur á boltanum þar sem hún reynir meira á 

axlarvöðvana (Boyle, 2004).  

 

 

Mynd 16 Planki með fætur á bolta (Boyle, 2004). 
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Planki á bolta með hreyfingu á neðri hluta líkamans  

 

Að lokum er planki með fætur á stöðugleikabolta gerð örlítið erfiðari. Eins og 

mynd 17 sýnir eru lófar staðsettir í gólfi líkt og í æfingunni hér að ofan en 

sköflungur hvílir á boltanum. Þegar þeirri stöðu hefur verið náð skal ýta 

mjöðmunum upp á við með því að færa boltann nær líkamanum svo bein lína sé í 

gegnum lófa og mjaðmir. Þessari stöðu er haldið í nokkrar sekúndur og síðan er 

farið aftur í byrjunarstöðu (Haas, 2010). 

 

 

Mynd 17 Planki á bolta með hreyfingu á neðri hluta líkamans (Haas, 2010). 
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Flugvélarjafnvægi  

 

Þessi æfing tekur á öllum helstu vöðvum miðjunnar og í neðri hluta líkamans og 

er góð til þess að æfa jafnvægi og stöðugleika um ökkla-, hné- og mjaðmalið 

ásamt stöðugleika um miðjuna. Framkvæmd æfingarinnar má sjá á mynd 18. 

Staðið er á öðrum fæti  með hnéð örlítið bogið. Hinum fætinum er lyft upp í 90 

gráður fyrir aftan og líkaminn hallar fram á við þannig að bein lína sé frá tám á 

aftari fæti og að höfði. Hendur skulu vera beint út frá öxlum til beggja hliða og 

horfa skal niður til þess að fetta komi ekki á bakið. Mikilvægt er að bakið sé beint 

og að þyngd líkamans sé í ilinni.Til þess að auka erfiðleikann er hægt að gera 

æfinguna á fjaðradýnu (,,trampoline”) eða öðru óstöðugu yfirborði (Haas, 2010). 

 

 

Mynd 18 Flugvélarjafnvægi (Haas, 2010). 
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Danslíkar styrktaræfingar 

 

Eins og sagt var hér að ofan þá er styrktarþjálfun sú þjálfun sem gerð er með 

mótstöðu eða viðnámi til þess að örva vöðvaþræðina (ACE personal trainer 

manual, 2010). Til þess að styrktarþjálfun beri sem mestan árangur er mælt með 

því að þær æfingar sem gerðar eru líkist þeim hreyfingum sem íþróttin gerir 

kröfur um (Rafferty, 2010) og því hafa verið valdar æfingar sem taka á þeim 

vöðvum sem dansinn gerir kröfur um og hjálpa til við að fyrirbyggja helstu 

meiðslin sem eiga sér stað meðal dansara. Æfingarnar sem verða settar hér fram 

eru ýmist notaðar með lóðum eða teygjum. 

Framhnébeygja  

 

Hægt er að framkvæma hnébeygjur með þyngd annað hvort að framan eða aftan. 

Boyle (2004) telur að framhnébeygjur styrki líkamann meira en hnébeygjur með 

þyngd að aftan og að þær séu ólíklegri til að valda meiðslum. 

 Framkvæmd framhnébeygju er eins og framkvæmd venjulegrar hnébeygju 

að mestu leyti. Eins og mynd 19 sýnir þá er haldið á stönginni með afslöppuðu 

gripi þannig að hún sitji á fingrunum. Stöngin hvílir framan á öxlum og olnbogar 

vísa fram og upp (Radcliffe, 2007). 

 

 

Mynd 19 Framhnébeygja (Boyle, 2004). 
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Framhnébeygja með axlarpressu  

 

Cook (2003) segir hvernig hægt er að auka áhrif framhnébeygjunnar með því að 

lyfta stönginni upp fyrir haus þegar staðið er upp úr beygjunni. Á mynd 20 sést 

framkvæmd æfingarinnar. Fara skal eins djúpt niður í hnébeygju og hægt er. Þegar 

byrjunarstöðu hefur verið náð eftir hnébeygjuna skal beygja hnén örlítið og lyfta 

stönginni yfir höfuð. Leggja skal áherslu á að þegar stönginni er lyft upp að ýta 

hálsinum aftur á bak og að nota sprengikraftinn úr fótunum fyrst, áður en 

stönginni er ýtt upp með öxlunum (Cook, 2003). 

 

 

Mynd 20 Framhnébeygja með axlarpressu (Cook, 2003). 
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Réttstöðulyfta  

 

Réttstöðulyfta er æfing sem æfir bakvöðvana (,,spinal erectors”) ásamt 

rassvöðvum og vöðvunum aftan á lærum. Á mynd 21 sést framkvæmd 

æfingarinnar. Staðið er með um það bil mjaðmabil á milli fóta með hnén örlítið 

beygð. Spenna skal herðablöðin saman og halda bakinu beinu. Hægt er að nota 

bæði handlóð og stöng við æfinguna. Þyngdinni er haldið fyrir framan líkama. 

Þegar notast er við handlóð er þeim haldið við lærin og lófar snúa að líkama. 

Bakið er beygt niður í 90 gráður eða eins langt og hreyfanleiki lærvöðva leyfir. 

Lykilatriði í æfingunni er að beygjan komi frá mjöðmum og að rassinum sé ýtt 

aftur á bak í stað þess að halla líkamanum fram (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 21Réttstöðulyfta (Boyle, 2004). 
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Réttstöðulyfta á öðrum fæti  

 

Til þess að gera réttstöðulyftuna hagnýtari og líkari hreyfingum í dansi er hægt að 

gera hana á öðrum fæti og tekur hún á flestum vöðvum í neðri hluta líkamans. 

Æfingin veitir mikinn stöðugleika og þá sérstaklega um ökklaliðinn. Hægt er að 

nota æfinguna jafnt sem styrktaræfingu með lóð og sem upphitun með eigin 

líkamsþyngd. Eins og mynd 22 sýnir er staðið á öðrum fæti með handlóð í 

hendinni á móti. Framkvæmd æfingarinnar er síðan eins og í venjulegri 

réttstöðulyftu nema að hinum fætinum er lyft beint aftur á bak svo bein lína sé frá 

öxlum og niður í ökkla (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 22 Réttstöðulyfta á öðrum fæti (Boyle, 2004). 
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Plié með mótstöðu  

Til er afbrigði af réttstöðulyftunni sem líkist hreyfingu sem mjög mikið er notuð í 

dansi og kallast plié. Í plié er staðið með fætur í sundur, hæla að hvor öðrum og 

tærnar snúa út í sitt hvora áttina eins og sjá má á mynd 23. Mjaðmirnar eru 

lækkaðar og hnén beygð út í sitt hvora áttina. Mótstöðu er bætt við æfinguna með 

því að standa upp við vegg með bolta milli veggs og læra. Þegar æfingin er 

framkvæmd er lærunum ýtt upp við boltana svo þeir detti ekki. Mikilvægt er að 

bakið sé beint á meðan æfingin er gerð (Haas, 2010).  

 

 

Mynd 23 Plié með mótstöðu (Haas, 2010). 
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Súmó réttstöðulyfta  

 

Til þess að auka mótstöðu æfingarinnar er hægt að framkvæma æfingu sem kallast 

súmó réttstöðulyfta. Sjá má framkvæmd æfingarinnar á mynd 24. Hún byrjar í 

djúpu plié með stöng fyrir framan líkama. Haldið er á stönginni með axlarbreidd á 

milli handa og henni lyft upp þegar rétt er úr líkama. Mikilvægt er að bakið sé 

beint (Delavier, 2006). 

 

 

Mynd 24 Súmó réttstöðulyfta (Delavier, 2006). 

  



51 

 

Uppstig með þyngd 

 

Líkt og Boyle (2003) segir Radcliffe (2007) frá uppstigi í sinni bók. Hins vegar 

eykur hann erfiðleikastigið með því að nota þyngdir og auka þar með viðnámið. 

Hægt er að nota annað hvort handlóð eða stöng við framkvæmd æfingarinnar. Ef 

notast er við handlóð er þeim haldið í sitt hvorri hendinni við hlið líkamans. Ef 

notuð er stöng er hún staðsett aftan á öxlum eins og sést á mynd 25. Framkvæmd 

æfingarinnar er eins og framkvæmd venjulegs uppstigs eins og lýst var hér að 

ofan fyrir utan það að mælt er með því að kassinn sem stigið er upp á sé lægri og 

sé fyrir neðan hnéhæð (Radcliffe, 2007). 

 

 

Mynd 25 Uppstig með þyngd (Radcliffe, 2007). 
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Uppstig með hnélyftu 

 

Hægt er að breyta erfiðleikastigi uppstigsins með því að lyfta hnénu á aftari 

fætinum upp eins hátt og hægt er þegar stigið er upp á kassann eins og sést á 

mynd 26. Í þessari æfingu er rétt vel úr mjöðmunum og þar með verða þær 

sterkari (Radcliffe, 2007) 

 

 

Mynd 26 Uppstig með hnélyftu (Radcliffe, 2007). 
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Bolvinda með þyngd  

 

Þessi æfing er sérstaklega góð fyrir karlkyns dansara þar sem hlutverk þeirra er 

mjög oft að lyfta kvenkyns dönsurunum úr lægri stöðum (Toledo o.fl., 2004). 

Staðið er í hnébeygjustöðu með skífu á annarri hliðinni eins og mynd 27 sýnir. 

Skífan er færð upp á við í hina áttina með því að snúa upp á bolinn og mjaðmir. 

Hjálplegt er að horfa á skífuna í gegnum allt ferlið (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 27 Bolvinda með þyngd (Boyle, 2004). 
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Vængjun  

 

Í ballett er framkvæmt mikið af hreyfingum sem krefjast þess að stöðugleiki um 

ökklaliðinn sé til staðar. Slíkar hreyfingar eru t.d. að standa á tábergi og tám, að 

hoppa og að lenda. Ef styrkur í þeim vöðvum sem liggja á utanverðum fótlegg og 

festast við stóru og litli tá (,,peroneus muscles”) er hætta á að ökklinn snúist og 

verði óstöðugur (Toledo o.fl., 2004). Haas (2010) setur fram styrktaræfingu sem 

vinnur með þessa vöðva. Setið er með teygju hringinn í kringum fætur og fótum 

er ýtt í sitt hvora áttina á móti teygjunni til þess að fá viðnám. Framkvæmd 

æfingarinnar má sjá á mynd 28. 

 

  

Mynd 28 Vængjun (Haas, 2010). 
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Hoppæfingar 

 

Helsti tilgangur hoppæfinga er að auka kraft til þess að geta hoppað hærra. 

Krafturinn eykst þegar blandað er saman styrk, hraða og snerpu og eru æfingarnar 

að mestu leyti gerðar með eigin líkamsþyngd (Radcliffe, 2007). Hopp er stór hluti 

þeirra hreyfinga sem gerðar eru í dansi og þarfnast bæði vöðvastyrks og vöðva 

teygjanleika (Rafferty, 2010). Hoppæfingar hafa reynst vel til þess að bæta kraft 

dansara í hoppum og öðrum hreyfingum. Mikilvægt er að æfingarnar séu gerðar 

með stigvaxandi álagi til þess að minnka líkur á meiðslum (Boyle, 2004; 

Radcliffe, 2010). 

 

 Áætlun fyrir hoppæfingar ætti að byrja á æfingum þar sem 

íþróttamaðurinn lærir að lenda rétt (Boyle, 2004). Talið er að dansarar læri að 

lenda á stífan hátt til þess að halda í þá fagurfræðilegu tækni sem dansinn gerir 

kröfur um. Þær hreyfingar sem dansarar gera til þess að halda í tæknina gætu gert 

það að verkum að þeir ná ekki þeirri hæð í hoppum sem þeir ætla sér. Því er mælt 

með því að dansarar læri að hoppa og lenda upp á nýtt án þess að hugsa um 

tæknina. Þegar því hefur verið náð er síðan mælt með því að yfirfæra tæknina yfir 

á þá þekkingu sem þeir hafa öðlast í að hoppa (Radcliffe, 2007). 

Þegar íþróttamönnum er kennt að hoppa og lenda er lögð áhersla á að 

lenda mjúklega með því að nota kraftinn í höndum og mjöðmum. Einnig þarf að 

kenna það að láta vöðvana upphefja þá krafta sem myndast þegar lent er, ekki 

liðina. Ef þetta er ekki kennt aukast líkurnar á meiðslum til muna. Hægt er að líta 

á þetta fyrsta stig hoppæfinga þannig að verið sé að undirbúa sinarnar fyrir frekari 

hopp (Boyle, 2004).  
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Kassahopp 

 

Staðið er með mjaðmabil milli fóta. Hné og mjaðmir eru beygð svo rassinn ýtist 

út. Hendur eru keyrðar aftur á bak meðfram síðu. Þegar hoppað er lenda fætur á 

kassanum með bogin hné og hendur sveiflast fram. Mikilvægt er að hæðin á 

kassanum henti þeim sem framkvæmir æfinguna og er hægt að meta hæðina með 

tveimur þáttum. Ef íþróttamaðurinn lendir hljóðlega og í sömu stöðu og hann tók 

af stað í er kassinn í réttri hæð. Ef lent er neðar en í byrjunarstöðu er kassinn of 

hár (Boyle, 2004). Sjá mynd 29. 

 

 

Mynd 29 Kassahopp (Boyle, 2004). 
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Kassahopp á öðrum fæti 

 

Þessi æfing er framkvæmd eins og æfingin hér að ofan nema á öðrum fæti eins og 

sjá má á mynd 30. Til að byrja með er kassinn lækkaður verulega til þess að ná 

stöðugleikanum á öðrum fæti. Þegar því hefur verið náð er hægt að hækka 

kassann (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 30 Kassahopp á öðrum fæti (Boyle, 2004). 
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Kassahopp til hliðar á öðrum fæti 

 

Sama æfing er framkvæmd og hér að ofan nema hoppað er til hliðar (Boyle, 

2004). Sjá mynd 31. 

 

 

Mynd 31 Kassahopp til hliðar á öðrum fæti (Boyle, 2004). 
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Á stigi tvö í hoppæfingum er lögð áhersla á að hoppa yfir hindranir. Þessi breyting 

verður til þess að byrja þarf að vinna með þyngdaraflið ásamt því að lenda rétt og 

eykur það álagið á vöðvana (Boyle, 2004). 

Hindrunarhopp 

 

Hindrunarhoppið er framkvæmt eins og kassahoppið fyrir utan það að hoppað er 

yfir hindrun og lent er í sömu hæð og hoppað var frá (Boyle, 2004). Sjá mynd 32. 

 

 

Mynd 32 Hindrunarhopp (Boyle, 2004). 
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Hindrunarhopp á öðrum fæti  

 

Framkvæmd æfingarinnar er eins og í æfingunni hér að ofan nema lent er á öðrum 

fæti eins og mynd 33 sýnir. Þetta eykur þörfina fyrir stöðugleika í ökklanum. Lent 

er á sama fæti og hoppað var af (Boyle, 2004). 

 

 

Mynd 33 Hindrunarhopp á öðrum fæti (Boyle, 2004). 
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Hindrunarhopp á öðrum fæti til hliðar 

 

Í þessari æfingu er hindrunin lækkuð. Hoppað er í um það bil 45 gráður fram á við 

á öðrum fæti, frá einni hlið til annarrar. Hendur eru notaðar líkt og í hinum 

æfingunum til þess að auka kraftinn. Þær byrja í öfuga átt við þá sem hoppað er í 

og sveiflast yfir líkamann og enda í hina áttina (Boyle, 2004). Sjá mynd 34. 

 

 

Mynd 34 Hindrunarhopp á öðrum fæti til hliðar (Boyle, 2004). 
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Á þriðja stigi er lögð áhersla á að minnka tímann sem fæturnir snerta gólfið á 

sama tíma og lent er örugglega og á réttan hátt (Boyle, 2004). 

Djúphopp  

 

Sjá má framkvæmd æfingarinnar á mynd 35. Staðið er á kassa eða annarri 

upphækkun sem er í hnéhæð. Fremri hluti fótanna stendur út fyrir brúnina á 

kassanum. Íþróttamaðurinn lætur sig detta af kassanum og lendir með bogin hné, 

olnbogar vísa aftur á bak og ökklar eru læstir. Um leið og lendingin á sér stað er 

hoppað eins hátt upp og hægt er. Hendur sveiflast upp í brjósthæð í hoppinu 

(Radcliffe, 2007). 

 

 

Mynd 35 Djúphopp (Radcliffe, 2007). 
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Hnébeygjuhopp 

 

Hnébeygja er framkvæmd eins og lýst var hér að ofan. Úr hnébeygjustöðunni er 

hoppað upp með beinan líkama með eins miklum krafti og hægt er. Lenda skal 

aftur í hnébeygjustöðu áður en næsta hopp er tekið. Til þess að gera æfinguna 

erfiðari er hægt að vera með þyngd á öxlunum (Radcliffe, 2007). Sjá mynd 36. 

 

 
 

Mynd 36 Hnébeygjuhopp (Radcliffe, 2007). 
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Skærahopp 

  

Í byrjunarstöðu er staðið með annan fótinn boginn fyrir framan og hinn boginn 

fyrir aftan eins og sjá má á mynd 37. Hnéð á fremri fæti er staðsett í beinni línu 

við hælinn og hnéð á aftari fæti beint undir mjöðmum. Hoppað er eins hátt upp og 

hægt er með beinan líkama og skipt er um fót í loftinu. Gott er að nota kraftinn frá 

höndunum til þess að hoppa hærra. Lent er í sömu stöðu og byrjað var, nema að 

með hinn fótinn fyrir framan (Radclifee, 2007). 

 

 

Mynd 37 Skærahopp 
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Lokaorð 

 

Dans hefur verið hluti af mannlegu samfélagi frá því í árdaga mannkyns (Angioi 

o.fl., 2009). Upp úr 16. öld fór ballett að mótast sem listform og varð að þeim 

dansstíl sem hann er í dag á 18. öld (Kassing, 2007). Nútímadansinn þróaðist 

síðan á 20. öldinni sem tilraun til þess að brjótast út frá þeim reglum og hömlum 

sem ballett tæknin bauð upp á (Koutedakis o.fl., 2007). Í dag eru báðir dansstílar 

mjög vinsælir og eru gerðar miklar kröfur til þeirra sem vilja dansa á atvinnustigi. 

Dansarinn þarf að vera ákaflega vel á sig kominn líkamlega til þess að geta staðið 

undir væntingum um tækni, erfiða danshönnun og mikið álag (Angioi o.fl., 2009; 

Toledo o.fl., 2004).  

 Mikið er um meiðsli í dansi og þá sérstaklega álagsmeiðsli en tíðni þeirra 

er um 60 – 70 prósent (Bronner o.fl., 2003). Meiðslin eru algengust í miðju 

líkamans og neðri hluta hans. Algengasta staðsetning álagsmeiðsla dansara er á 

fæti og ökkla eða frá 26 prósentum upp í 54 prósent. Mjóbak og mjaðmir fylgja 

þar á eftir eða frá 17 prósentum upp í 30 prósent. Einnig er algengt að dansarar 

meiðist á hnjám eða frá 11 prósentum upp í 24 prósent (Bowling, 1989; Bronner, 

2003; Krasnow, 1999; Nilsson, 2001; Winston 2007). 

Margar ástæður liggja að baki álagsmeiðslum og má þar helst nefna lélega 

tækni, mikið æfingaálag, misræmi í líkamsbyggingu, ójafnvægi í vöðvastyrk og 

stífa vöðva (Albisetti o.fl., 2010; Koh o.fl., 2007; Wilder og Sethi, 2004). Það sem 

einkennir þó dansara er að þeir eru oft vannærðir og undir líkamsþyngd. 

Rannsóknir benda til þess að þetta sé vegna þeirrar kröfu um að dansarar eigi að 

vera grannir. Einnig hafa rannsóknir sýnt að danstímar séu ekki nægilega 

líkamlega krefjandi til þess að brenna þeim hitaeiningum sem þarf til þess að 

halda slíkri líkamsþyngd og því lágmarka dansarar þann hitaeiningafjölda í því 

sem þeir innbyrða. Afleiðing þessa er að margir dansarar eru vannærðir en 

vannæring hefur mikil áhrif á álagsmeiðsli og þá sérstaklega álagsbresti beina þar 

sem vannæring er tengd við beinþynningu (Anshel, 2004; Schluger, 2010). 

Danslistin sjálf ýtir undir meiðsli vegna þeirrar tækni sem notuð er. Mjög 

margar hreyfingar í dansi gera kröfur um fettur á baki og snúning um miðju sem 

eykur álag á hryggjarliðina. Flestar ballettstöður byrja með útsnúnar mjaðmir sem 

eykur álag á hné ef snúningnum er ekki náð rétt. Þeir dansa einnig mikið á tábergi 
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og á tám í táskóm sem eykur álag á kálfavöðvana við það að halda stöðugleika um 

ökklaliðinn (Toledo o.fl., 2004). Nútímadansarar dansa yfirleitt berfættir sem gerir 

þá móttækilegri en ella fyrir meiðslum (Peer og Dubois, 2004).  

 Það sem er einnig algengt meðal dansara er að þeir virðast ekki vera 

nægilega sterkir til þess að ráða við það álag sem þeir eru undir á æfingum og við 

sýningar (Koutedakis o.fl., 2009; Koutedakis og Jamurtas, 2004; Vetter og Dorgo, 

2009). Rannsóknir sýna að þeir dansarar sem hafa minni vöðvastyrk eru líklegri til 

þess að meiðast. Þeirra meiðsl eru oft verri og þeir eru lengur að jafna sig en þeir 

sem sterkari eru (Koutedakis o.fl., 1997). Svo virðist sem dansarar hafi ekki 

innleitt styrktarþjálfun inn í æfingaáætlanir sýnar vegna hræðslu um að skerða 

fagurfræðilega framkomu þeirra. Engar rannsóknir hafa þó verið gerðar sem 

styðja þetta. Þvert á móti sýna rannsóknir fram á það að styrktarþjálfun bætir 

styrk, þol og hæfni í dansi og minnki mittismál dansara (Koutedakis o.fl. 2009; 

Rafferty, 2010; Vetter og Dorgo, 2009) 

 Sú styrktarþjálfun sem mælt hefur verið með fyrir dansara þarf að 

innihalda stöðugleika- og jafnvægisæfingar, vöðvaþolsæfingar, danslíkar 

styrktaræfingar og hoppæfingar (Toledo o.fl., 2009).  

Það sem kom mér á óvart við gerð þessa lokaverkefnis er hversu lítið 

almennt er verið fjallað um styrktarþjálfun fyrir dansara. Ef skoðaðar eru áætlanir 

sem gerðar hafa verið með það í huga að fyrirbyggja meiðsli í öðrum íþróttum 

eins og knattspyrnu liggur beint fyrir hvað er til ráða. Þetta skortir í dansheiminum 

í dag. Það er mín skoðun að dansarar og þjálfarar verði að vera meðvitaðir um 

meiðslaáhættuna sem fylgir dansinum ásamt því að þekkja þær fyrirbyggjandi 

æfingar sem hægt er að gera. Það er mjög mikilvægt að þeir stundi reglulega 

styrktarþjálfun. Ástæðan fyrir því að þær æfingar sem settar voru fram hér að ofan 

voru skýrðar svo nákvæmlega er svo að dansarar fræðist um það hvernig 

styrktarþjálfun sé góð leið til að fyrirbyggja meiðsli. Dansarar eru oft vannærðir 

vegna þess að þeir fá ekki nægilega mikla líkamlega þjálfun út úr dansæfingum og 

telja styrktarþjálfun vera af hinu verra. Því tel ég mjög mikilvægt að fræða alla 

dansara um áhættuþætti meiðsla og hvernig er hægt bæta frammistöðu um leið og 

verið er að minnka meiðslahættu. 
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