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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var vöðvavirkni neðri útlima í fjórum 

sprengikraftsæfingum fyrir spretthlaupara og stökkvara skoðuð. 

Hangandi kraftvending og -snörun eru sígildar lyftingaæfingar sem 

íþróttamenn hafa notað lengi en markmið þessarar rannsóknar var að 

kanna hvort nýjar annars fótar útfærslur þessara æfinga hafi eitthvað 

umfram þær hefðbundnu þegar kemur að því að byggja upp 

sprengikraft fyrir spretthlaup og stökk. Gerður var samanburður á 

vöðvavirkni gluteus maximus, biceps femoris, vastus lateralis og 

gastrocnemius medialis í æfingunum hjá átta frjálsíþróttamönnum. 

Virkjunarröð vöðvanna var skoðuð og borin saman við rannsóknir á 

hlaupahreyfingunni. Einnig var tækni í æfingunum metin og hraði 

mældur í lyftunum. Niðurstöðurnar benda til þess að vöðvavirkni 

biceps femoris og gluteus maximus aukist við það að framkvæma 

snörun og vendingu á öðrum fæti. Virkjunarröð í beggja og annars 

fótar æfingunum var ólík og líktist röðin í síðarnefndu æfingunum 

mjög virkjunarröðinni í hlaupahreyfingunni. Tækni virðist hafa einna 

mest áhrif á vöðvavirkni vastus lateralis og gastrocnemius medialis í 

æfingunum. Af þessu að dæma er þróun þessara æfinga á réttri leið og 

óhætt að mæla með notkun þeirra fyrir þá sem þjálfa spretthlaup og 

stökk. 

Lykilorð: Sprengikraftur, spretthlaup, ólympískar lyftingar, annars 

fótar snörun, annars fótar vending og vöðvarafrit. 
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verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnisins er 12 ECTS einingar og 
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áhuga á. Nýjar æfingar eru alltaf að skjóta upp kollinum en oftar en ekki gleymast 

þær fljótt og sömu gömlu góðu æfingarnar halda sínum sessi í kraftþjálfun 

íþróttamanna. Þess vegna langaði okkur að kanna hvort ný útfærsla á tveimur 

gömlum æfingum breytti virkni þeirra og hvort þessar nýju útfærslur væru góðar 

til kraftþjálfunar spretthlaupara og stökkvara. 
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1. Inngangur 

Þjálfun íþróttamanna í greinum þar sem stökkkraftur og spretthraði koma við sögu 

byggist að stórum hluta á þjálfun sprengikrafts (e. explosive strength). Vitað er að 

góður árangur í sprengikraftsæfingum á borð við vendingu (e. clean) og snörun (e. 

snatch) hefur mikil áhrif á spretthraða og stökkkraft og bætir þar af leiðandi 

árangur í íþróttum á borð við frjálsar íþróttir, körfubolta, handbolta og aðrar 

íþróttir sem krefjast mikils sprengikrafts (Hori, o.fl., 2008; Takano, 1993a; 

Newton, 2010; Comfort, Allen og Graham-Smith, 2011).  

Áhersla á starfrænar æfingar (e. functional training) sem líkja eftir 

hreyfingunni sem æft er fyrir hefur aukist mikið á síðustu árum (Boyle, 2004). 

Þessar æfingar eru oft útgáfur af sígildum æfingum eins og snörun og vendingu. 

Þetta á líklega sinn þátt í því að annars fótar útgáfur snörunar og vendingar eru 

orðnar vinsælar meðal þeirra sem stunda íþróttir þar sem spretthraði skiptir máli. 

Starfrænar æfingar miða meðal annars að því að minnka meiðslahættu með því að 

undirbúa íþróttamanninn fyrir nákvæmlega þá tegund hreyfingar sem hann 

framkvæmir í keppni og er að margra mati rökrétt þróun í átt að enn frekari 

framförum (Boyle, 2004; Bartonietz, 1996). 

1.1. Ólympískar lyftingar 

Ólympískar lyftingar samanstanda af tveimur keppnisgreinum sem eru snörun og 

jafnhending (e. clean & jerk). Þessar greinar hafa verið hluti af Ólympíuleikunum 

síðan 1896 en þó tekið einhverjum breytingum frá þeim tíma. Aðalmarkmið 

greinanna er að koma stönginni með eins mikilli þyngd og unnt er upp fyrir höfuð 

og halda henni stöðugri þar. Í snörun er sú hreyfing ein samfelld hreyfing frá gólfi 

og upp fyrir höfuð en jafnhending samanstendur af tveimur hreyfingum, vendingu 

og jafnhöttun (e. jerk). Vending er sá hluti greinarinnar þar sem lóðin eru færð frá 

gólfi í einni samfelldri hreyfingu upp á brjóstkassa, þar nær íþróttamaðurinn 

jafnvægi og uppréttri stöðu áður en hann reynir við jafnhöttun sem er seinni hluti 

jafnhendingarinnar. Þá færir hann stöngina af brjóstkassa og upp fyrir höfuð og 
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heldur stöng með uppréttum handleggjum beint fyrir ofan höfuð (Newton, 2010; 

Takano, 1993a). 

Þessar keppnisgreinar hafa síðan verið aðlagaðar að íþróttagreinum og 

notaðar sem sprengikraftsæfingar fyrir margar tegundir íþrótta. Æfingarnar teljast 

einna heppilegastar fyrir þjálfun stökkkrafts og sprengikrafts þar sem allur 

líkaminn vinnur samtímis (Haff, Whitley og Potteiger, 2001; Hori o.fl., 2008). 

Útfærslur á þessum æfingum eru fjölmargar en sem dæmi um þær algengustu má 

nefna; snörun og jafnhending með annarri hendi; snörun og jafnhending með 

bjöllur (e. kettlebells); snörun og vending af misháum pöllum; snörun og vending 

með þungum boltum; snörun og vending úr hangandi stöðu (e. hang clean, hang 

snatch); kraftsnörun (e. power snatch) og kraftvending (e. power clean); hangandi 

kraftsnörun (e. hang power snatch), hér eftir II-PS, og hangandi kraftvending (e. 

hang power clean), hér eftir II-PC. Hangandi snörun og vending felur í sér að 

lyftan hefst með stöngina hangandi í hnéhæð í stað þess að byrja á gólfi (Newton, 

2010; Takano, 1993a; Takano, 1993b). Allar þessar æfingar eiga það sameiginlegt 

að vera framkvæmdar með báða fætur á gólfi en einnig eru útfærslur að ryðja sér 

til rúms sem eiga að líkja meira eftir hreyfingum í þeim íþróttum sem æft er fyrir. 

Dæmi um slíkar útfærslur eru annars fótar snörun (e. single-leg snatch) og annars 

fótar vending (e. single-leg clean) auk annars fótar hangandi kraftsnörunar (e. 

single-leg hang power snatch), hér eftir I-PS, og annars fótar hangandi 

kraftvendingar (e. single-leg hang power clean), hér eftir I-PC. Þessar æfingar eru 

nýttar í meira mæli en áður meðal íþróttamanna og þá sérstaklega spretthlaupara 

og stökkvara þar sem þessar útfærslur eru taldar líkjast hreyfimynstri þeirra íþrótta 

meira en beggja fóta útfærslurnar. 

Kraftátak í ólympískum lyftingum er mjög mismunandi eftir því hvaða aðferð 

og tækni er notuð. Hámarksátak (e. peak power) í hangandi snörun er til að mynda 

mun hærra en í venjulegri snörun frá gólfi og hámarkskraftur í hangandi 

kraftvendingu er einnig mun meiri en þegar sú æfing er framkvæmd frá gólfi 

(Bartonietz, 1996; Comfort o.fl., 2011). Rannsóknir sýna einnig að kraftátak í 

snörun á öðrum fæti er ekki jafn mikið og þegar æfingin er framkvæmd frá gólfi 

en þó er átakið á hvern fót mun meira þar sem átakið í beggja fóta æfingum deilist 

á báða fætur (Bartonietz, 1996). 
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1.2. Grunntækni í snörun og vendingu 

Grunntækni og vöðvavinna fótleggja í vendingu og snörun er svipuð og því verða 

tækniatriði og útfærslur útskýrðar samhliða fyrir báðar greinarnar hér. Myndir af 

lykilstöðum II-PC og II-PS er að finna í viðauka 6.1. Þeir vöðvar sem einna helst 

eru notaðir og æfðir í snörun og vending eru stóru vöðvar fótleggja og mjaðma. 

Vöðvar handa og efri búks eru svo notaðir til þess að draga lyftingamanninn undir 

stöngina (Newton, 2010). Réttuvöðvar mjaðma, hnjáa og ökkla eru þeir vöðvar 

sem lyfta stönginni en þessir vöðvar vinna á líkan hátt í hlaupahreyfingunni 

(Takano, 1993a). Upphaf beggja æfinganna er mjög svipað og í fyrri hluta 

æfinganna vinna sömu vöðvar svipaða vinnu. Megin munurinn liggur í 

tímasetningum hreyfinganna en hann kemur til vegna mismunandi grips um 

stöngina (Newton, 2010; Takano, 1993a; Takano, 1993b). 

1.2.1. Grunnstaða 

Grunnstaða í snörun og vendingu er þannig að haldið er með víðu yfirgripi í 

snörun en þröngu gripi eða um axlarbreidd milli handa í vendingu. Staðið er með 

um það bil axlarbreidd milli fóta og hné og tær vísa örlítið út en þó ekki mikið. 

Staða líkamans á að vera þannig að mjaðmir, hné og ökklar eru í beygju, mjaðmir 

í hæð við hné svo lærleggur er láréttur eða örlítið hallandi fram á við. Brjóstkassi 

skal vísa fram svo rétt staða komi á bak en til þess þarf einnig að spenna latisimus 

dorsi og herðablöð saman. Staða á höfði skal vera upprétt og eðlileg en mikilvægt 

er að horfa fram á einn punkt eða svæði til þess að halda jafnvægi gegnum 

æfinguna. Svæðið skal vera fyrir ofan sjónlínu í standandi stöðu til þess að halda 

stöðu hryggjar eins eðlilegri og unnt er (Takano, 1993a; Newton, 2010). Þessi 

grunnstaða er eins í bæði kraftsnörun, keppnissnörun, kraftvendingu og 

jafnhendingu. Þegar staðið er í þessari stöðu er stöng upp við fótleggi, axlir aðeins 

fyrir framan stöng og hendur alveg útréttar. Vegna mismunandi grips í snörun og 

vendingu er upphafsstaða í snörun dýpri en upphafsstaðan í vendingu. Fyrsta 

hreyfingin í snörun þegar hefja á lyftuna er að snúa höndum þannig að olnbogar 

snúi upp og út og þeir leiða síðan hreyfingu handa gegnum lyftuna, en sá 

snúningur kemur ekki í vendingu fyrr en seinna tog er að hefjast (Takano, 1993a; 

Newton, 2010). Í upphafsstöðunni er mikilvægt að hafa þungann á tábergi en þó 

ekki svo að hælar lyftist (Takano, 1993a). 
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1.2.2. Fyrra tog 

Fyrra tog eða upphaf lyftunnar hefst með rólegri hraðaaukningu á stönginni þar 

sem henni er lyft upp með sköflungum en lyftan verður þegar rólega er rétt úr 

mjöðmum og hnjám samtímis. Mikilvægt er að halda réttri stöðu á búk en 

mjaðmir og axlir eiga að færast jafn hratt upp og því er stöðugleiki í búk 

mikilvægur. Þegar stönginni er lyft færist hún fram en þó ekki svo langt að hún 

fari fram fyrir axlarlínu, ef stöngin fer of langt verður átakið ekki rétt og lyftan 

misheppnuð. Við þetta færist þyngdin af framanverðum fótum á miðjan fótinn þar 

sem stöng færist örlítið (Takano, 1993a; Newton, 2010). Þegar stöng er komin 

fram hjá hnjám er íþróttamaður búinn að rétta nánast úr hnjám en þó með þau 

aðeins bogin en í þessari stöðu líkur fyrra togi og aðdragandi seinna togs (e. 

transition) hefst (Gourgoulis o.fl., 2004; Takano, 1993a; Newton, 2010; 

Bartonietz, 1996) en það er upphafsstaðan í I-PS og I-PC. 

1.2.3. Aðdragandi seinna togs 

Aðdragandi seinna togs er sá staður í lyftunni sem er í beinu framhaldi af fyrra 

togi og hefst þegar stöng er lyft upp fyrir hné og þar til stöng er komin í 

átaksstöðu. Átaksstaða er sú staða þar sem seinna tog hefst sem getur verið allt frá 

miðjum lærum og upp að mitti en það fer bæði eftir því hvort framkvæmd er 

snörun eða vending og einnig eftir líkamsbyggingu þess sem framkvæmir lyftuna 

(Gourgoulis, Aggeloussis, Kalivas, Antoniou og Mavromatis, 2004;Takano, 

1993a; Takano, 1993b; Newton, 2010). Átaksstaða er ofar í snörun en vendingu 

þar sem gripið er víðara og því er aðdragandi seinna togs oftar stærri hluti ferilsins 

í snörun en vendingu. Í þessum hluta hreyfingarinnar, bæði í snörun og vendingu, 

er nánast búið að rétta úr hnjám þegar stöngin er komin í hæð við hné en þá er 

mikilvægt að beygja hné að nýju og færa þau fram og undir stöngina. Á sama tíma 

og hné bogna að nýju halda réttuvöðvar mjaðma áfram að rétta úr mjöðmum svo 

stöngin færist ofar og aðeins inn á við að lærum eða mjöðmum á meðan hné 

færast undir. Þá er líkaminn og stöngin komin á átaksstöðu og seinna tog getur 

hafist, þunginn skal vera á tábergi lyftingamanns í átaksstöðunni (Gourgoulis o.fl., 

2004; Takano, 1993a; Takano, 1993b; Newton, 2010; Bartonietz, 1996). 

1.2.4. Seinna tog 

Seinna tog felst í því að rétta af miklum krafti úr mjöðmum, hnjám og ökklum en 

við það hoppar lyftingamaður upp af tábergi. Samtímis því að rétta úr liðamótum 
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mjaðma og hnjáa skal hann toga stöngina kröftuglega með axlarvöðvum lóðrétt 

upp á við svo stöng sé sem næst líkamanum á leiðinni upp. Olnbogar leiða 

hreyfingu stangarinnar þangað til þeir eru komnir í um það bil axlarhæð. Þá endar 

togið og griphluti æfingarinnar hefst bæði í snörun og vendingu. Í lok seinna togs 

er líkaminn í algerlega uppréttri stöðu, uppi á tábergi, útrétt hné og mjaðmir, 

upprétt staða á búk og olnbogar í um það bil axlarhæð (Gourgoulis o.fl., 2004; 

Takano, 1993a; Takano, 1993b; Newton, 2010). 

1.2.5. Grip 

Griphluti æfinganna er ekki eins í snörun og vendingu þó hreyfingar fótleggja séu 

svipaðar. Fyrsti hluti þessa fasa er að draga sig undir stöngina með því að kreppa 

ökkla og beygja hné og mjaðmaliði. Í snörun er stöngin yfirleitt á meiri ferð upp á 

þessu stigi og því kemst lyftingamaður allur undir stöngina áður en skriðþungi 

hennar hættir að færa hana ofar og grípur hana með útréttum örmum fyrir ofan 

höfuð. Í vendingu hins vegar fer lyftingamaður ekki allur undir stöngina heldur 

snýr olnbogum undir stöngina svo þeir vísi beint fram og grípur stöngina á 

ofanverðum brjóstkassa eða í axlarhæð. Stöngin hvílir þá á brjóstkassa 

lyftingamanns meðan lyftu er lokið. Í þessum hluta æfinganna sést einnig hvort 

um kraftsnörun og kraftvendingu eða keppnissnörun og keppnisvendingu er að 

ræða þar sem í keppnisútfærslum æfinganna er farið í fulla hnébeygju áður en 

staðið er upp að nýju en í kraftútfærslum æfinganna er ekki farið dýpra en svo að 

mjaðmir fari ekki niður fyrir hné (Gourgoulis o.fl., 2004; Takano, 1993a; Takano, 

1993b; Newton, 2010; Bartonietz, 1996). Þegar gripið er orðið öruggt á stönginni 

réttir lyftingamaður úr sér í upprétta stöðu og heldur jafnvægi með þyngdina 

annars vegar á brjóstkassa (vending) og hins vegar beint fyrir ofan höfuð (snörun) 

(Gourgoulis o.fl., 2004; Takano, 1993a; Takano, 1993b; Newton, 2010). 

1.2.6. Hangandi kraftsnörun og vending á öðrum fæti 

Útgáfur æfinganna á öðrum fæti byggjast að miklu leyti á hefðbundnu beggja fóta 

útfærslunum. Gripið er eins, staðið er í annan fótinn og hinn látinn hanga í 

hlutlausri stöðu með hnéð bogið svo fóturinn snerti ekki jörðu. Stönginni er slakað 

niður eftir lærum og um leið færast mjaðmir aftur og hnéð á lausa fætinum fylgir 

með þannig að lærleggur sé lóðréttur. Í hangandi útfærslum æfinganna gildir það 

að fyrra togi og aðdraganda seinna togs er sleppt. Stöðvað er í átaksstöðu og þá 

snögglega rétt úr mjöðm, hné og ökkla af öllu afli um leið og lausi fóturinn er 
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keyrður fram og upp á pall sem stillt er upp fyrir framan. Þetta er framkvæmt í 

örlitlum framhalla en um leið er togað kröftuglega í stöngina þannig að axlir 

færist upp, því næst olnbogar þangað til stöngin hefur verið toguð upp í axlarhæð. 

Þá hefst gripfasinn sem er frábrugðinn beggja fóta æfingunum að því leyti að 

stöngin er gripin í efstu stöðu lyftunnar um leið og sveiflufóturinn skellur á 

pallinum. Þá á viðkomandi að vera uppi á táberginu með fullrétta mjöðm og hné á 

spyrnufætinum. Myndir af lykilstöðum æfinganna má sjá í viðauka 6.2. 

1.3. Hlaupahreyfing 

Áður tilgreindar æfingar eru æfingar sem íþróttamenn í sprengikraftsgreinum nota 

mikið. Hér er ætlunin að skoða virkni og hreyfingar æfinganna miðað við 

hlaupahreyfinguna sem er hreyfing sem nýtist í mörgum íþróttagreinum. 

Eiginleikar sem vænlegir eru til árangurs í hlaupahreyfingunni á hámarkshraða eru 

hraðar hreyfingar, samhæfing útlima, liðleiki (Tellez, e.d.) og hraðir vöðvaþræðir 

(Wilmore, Costill og Kenney, 2008). Markmið hlaupahreyfingar á hámarkshraða 

er að mynda eins mikinn kraft og unnt er og beita honum rétt.  

Hlaupahreyfingu má gróflega skipta í tvennt, hlutann þar sem snerting er við 

jörðu (e. support phase) og hlutann þar sem engin snerting er við jörðu (e. flight 

phase). Hvorum þessara hluta má síðan skipta í tvennt, lendingu (e. front support) 

og spyrnu (e. drive), endurheimt (e. recovery) og framsveiflu (e. front swing). 

Lending nær frá þeim tíma sem annar fótur snertir jörðina þangað til 

þyngdarpunktur líkamans fer yfir fótinn, á því tímabili er hinn fóturinn í 

endurheimt. Því næst tekur spyrnan við en gagnstæður fótur er á meðan í 

framsveiflu. Þá er komið að endurheimtinni þar sem hæll fótar er dreginn að 

líkamanum meðan gagnstæður fótur er færður niður og lendir aðeins fyrir framan 

þyngdarpunkt. Loks er framsveiflan framkvæmd meðan spyrnt er af hinum 

fætinum (Thompson, 2009). 

Lykilatriði í lendingunni er að fótur lendi ekki langt fyrir framan 

þyngdarpunkt svo fótleggur sé ekki að bremsa eða hægja á hreyfingunni. 

Lykilatriði í spyrnu er að sem stærst horn sé á milli lærleggs og lóðréttrar línu og 

að kraftur sem fæst með vöðvavinnu beinist í rétta átt niður í brautina til þess að fá 

sem mestan kraft úr spyrnunni (Ito, Fukuda og Kijima, 2007). Spyrnuhlutinn er sá 

hluti hreyfingarinnar sem ólympískar lyftingar hafa hvað mest áhrif á þar sem 

krafti er beint í brautina sem færir hlaupara úr stað. 
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Þeir vöðvar sem eru virkastir í hlaupahreyfingunni eru vöðvarnir umhverfis 

mjaðmir, hné og ökkla en einnig eru vöðvar í efri búk virkir. Þeir stjórna 

handahreyfingunum og halda hlaupara stöðugum. Helstu réttuvöðvar mjaðma eru 

gluteus maximus (GM), og vöðvar aftan í læri (e. hamstrings) eða biceps femoris 

(BF), semimembranosus og semitendinosus. Helstu réttuvöðvar hnjáa eru svo 

vöðvar framan á læri (e. quadriceps) eða rectus femoris (RF), vastus intermedius, 

vastus lateralis (VL) og vastus medialis. Réttuvöðvar ökkla eru margir en þeirra 

öflugastir eru kálfavöðvarnir gastrocnemius og soleus (Martini, Timmons og 

Tallitsch, 2008). Þessir réttuvöðvar eru mikilvægastir í spyrnuhreyfingunni og þar 

af leiðandi einnig þeir vöðvar sem eru mikilvægir í framkvæmd á snörun og 

vendingu. Aðrir vöðvar sem vinna í hlaupahreyfingunni eru beygjuvöðvar 

mjaðma og hnjáa en það eru oft sömu vöðvar og framkvæma réttuhreyfingu 

annarra liðamóta. Helstu beygjuvöðvar mjaðma eru psoas major, iliacus, rectus 

femoris og aðrir smærri vöðvar. Helstu beygjuvöðvar hnjáliðar eru vöðvar aftan í 

læri, sartorius og kálfavöðvinn gastrocnemius ásamt öðrum smávöðvum 

umhverfis hnjáliðinn. Mikilvægt er að ökklahreyfingar séu góðar til þess að rétt 

álag fáist við hlaup og æfingar en kálfavöðvarnir og vöðvar umhverfis ökklalið og 

fót eiga allir þátt í því að halda stöðugleika (Martini, Timmons og Tallitsch, 

2008). 

Þegar spretthlaupshreyfingin er brotin niður í hluta sem hafa bein áhrif á 

hlaupahraða má segja að skreftíðni, skreflengd, kraftur og getan til að lágmarka 

viðnám séu stærstu áhrifavaldarnir á hraða hlaupara. Áhrif skreftíðni og 

skreflengdar má setja upp á einfaldan hátt, eins og sjá má hér að neðan, en með 

því að bæta annan hvorn þáttinn eykst hraði (Fletcher, 2008). 

                             

Kraftur og geta til að lágmarka viðnám eru svo þættir sem ekki er jafn auðvelt að 

sjá en einföld kraftfræði eins og jafna atlags (e. impulse) lýsir vel því sem á sér 

stað í snertingum hlauparans við brautina. Atlagið er eina leið hlauparans til þess 

að færa sig úr stað og því mikilvægt að það sé sem mest og kraftarnir hafi rétta 

stefnu til að hámarka árangurinn (Tellez, 2007). Eins og jafna atlags sýnir er það 

samspil krafts og tíma sem stjórna atlagi: 

      ( )          ( )       ( ) 

Til að auka atlag í hlaupinu er nauðsynlegt að auka kraftinn þar sem ekki er talið 

vænlegt að auka tíma í snertingu við jörðu þar sem það hefur bein áhrif á 
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skreftíðni. Með auknu atlagi í rétta stefnu má gera ráð fyrir að spyrna verði 

kröftugri og árangursríkari (Tellez, 2007; Fletcher, 2008). Getan til að lágmarka 

viðnám er svo alfarið hluti af hlaupatækninni og hefur sprengikraftur og þjálfun 

hans ekki áhrif á þann þátt (Fletcher, 2008).  

Áðurnefndar sprengikraftsæfingar eru því mjög líklegar til að bæta 

frammistöðu í hlaupahreyfingunni ef sprengikraftur eykst og eða hraði hreyfinga. 

Alltaf er verið að reyna að gera æfingar líkari þeim hreyfingum sem æft er fyrir og 

því er áhugavert að skoða virkjunarröð vöðva í hlaupahreyfingunni og bera saman 

við mismunandi útfærslur áðurnefndra æfinga. Virkjunarröð vöðva í 

spretthlaupshreyfingu er sú að vöðvar aftan í læri virkjast fyrstir í 

lendingarhlutanum þar sem fótleggur byrjar að færast úr efstu stöðu og niður, því 

næst virkjast réttuvöðvar mjaðma og skömmu síðar kálfavöðvar og að loks vöðvar 

framan í læri (Jönhagen, Ericson, Németh og Eriksson, 1996).  

 
Mynd 1 - Hlutfallsleg tímasetning virkjunar vöðva í hlaupahreyfingu samkvæmt rannsókn 

Jönhagen og félaga frá 1996 

Þessa röð má glöggt sjá í rannsókn Jönhagen og félaga (1996) um virkni og 

tímasetningar vöðvavirkni í spretthlaupi en á mynd 1 hér að ofan er búið að lesa 

tímasetningar út úr niðurstöðum rannsóknar Jönhagen og félaga á sama hátt og 

gert var í þessari rannsókn. 

Virkni vöðvanna varir svo mislengi eftir að fótur hefur snert jörðu en fyrstu 

vöðvarnir til þess að ljúka sinni virkni í spyrnuhreyfingunni eru réttuvöðvar 

mjaðma því næst ljúka framlærisvöðvar sinni vinnu og svo nær samtímis ljúka 

kálfar og vöðvar aftan í læri sinni vinnu en um leið og þeirra vinnu lýkur er 

spyrnuhreyfingin búin og tekur þá sveifluhreyfingin við. Í sveiflunni virkjast svo 

vöðvar framan í læri, þar á meðal rectus femoris, til þess að draga fótlegg upp svo 

hnélyfta eigi sér stað (Novacheck, 1998).  

Hreyfingar fótleggja í hlaupahreyfingunni, snörun og vendingu eru í sama 

plani (e. sagital plan), það er að segja sambland af lóðréttum kröftum og láréttum 

kröftum með stefnu fram eða aftur. Litlar hliða- eða snúningshreyfingar eru á 

fótleggjum og að því leyti eru hreyfingarnar svipaðar. Hreyfisvið (e. range of 
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motion) fótleggja í spretthlaupshreyfingu er allt frá því að vera með láréttan 

lærlegg og í um 90° beygju á hné og aftur í fulla spyrnu (Ito o.fl., 2007). Sá staður 

í hreyfingunni þar sem mestum krafti er beitt er rétt fyrir lendingu þar sem allir 

réttuvöðvarnir virkjast og við spyrnu, í svokallaðri átaksstöðu. Þá stöðu er einnig 

hægt er að finna í snörun og vendingu. Sama staða er á fótleggjum í átaksstöðunni 

í hlaupahreyfingunni og við annað tog en munur hreyfinganna í snörun og 

vendingu miðað við hlaupahreyfinguna er stefna kraftanna sem er beitt (Takano, 

1993a). Í lyftingaæfingunum er stefnan beint niður á við af tábergi en í 

hlaupahreyfingunni er stefnan bæði niður og aftur svo spyrnan færi íþróttamann 

upp og fram á við (Tellez, 2007) í hlutföllunum 5:1 (Morin, Edouard og 

Samozino, 2011) sem þýðir að horn kraftvigursins við lóðlínu er um 11°. Með því 

að framkvæma lyftingaæfingar á öðrum fæti og færast fram á við er því búið að 

breyta stefnu kraftanna og gera æfingarnar líkari hlaupa- eða stökkhreyfingunni. 

1.4. Vöðvarafrit 

Til þess að skoða virkni vöðva í hinum ýmsu æfingum er notast við tækni sem 

nemur rafvirkni í hreyfieiningum vöðva. Þessi tækni nefnist vöðvarafritun eða 

EMG (e. electromyography). Tæknin hefur verið notuð lengi og talað er um að 

fyrsta rafvirknimælingin á vöðvum hafi verið gerð árið 1849. Síðan þá hefur 

tæknin þróast gífurlega og mælitækin þar með en nú til dags eru notuð EMG-tæki 

af fimmtu og sjöttu kynslóð það er að segja stafræn og þráðlaus tæki (Quach, 

2007). Í meginatriðum eru til tvær tegundir EMG-mælinga, yfirborðs EMG-

mælingar, sEMG (e. surface electromyography), sem eru langmest notaðar og svo 

mælingar þar sem rafskautum er komið fyrir í vöðvanum sjálfum. Fyrsta mælingin 

sem var framkvæmd var sEMG-mæling en þær eru mun einfaldari í framkvæmd 

því þá eru rafskautin límd á húð á tilteknum stað yfir vöðvanum. 

Yfirborðsmælingarnar duga fyrir langflesta stærri vöðva líkamans en fyrir þá 

vöðva sem liggja djúpt getur verið nauðsynlegt að koma rafskautum fyrir í 

vöðvanum sjálfum (Quach, 2007). Fyrstu eiginlegu not sem menn höfðu af EMG-

tækninni voru að greina vöðva- og taugasjúkdóma (Pullman, Goodin, Marquinez, 

Tabbal og Rubin, 2000). Síðar með aukinni íþróttaiðkun og sífellt meiri kröfum til 

íþróttamanna hafa þessi tæki verið notuð við þjálfun til þess að skoða ákveðnar 

æfingar, áhrif þeirra og virkni fyrir hvern og einn íþróttamann (Kine Academy, 

e.d.). 
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Til þess að geta áttað sig á niðurstöðum EMG-mælinga er nauðsynlegt að 

þekkja lífeðlisfræðina sem liggur að baki þegar vöðvar dragast saman. Vöðvar 

samanstanda af vöðvafrumum sem innihalda svokallaðar samdráttareiningar. Hver 

vöðvi inniheldur margar vöðvafrumur sem saman mynda svo hreyfieiningar en 

vöðvafrumur í stakri hreyfieiningu tengjast allar sama hreyfitaugungnum og verka 

því allar í einu. Kraftur í vöðvasamdrætti fer að miklu leyti eftir því hversu margar 

hreyfieiningar eru virkjaðar í einu en einnig skiptir tíðni virkjunarinnar máli og 

hraði samdráttarins. Í hvíld ríkir ákveðið ástand í vöðvaþráðunum. Þá er hleðsla 

innan frumunnar neikvæðari en utan hennar og spennan um -70 mV. Þegar 

hreyfieiningar eru virkjaðar fara taugaboð sem eru í raun rafboð um taugar frá 

annað hvort heila eða mænu. Boðin skila sér svo til hreyfitaugunganna sem losa 

boðefnið asetýlkólín út í vöðva-tauga-mótin. Ef nægjanlegt magn asetýlkólíns er 

losað afskautast fruman hratt og hvíldarspennan breytist í boðspennu sem er 30 

mV og hreyfieiningin dregst saman. Þetta tekur eina til tvær millisekúndur. Eftir 

það endurskautast fruman og getur tekið við nýjum taugaboðum (Wilmore o.fl., 

2008). Þessi breyting á spennu er í raun það sem EMG-mælingar ganga út á en 

niðurstöður þeirra sýna einfaldlega breytingar á rafspennu. Hrátt EMG-merki er 

því blanda af neikvæðri og jákvæðri spennu en því er hægt að breyta með 

mismunandi síum (e. filter). Ein slík er RMS-sían sem tekur ferningsmeðalrót (e. 

root mean square) af gildum mælingarinnar og gefur merki sem er einungis 

jákvætt og hefur því kosti umfram hráa merkið í úrvinnslu. Hráa merkið nýtist 

best til þess að skoða virkjunarröð vöðva í hreyfingum og til þess að meta gæði 

merkisins en í EMG-mælingum er ávallt svokallað suð (e. noise) sem getur til 

dæmis komið frá öðrum vöðvum. RMS-merkið gefur einnig góðar upplýsingar 

um tímasetningar en einnig er gott að meta kraftframleiðsluna í vöðvanum út frá 

því (Quach, 2007). Með þessu móti ætti að vera hægt að fá vísbendingar um hvort 

snörun og vending á öðrum fæti hafi eitthvað fram yfir hefðbundnar útgáfur 

æfinganna. Vöðvarafrit ættu enn fremur að geta gefið vísbendingar um hvort 

snörun og vending á öðrum fæti líki eftir spretthlaupshreyfingunni en þar væri 

hægt að skoða meðal annars virkjunarröð vöðvanna og bera saman við þekkt gildi 

í spretthlaupshreyfingunni. 

Þegar yfirborðsvöðvarafrit er gert eru rafskaut límd á húð þess sem á að 

mæla. Fyrir hvern mælistað þarf þrjú rafskaut, tvö sem mæla virknina og eitt til 
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viðmiðunar. Rafskautunum sem mæla virknina er komið fyrir beint yfir miðju 

vöðvabolsins þannig að þau séu í línu við vöðvaþræðina. Þetta er gert til þess að 

fá sterkara merki og sem minnsta truflun frá öðrum vöðvum í kring sem skiptir 

ekki öllu máli í þessari rannsókn þar sem nærliggjandi vöðvar ættu að verka meira 

og minna á sama tíma. Viðmiðunarrafskauti er komið fyrir til hliðar við hin tvö 

(Quach, 2007; De Luca, 1993). Ráðlagt er að ekki séu meira en tveir sentímetrar 

milli rafskautanna tveggja sem mæla hvern vöðva (Quach, 2007) en í þessari 

rannsókn voru notuð svokölluð þrírafskaut og fjarlægðin milli skautanna var um 

níu millimetrar. Hvert rafskaut fær merki frá mörgum samdráttareiningum en 

hlutfall þeirra sem virkjast fer að stórum hluta eftir því hversu mikil 

kraftframleiðsla er í vöðvanum. Þannig kemur sterkara merki frá vöðva í miklum 

átökum en vöðva í slökun (De Luca, 1993).  

Þeir vöðvar sem voru mældir í þessari rannsókn eru gluteus maximus (GM), 

biceps femoris (BF), vastus laterialis (VL) og gastrocnemius medialis (Gmed). 

Ástæðan fyrir því að þessir vöðvar urðu fyrir valinu er sú að þeir eru hver um sig 

virkastir í sínum hópi í hlaupahreyfingunni og ná yfir allar stóru hreyfingarnar í 

hlaupahreyfingunni neðan mittis, það er að segja réttu um mjöðm og ökkla og 

beygju og réttu hnés (Novacheck, 1998). Á myndum 2–5 má sjá staðsetningu 

rafskauta á þeim vöðvum sem rannsakaðir voru. 

 

Mynd 2 - Staðsetning rafskauta á gluteus maximus 

Rafskautin á gluteus maximus eiga að vera staðsett miðja vega milli 

trochanter major á lærleggnum og spjaldhryggjarins í stefnu frá spina iliaca 

posterior superior í átt að miðju aftari hluta læris (SENIAM, e.d.). 



20 

 

Mynd 3 - Staðsetning rafskauta á biceps femoris 

Á biceps femoris var rafskautunum komið fyrir miðja vega í línu milli ischial 

tuberosity og epicondylus lateralis á tibia (SENIAM, e.d.). 

 

Mynd 4 - Staðsetning rafskauta á vastus lateralis 

Rafskautin yfir vastus lateralis voru staðsett tvo þriðju vega frá spina iliaca 

anterior superior að lateral hluta hnéskeljar og línu vöðvaþráðanna (SENIAM, 

e.d.). 
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Mynd 5 - Staðsetning rafskauta á gastrocnemius medialis 

Á gastrocnemius medialis var rafskautunum komið fyrir á útstæðustu bungu 

vöðvans í línu við fótlegg (SENIAM, e.d.). 

Þegar skoðaðar eru flóknar hreyfingar með það að markmiði að ákvarða 

hvenær í hreyfingunni ákveðnir vöðvar vinna þarf að tvinna saman 

myndbandsupptökur og vöðvarafrit. Myndbandið hjálpar til við greiningu og getur 

líka gefið vísbendingar um fölsk merki eða suð. Einnig hjálpar það til við að meta 

líkindi með öðrum hreyfingum eins og ætlunin er að gera gagnvart 

hlaupahreyfingunni í þessu tilfelli. 

Nákvæmni í vöðvarafritum fer mikið eftir því hversu góður undirbúningurinn 

er fyrir mælingarnar og hversu góð mælitækin eru og þau forrit sem vinna úr 

upplýsingunum. Til dæmis er mælt með því að raka hár af húð, skrapa af dauðar 

húðflögur og hreinsa húðina með alkóhóli áður en nemum er komið fyrir. Aðrir 

þættir eins og rafsvið frá tölvuskjáum, spennubreytum og öðrum rafmagnstækjum 

sem eru nálægt mælitækjunum geta einnig truflað mælingarnar en þó mismikið 

(Quach, 2007; De Luca, 1993). Þar sem í þessari rannsókn var einungis ætlunin að 

skoða mun milli æfinga, það er að segja magnbundið hlutfall og virkjunarröð, 

skipta þessir þættir takmörkuðu máli. Nemarnir voru aðeins festir einu sinni á 

hvern og einn þátttakanda svo allar mælingar fóru fram við nákvæmlega sömu 

aðstæður hjá hverjum og einum einstaklingi. 

1.5. Þjálfun sprengikrafts og hraða 

Sprengikraftur er sá hæfileiki vöðva og taugakerfisins að yfirvinna mikla 

mótstöðu með mjög hröðum vöðvasamdrætti. Þetta gerist með mikilli samhæfingu 
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tauga og vöðva ásamt því að nýta teygjueiginleika vöðvanna (e. stretch reflex). 

Sprengikraftur er gríðarlega mikilvægur í öllum íþróttum sem krefjast hraðra og 

kröftugra hreyfinga (Dick, 2007), spretthlaup og stökk í frjálsum íþróttum eru þar 

engin undantekning og er það ásamt ólympískum lyftingum líklegast hreinasta 

form sprengikraftsíþrótta sem fyrir finnst.  

Undirstöður sprengikrafts eru hraði og hámarkskraftur. Þessa þætti er í raun 

ekki erfitt eða flókið að þjálfa upp en til þess að þeir nýtist sem sprengikraftur í 

ákveðinni íþrótt eða afmarkaðri hreyfingu þarf réttar æfingar. Þegar valdar eru 

sprengikraftsæfingar fyrir tiltekna íþrótt, eins og til dæmis spretthlaup, er æskilegt 

að hreyfingarnar líki sem mest eftir þeim hreyfingum sem framkvæmdar eru í 

hlaupinu (Dick, 2007). Raunar er hlaupið sjálft á hámarkshraða sérhæfðasta 

æfingin en það er samt sem áður gott að gera eitthvað annað með. Sýnt hefur verið 

fram á að besta leiðin til þess auka sprengikraft í tilteknum hreyfingum sé að 

blanda hámarkskraftsþjálfun saman við sprengikraftsþjálfun. Aðrar aðferðir, svo 

sem að byrja á að byggja upp hámarkskraft og ætla síðan að breyta honum í 

sprengikraft, virka ekki eins vel. Dæmi um fyrri aðferðina er að gera til skiptis 

þungt sett með um það bil 75% af hámarki og svo létt sett hratt á eftir (Dick, 

2007). Önnur útfærsla gæti verið að framkvæma æfingu með um 75% af hámarki 

og hlaupa svo sprett á eftir. 

Í sprengikraftsæfingum og kraftæfingum með mikilli ákefð er nauðsynlegt að 

hvíla nægilega mikið á milli. Lágmarkshvíld milli setta ætti ekki að vera mikið 

minni en fimm mínútur og fjöldi setta á bilinu fjögur til sex (Dick, 2007). Ef 

hvíldirnar verða minni fer þreyta að hafa áhrif á framkvæmd æfinganna og þær 

verða hægari og nýtast því ekki eins vel. 

1.6. Helstu rannsóknir á sviði sprengikraftsæfinga fyrir spretthlaup 

Lítið sem ekkert er til af rannsóknum á þeim æfingum sem fyrst og fremst eru hér 

til skoðunar, en það eru I-PS og I-PC. Þó hefur Bartonietz (1996) skoðað 

mismunandi útgáfur snörunar og þar með talið snörun á öðrum fæti þar sem hann 

mældi GRF (e. ground reaction force) og bar saman við venjulega snörun, bæði 

hangandi og frá gólfi. Hann komst að því að á öðrum fæti er mögulegt að lyfta um 

75% af þyngd sömu æfingar á báðum fótum með sama hraða. Þess ber þó að geta 

að þar var ekki um sömu útfærslu á æfingunni á öðrum fæti að ræða eins og í 
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þessari rannsókn. Aðrar rannsóknir þar sem minnst er á snörun á öðrum fæti snúa 

flestar að notkun ketilbjallna eða handlóða og eiga því lítið skylt við þær útgáfur 

sem hér eru til umfjöllunar. Því síður hefur vöðvavirkni í þessum æfingum verið 

skoðuðu út frá hlaupahreyfingunni og þjálfun spretthlaupa en vonandi getur þessi 

rannsókn gefið vísbendingar um gagnsemi þeirra og notagildi auk þess að leggja 

mat á það hvort þær hafi eitthvað fram yfir hefðbundnar útgáfur, þ.e. II-PS og II-

PC. Til marks um það hversu óskrifað blað þessar æfingar eru í raun og veru 

reynist árið 2013 nær ómögulegt að finna myndband á veraldarvefnum sem sýnir 

þær framkvæmdar eða nokkra lýsingu á þeim yfir höfuð. 

Í allmörgum rannsóknum hefur ágæti ólympískra lyftingaæfinga verið skoðað 

og ámóta æfinga fyrir hlaup og stökk. Í yfirlitsgrein Haff og félaga (2001) kemur 

fram að sprengikraftsæfingar hafi jákvæð áhrif á kraftframleiðslu og að 

ólympískar lyftingaæfingar og aðrar afleiddar æfingar séu þær æfingar sem skili 

bestum árangri. Þar eins og annars staðar er hins vegar hvergi minnst á snörun né 

vendingu á öðrum fæti. Rannsókn Hori og félaga (2008) leiddi í ljós að fylgni er 

milli afkasta í II-PC og afkasta í hoppum, hlaupum og hámarkskrafts í djúpri 

hnébeygju. Enn fremur kemur þar fram að II-PC, hlaup og stökk hafi 

sameiginlega eiginleika hvað varðar vöðvavinnu. 

1.7. Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort munur sé á virkni vöðva í 

æfingunum fjórum, II-PS, I-PS, II-PC og I-PC, og bera vöðvavirknina, það er að 

segja mæld gildi um vöðvavirkni og virkjunarröð í æfingunum, saman við 

vöðvavirkni og tækni í hlaupahreyfingunni. Spurningin sem leitað er svara við er: 

Hver eða hverjar þessara fjögurra æfinga hentar eða henta best við þjálfun 

spretthlaups á hámarkshraða og hvers vegna? 
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2. Aðferð 

Rannsóknin var samanburðarrannsókn þar sem gerður var innanhópasamanburður 

(e. within subject design) og millihópasamanburður (e. between subject design) 

(Newell, Aitchison og Grant, 2010) á vöðvavirkni í hangandi kraftvendingu og 

kraftsnörun á öðrum fæti annars vegar og báðum fótum hins vegar. Til þess að 

koma í veg fyrir að niðurröðun æfinga hefði áhrif á niðurstöður var æfingunum 

raðað með hjálp latin ferninga (e. latin square) þannig að tveir 4 x 4 ferningar yrðu 

til með átta mismunandi leiðum (Newell, Aitchison og Grant, 2010). Reglurnar 

voru þær að byrjað væri á annað hvort vendingu eða snörun og báðar útgáfur 

sömu æfingar væru framkvæmdar hver á eftir annarri. 

2.1. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta meðlimir meistaraflokks Frjálsíþróttadeildar 

ÍR, fjórar konur og fjórir karlar, á aldrinum 18–28 ára. Meðalaldur var 22,4 ár ± 

3,0. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir reynslu af framkvæmd þeirra æfinga 

sem mældar voru þannig að fjórir voru í hvorum hópi. Annan hópinn skipuðu þeir 

sem höfðu reynslu af snörun og vendingu hvort heldur á öðrum fæti eða báðum. 

Hinn hópurinn samanstóð af þeim sem höfðu takmarkaða reynslu af snörun og 

vendingu á öðrum fæti. Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika til þess að passa 

inn í þá tvo hópa sem þeim var skipað í þannig að kynjahlutföll væru jöfn. 

Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku sína og var ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og gerðu það af greiðasemi við rannsakendur. 

2.2. Mælitæki 

Í rannsókninni voru notuð þráðlaus yfirborðsvöðvarafritstæki (sEMG) frá Kine, 

nánar til tekið fjögurra rása tæki sem mælir fjóra vöðva í einu (Ahmad, Ansari og 

Dey, 2012). Tækin voru tengd við tölvu ásamt upptökuvél og gögnum safnað í 

forritið KinePro. Þau áhöld og tæki sem notuð voru við mælingar eru eftirfarandi: 

 sEMG-tæki frá Kine 

 Rafskaut, EMG Triode Electode frá 

Though Technology 

 Sony upptökuvél 

 KinePro 

 PC tölva 

 Þrífótur 

 Excel 

 Límband 

 Pallur, 45 cm 

 Eleiko-ólympíustöng, 20 kg 

 Eleiko-lóð, 2,5–10 kg 

 Lásar 

 Kvarði 

 Málband 
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2.3. Framkvæmd 

Áður en mælingar hófust var vettvangur undirbúinn með því að tengja öll tæki og 

stilla upp myndavél, palli og lóðum. Einnig var settur upp kvarði, bæði láréttur og 

lóðréttur svo unnt væri að meta vegalengdir á myndböndunum. Myndavél var 

stillt upp í sex metra fjarlægð frá miðpunkti stangar og palls (mynd 6). 

Myndavélin var hornrétt á stefnu þátttakenda og þeim á vinstri hönd. Til hliðar við 

myndavélina var öllum tækjabúnaði stillt upp. Fyrst var tölvu og EMG-tækjum 

stillt upp og hvort tveggja tengt við rafmagn. Þá var tölvan ræst upp og 

upptökuvélin tengd við hana með FireWire kapli, tengd í rafmagn og sett í gang. 

Því næst var KinePro forritið ræst upp og EMG-einingarnar settar í samband og 

tengdar ein af annarri í gegnum USB-miðstöð. Að því loknu var forritið látið leita 

að einingunum (Scan for changes). Þegar tenging hafði náðst við allar einingarnar, 

nemarnir búnir að hlaðast og búið að taka þá úr einingunum var allt klárt til að 

undirbúa mælingu. Stöng og palli var snúið þannig að þátttakendur sneru að vegg 

í nokkurra metra fjarlægð í stað þess að horfa út í sal, þetta var gert til að 

lágmarka utanaðkomandi áreiti. 

 

Mynd 6 - Uppstilling myndavélar, lóða og palls 

Áður en mæling hófst voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst 

samþykki (sjá viðauka 6.4.) fyrir þátttöku í rannsókninni og svo spurðir um hæð 

og þyngd til þess að ákvarða þyngdir í æfingunum. Stökkfótur þátttakenda var 

mældur en það er sá fótur sem staðið var í við framkvæmd æfinganna. Þessar 

upplýsingar voru settar inn í Excel-skjal sem reiknaði út mögulegar þyngdir fyrir 

hvern og einn þátttakanda auk þess sem aðrir þættir eins og röð æfinga og 

raunþyngd í hverri æfingu voru settir inn í skjalið. Þyngdir voru ákveðnar sem 

prósentuhlutfall af líkamsþyngd þátttakenda í II-PS og II-PC út frá þeim þyngdum 

sem rannsakendur vissu að væru ákjósanleg fyrir þátttakendur en hlutfallið milli 

þyngda í æfingum á báðum fótum og á öðrum fæti var ákveðið út frá rannsókn 

Bartonietz (1996). Þyngdir í æfingunum sem hlutfall af líkamsþyngd voru 
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eftirfarandi: I-PC 50–55%, II-PC 60–70%, I-PS 35–40% og II-PS 45–55%. 

Þyngdir voru svo námundaðar að heilum og hálfum tugum. Þátttakendur voru 

látnir framkvæma staðlaða upphitun (sjá viðauka 6.3.) sem fólst í 8–10 mínútna 

skokki, 5–7 mínútum af liðkandi æfingum að eigin vali og einu setti af fimm 

endurtekningum af hverri æfingu sem framkvæma þurfti í rannsókninni. Í 

upphituninni gafst tækifæri til þess að leiðbeina um tækniatriði svo lyfturnar væru 

sem bestar. Þegar upphitun var lokið voru rafskaut límd á þátttakendur með 

nemum sem númeraðir voru frá einum upp í fjóra, nemi eitt fór efst og nemi 

fjögur neðst. Nemi eitt var settur á GM; nemi tvö á BF; nemi þrjú á VL og nemi 

fjögur á Gmed. Þegar rafskaut höfðu verið fest var tilraunamæling framkvæmd til 

þess að sjá hvort nemarnir væru virkir og hvort þeir næmu vöðvaspennu 

þátttakenda. Því næst drógu þátttakendur miða með númeri frá einum upp í átta 

þar sem röð æfinganna var ákveðin og þá gátu mælingar hafist. Þátttakendur voru 

beðnir um að framkvæma æfingarnar vandlega og á sínum hraða. Í annars fótar 

æfingunum var fjarlægð frá palli mátuð áður en æfingar voru gerðar en miðað var 

við að þátttakendur væru með lærlegg fótar sem fór upp á pallinn láréttan og 

spyrnufót útréttan og uppi á tá í endastöðu þeirra æfingar (sjá viðauka 6.2.). Fyrir 

mælingu stilltu þátttakendur sér upp meðan tæki voru undirbúin fyrir mælingu, 

(prepare new measurement) því næst tóku þátttakendur upp stöng og biðu eftir 

merki til þess að hefja æfinguna. Mæling var sett af stað og á sama tíma var 

þátttakendum gefið merki um að þeir mættu hefja æfinguna. Þátttakendur gerðu 

þrjár endurtekningar af hverri æfingu og hver mæling stóð yfir í 21 sekúndu. 

Þegar þremur endurtekningum var lokið lögðu þátttakendur lóðin frá sér og biðu á 

meðan mælitækin hlóðu niður upplýsingum frá nemunum. Á milli æfinga voru 

gögn vistuð og merkt í KinePro, því næst voru tæki undirbúin að nýju fyrir næstu 

mælingu. Þegar þátttakandi og tæki voru tilbúin og réttar þyngdir komnar á 

stöngina var farið í næstu æfingu og svona koll af kolli þangað til allar fjórar 

æfingar höfðu verið framkvæmdar, mældar og vistaðar. 

2.4. Úrvinnsla 

Þegar gögnunum hafði verið safnað hófst úrvinnslan. Byrjað var á því að lagfæra 

KinePro skrárnar en við tilfærslu milli tölva og útgáfa af forritinu breyttust öll 

gildi og þurfti því að snúa þeim til baka. Einnig var stillt sjálfvalin sía fyrir öll 

gögnin, RMS. Að því loknu var farið í gegnum allar mælingarnar og skráð hæð, 
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tími, vöðvavirkni og virkjunarröð í hverri lyftu auk þess sem grunnlínugildi var 

fundið í hverri mælingu, yfirleitt fyrsta sekúndan eða tími þar sem þátttakandinn 

stóð kyrr með stöngina í slökun, hafi fyrsta sekúndan ekki uppfyllt þau skilyrði. 

Hæðin var mæld frá neðstu stöðu stangar upp í hæstu stöðu með því að miða 

vegalengdina við þekktar stærðir í umhverfinu en notast var við 100 cm háa 

grindahlaupsgrind og hástökksuppistöðu með kvarða til þess. Tíminn var sá tími 

sem leið frá því að stöngin byrjaði að færast upp á við úr neðstu stöðu upp í hæstu 

stöðu. Skráð var hámarksvöðvavirkni í hverri mælingu á þessu tímabili fyrir hvern 

og einn vöðva í lyftunum þremur. Virkjunarröðin var einnig athuguð á þessu 

tímabili en þá var skráður niður sá tími sem hafði liðið frá upphafi mælingarinnar 

þar til vöðvinn virkjaðist. Þar var notast við sjónræna greiningu en virkni við það 

að slaka stönginni niður og stöðva hana við upphaf lyftu var undanskilin. Þessi 

gögn voru skráð í Excel þar sem meðaltöl voru tekin af hæð, hraða, vöðvavirkni, 

og virkjunarröð innan hverrar mælingar. Grunnlínugildi voru dregin frá 

útreiknuðum meðaltalsgildum vöðvavirkninnar hjá hverjum og einum þátttakanda 

og virkjunarröðin skráð þannig að fyrsti vöðvi sem virkjaðist í hverri mælingu 

fékk gildið núll og hinir þrír fengu gildi þess tíma sem leið frá því að fyrsti vöðvi 

virkjaðist þar til viðkomandi vöðvi virkjaðist. Gögnin, samtals 31 breyta, voru 

síðan flutt yfir í SPSS þar sem úrvinnslunni lauk. Gerðar voru tölulegar 

samantektir yfir þátttakendur, virkni og hraða í æfingunum. Framkvæmt var parað 

t-próf til þess að athuga hvort marktækur munur væri á hraða í I-PC og II-PC 

annars vegar og I-PS og II-PS hins vegar. Metinn var munur á vöðvavirkni GM, 

BF, VL og Gmed milli I-PC og II-PC annars vegar og I-PS og II-PS hins vegar. 

Teiknuð voru kassarit til að sýna hraða í æfingunum fjórum, vöðvavirkni í öllum 

vöðvum í snörunaræfingunum og vendingaræfingunum. Framkvæmd var einföld 

aðfallsgreining (ANOVA) þar sem spáð var fyrir um tengsl vöðvavirkni í stökum 

vöðva í snörunaræfingunum og vendingaræfingunum auk þess sem teiknuð voru 

kassarit og QQ-rit til þess að skoða forsendur aðfallsgreiningarinnar. Teiknað var 

dritrit sem sýnir meðaltalsvirkjunarröð vöðvana í æfingunum fjórum og staflað 

stöplarit sem sýnir hlutfallslega vöðvavirkni hvers vöðva í öllum æfingum. 
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3. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða birtar helstu niðurstöður mælinga í töflum, máli og myndum. 

3.1. Þátttakendur 

Tafla 1 - Upplýsingar um þátttakendur 

 

Hópur 1 

Reyndir 

Hópur 2 

Óreyndir 

Alls 

N (♀/♂) 4 (2/2) 4 (2/2) 8 (4/4) 

Aldur μ ± σ (ár) 23,3 ± 0,8 21,5 ± 3,9 22,4 ± 3,0 

Þyngd μ ± σ (kg) 68,0 ± 6,8 67,3 ± 7,2 67,6 ± 7,0 

Hæð μ ± σ (cm) 181,3 ± 4,3 177,5 ± 4,4 179,4 ± 4,7 

μ = meðaltal; σ = staðalfrávik 

Upplýsingar um þátttakendur í rannsókninni má finna í töflu 1 hér að ofan en 

þar sést að kynjahlutfall í hópum var jafnt auk þess sem taflan sýnir þyngd, hæð 

og aldur þátttakenda í hvorum hópi fyrir sig og í heildarúrtakinu. Ekki var munur 

á aldri þátttakenda eftir hópum og sama gildir um hæð og þyngd. Einnig sést að 

fjöldi í hópum var sá sami. 
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3.2. Virkjunarröð 

 
Mynd 7 - Virkjunarröð allra vöðva í æfingunum fjórum 

Á mynd 7 má sjá meðalvirkjunarröð vöðvanna eftir hverri æfingu. Sjá má að 

BF virkjaðist að meðaltali fyrstur í öllum æfingunum og GM að meðaltali númer 

tvö alls staðar annars staðar en í II-PC þar sem Gmed var númer tvö í 

virkjunarröðinni. Gmed var að meðaltali þriðji vöðvinn í virkjunarröðinni í öllum 

æfingum nema II-PC þar sem GM var þriðji. VL var svo að meðaltali númer 

fjögur í virkjunarröðinni í öllum æfingunum. Sjá má að tíminn sem það tók alla 

fjóra vöðvana að virkjast var að meðaltali styttri í beggja fóta æfingunum miðað 

við hinar. Myndin sýnir greinilegan mun á virkjunarmunstrinu eftir útfærslum 

æfinganna, það er að segja líkt munstur á öðrum fæti og annað á báðum. Í I-PC og 

I-PS var minni tími milli virkjunar BF og GM og lengri tími þar til bæði Gmed og 

VL virkjuðust en í æfingunum á báðum fótum. Einnig sést að meðalvirkjunartími 

GM og Gmed var mjög svipaður í II-PS og II-PC. Álíka tími virtist líða milli 

virkjunar Gmed og VL í öllum æfingum.  
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3.3. Hraði 

Hraði í lyftum var mældur með því að mæla hæð og tíma hverrar lyftu og töluleg 

samantekt á hraða er birt í töflu 2 hér fyrir neðan þar sem hægt er að sjá hraða eftir 

æfingum. 

Tafla 2 - Töluleg samantekt á hraða í æfingunum fjórum 

 

I-PC II-PC I-PS II-PS 

N 

Gildir 8 8 8 8 

Ógildir 0 0 0 0 

Meðalhraði (m/s) 0,86 0,77 1,31 1,05 

Miðgildi (m/s) 0,84 0,72 1,29 1,00 

Staðalfrávik (m/s) 0,12 0,18 0,17 0,21 

Spönn (m/s) 0,36 0,54 0,49 0,66 

Lægsta gildi (m/s) 0,66 0,56 1,03 0,86 

Hæsta gildi (m/s) 1,03 1,11 1,52 1,52 

Fjórðungsmörk 

(m/s) 

25% 0,80 0,64 1,19 0,90 

50% 0,84 0,72 1,29 1,00 

75% 0,99 0,91 1,49 1,10 

II-PC = hangandi kraftvending á báðum fótum; I-PC = hangandi kraftvending á öðrum fæti; II-PS = 

hangandi kraftsnörun á báðum fótum; I-PS = hangandi kraftsnörun á öðrum fæti.  

Töluleg samantekt leiðir í ljós að hraði stangar var breytilegur eftir æfingum 

en í töflu 2 má sjá meðalhraða milli æfinga auk annarra lýsandi gilda.  
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Mynd 8 - Meðalhraði lyftingastangar í hverri æfingu fyrir sig 

Sjá má á mynd 8 mun á hraða milli æfinga en pöruð t-próf voru framkvæmd 

til þess að athuga hvort marktækur munur væri á hraða æfinganna. T-próf leiddu í 

ljós að marktækur hraðamunur milli II-PC og I-PC var ekki til staðar, t(7) = -1,48, 

p > 0,05, en aftur á móti var marktækur munur á hraða milli I-PS og II-PS, t(7) = -

3,36, p < 0,05 þar sem hraði í I-PC var meiri en í II-PC. Á myndinni má einnig sjá 

frávilling í II-PS sem ekki var látin hafa áhrif á kassaritið og því nær spönnin ekki 

jafn hátt og tekið var fram í töflu 2 hér á undan.  
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3.4. Vöðvavirkni 

Tafla 3 - Töluleg samantekt á vöðvavirkni í snörun eftir vöðvum og útfærslu æfingar 

 

II-PS  

GM 

I-PS 

GM 

II-PS 

BF 

I-PS 

BF 

II-PS 

VL 

I-PS 

VL 

II-PS 

Gmed 

I-PS 

Gmed 

N 

Gildir 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ógildir 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meðalvöðvavirkni (mV) 0,23 0,30 0,25 0,37 0,58 0,48 0,44 0,45 

Miðgildi (mV) 0,22 0,24 0,24 0,35 0,58 0,45 0,42 0,40 

Staðalfrávik (mV) 0,12 0,20 0,13 0,13 0,13 0,16 0,17 0,20 

Spönn (mV) 0,33 0,46 0,41 0,45 0,42 0,52 0,43 0,55 

Lægsta gildi (mV) 0,11 0,10 0,11 0,15 0,38 0,27 0,21 0,23 

Hæsta gildi (mV) 0,44 0,56 0,52 0,60 0,80 0,79 0,64 0,78 

Fjórðungsmörk 

(mV) 

25% 0,12 0,12 0,16 0,32 0,48 0,38 0,30 0,29 

50% 0,22 0,24 0,24 0,35 0,58 0,45 0,42 0,40 

75% 0,33 0,53 0,28 0,44 0,69 0,56 0,63 0,65 

II-PS = hangandi kraftsnörun á báðum fótum; I-PS = hangandi kraftsnörun á öðrum fæti; GM = 

gluteus maximus; BF = biceps femoris; VL = vastus lateralis; Gmed = gastrocnemius medialis.  

Tafla 3 inniheldur tölulega samantekt yfir vöðvavirkni í GM, BF, VL og Gmed 

bæði fyrir II-PS og I-PS. Sjá má í töflu 3 að spönnin var svipuð í flestum vöðvum 

en þó yfirleitt aðeins stærri í I-PS. Sjá má að fjórðungsmörk sköruðust í öllum 

vöðvum nema BF þar sem neðri fjórðungsmörk (25%) í I-PS voru hærri en efri 

fjórðungsmörk (75%) í II-PS. 
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Mynd 9 - Samanburður á vöðvavirkni allra vöðva í II-PS og I-PS 

Meðalvöðvavirkni milli æfinga í hverjum vöðva í II-PS og I-PS er sýnd á 

mynd 9 og hægt er að sjá að GM og BF mældust að meðaltali með minni virkni 

heldur en VL og Gmed. T-próf voru framkvæmd til þess að sjá hvort munur á 

vöðvavirkni fengist milli II-PS og I-PS en marktektarprófið leiddi í ljós að ekki 

var marktækur munur á vöðvavirkni í GM, t(7) = - 1,66, p > 0,05. T-próf sýndi 

fram á að marktækur munur var á vöðvavirkni í BF, t(7) = - 6,06, p < 0,05 en eins 

og sést á myndinni var meiri vöðvavirkni í BF þegar I-PS var framkvæmd heldur 

en II-PS. Hvorki var marktækur munur á vöðvavirkni í VL, t(7) = 1,56, p > 0,05, 

né Gmed, t(7) = -0,11, p > 0,05 milli æfinganna. Frávillingar voru til staðar í 

gögnum um BF, bæði í II-PS og I-PS eins og sést á myndinni.  
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Tafla 4 - Töluleg samantekt á vöðvavirkni í vendingu eftir vöðvum og útfærslu æfingar 

 

II-PC  

GM 

I-PC 

GM 

II-PC 

BF 

I-PC 

BF 

II-PC 

VL 

I-PC 

VL 

II-PC 

Gmed 

I-PC 

Gmed 

N 

Gildir 8 8 8 8 8 8 8 8 

Ógildir 0 0 0 0 0 0 0 0 

Meðalvöðvavirkni (mV) 0,25 0,31 0,26 0,34 0,57 0,56 0,45 0,47 

Miðgildi (mV) 0,21 0,31 0,25 0,34 0,58 0,58 0,41 0,40 

Staðalfrávik (mV) 0,13 0,20 0,11 0,12 0,15 0,10 0,24 0,22 

Spönn (mV) 0,36 0,48 0,37 0,38 0,42 0,26 0,84 0,60 

Lægsta gildi (mV) 0,13 0,10 0,11 0,16 0,37 0,41 0,09 0,22 

Hæsta gildi (mV) 0,49 0,58 0,48 0,54 0,79 0,67 0,93 0,82 

Fjórðungsmörk 

(mV) 

25% 0,14 0,11 0,18 0,25 0,43 0,45 0,37 0,32 

50% 0,21 0,31 0,25 0,34 0,58 0,58 0,41 0,40 

75% 0,33 0,52 0,33 0,43 0,67 0,64 0,55 0,72 

II-PC = hangandi kraftvending á báðum fótum; I-PC = hangandi kraftvending á öðrum fæti; GM = 

gluteus maximus; BF = biceps femoris; VL = vastus lateralis; Gmed = gastrocnemius medialis.  

Tafla 4 inniheldur tölulega samantekt fyrir meðalvöðvavirkni GM, BF, VL og 

Gmed bæði fyrir II-PC og I-PC. Sjá má að meðaltal milli æfinga í GM og BF 

virtist vera lægra í II-PC en í I-PC.  
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Mynd 10 - Samanburður á vöðvavirkni allra vöðva í II-PC og I-PC 

Á mynd 10 má sjá meðalvöðvavirkni í hverjum vöðva í I-PC og II-PC. 

Meðalvöðvavirkni virtist meiri í VL og Gmed miðað við GM og BF. Vöðvavirkni 

virtist hvorki breytast mikið í Gmed né VL hvort sem um I-PC eða II-PC var að 

ræða. Sá munur á vöðvavirkni sem myndin sýnir milli æfinga var skoðaður með t-

prófi sem leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á meðalvöðvavirkni milli 

æfinga í GM, t(7) = - 1,55, p > 0,05. T-próf leiddi hins vegar í ljós að marktækur 

munur hafi verið á vöðvavirkni í BF eftir æfingum, t(7) = - 9,08, p < 0,05, og var 

vöðvavirknin því meiri í I-PC heldur en II-PC. Enginn marktækur munur var svo á 

meðalvöðvavirkni milli æfinganna hvorki í VL, t(7) = 0,19, p > 0,05, né Gmed, 

t(7) = - 0,26, p > 0,05. 
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Mynd 11 - Samanburður á virkni allra vöðva í II-PS og II-PC 

Á mynd 11 kemur fram að enginn marktækur munur (P > 0,05) var á 

virkninni milli æfinga en sterk jákvæð fylgni var á virkni GM og BF í æfingunum 

tveimur (r > 0,8). Miðlungs jákvæð fylgni var í virkni VL og Gmed í æfingunum 

tveimur (0,5 < r < 0,8). 
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Mynd 12 - Samanburður á virkni allra vöðva í I-PS og I-PC 

Virkni vöðva í I-PS og I-PC var mjög svipuð eins og sést á mynd 12 hér að 

ofan og ekki kom fram marktækur munur milli æfinganna (P > 0,05). Sterk 

jákvæð fylgni var milli virkni GM, BF og Gmed (r > 0,8) en ekki reyndist sterk 

fylgni milli virkni VL í æfingunum tveimur (0,5 < r < 0,8). Tengsl vöðvavirkni 

milli II-PS og I-PS í stökum vöðvum var skoðuð og gerð spá um virkni í annarri 

æfingunni út frá þekktu gildi í hinni. Þetta var gert með einfaldri aðfallsgreiningu 

(ANOVA) eftir að forsendur hennar höfðu verið kannaðar, þ.e. að frávik frá 

línulegri nálgun sé normaldreift sem reyndist vera svo í öllum tilfellum. 
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Tafla 5 - Tengsl á vöðvavirkni stakra vöðva í snörun á öðrum fæti og báðum 

 
II-PS 

GM 

II-PS 

BF 

II-PS 

VL 

II-PS 

Gmed 

I-PS GM 
0,878* 

(P=0,004) 
   

I-PS BF  
0,911* 

(P=0,002) 
  

I-PS VL   
0,255 

(P=0,542) 
 

I-PS Gmed    
0,643 

(P=0,086) 

II-PS = hangandi kraftsnörun á báðum fótum; I-PS = hangandi kraftsnörun á öðrum fæti; GM = 

gluteus maximus; BF = biceps femoris; VL = vastus lateralis; Gmed = gastrocnemius medialis; 

*P < 0,05. 

Þessi athugun leiddi í ljós að sterk jákvæð fylgni var milli vöðvavirkni í GM 

og BF (r > 0,8) í æfingunum tveimur, miðlungs jákvæð fylgni var milli virkni 

Gmed (0,5 < r < 0,8) og veik jákvæð fylgni var í virkni VL (r < 0,5) eins og sést í 

töflu 5 hér að ofan. Þar kemur einnig fram að hallatala beinnar línu sem lýsir 

sambandi vöðvavirkni í I-PS sem falli af virkninni í II-PS var marktækt önnur en 

núll í tilfellum GM og BF (P < 0,05). 
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Mynd 13 - Samband vöðvavirkni GM í II-PS og I-PS 

Á myndinni hér að ofan má sjá dritrit af niðurstöðum aðfallsgreiningarinnar 

fyrir GM þar sem virkni í I-PS er fall af virkni í II-PS. Besta spá fyrir sambandið 

milli virkninnar í æfingunum er y = 1,42x + 0,04 en 77% af breytileika virkninnar 

í annarri æfingunni má skýra með virkninni í hinni æfingunni. Einnig sést á 

myndinni að vöðvavirknin var meiri á öðrum fæti þar sem hallatalan er stærri en 

einn. 
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Mynd 14 - Samband vöðvavirkni BF í II-PS og I-PS 

Hér má sjá samband vöðvavirkni í BF þar sem virkni í I-PS er fall af virkni í 

II-PS. Sterk jákvæð fylgni var milli virkninnar í þessum æfingum og gera má ráð 

fyrir að 83% breytileika virkninnar í annarri æfingunni skýrist af virkninni í hinni. 

Spáin fyrir samband virkninnar í I-PS og II-PS er y = 0,93x + 0,13. Einnig sést að 

virknin var meiri í I-PS þar sem línan sker y-ásinn í 0,13 og halltalan er nálægt 

einum. 
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Mynd 15 - Samband vöðvavirkni VL í II-PS og I-PS 

Á mynd 15 sést að nær ekkert samband var milli vöðvavirkni VL í 

æfingunum II-PS og I-PS og fylgnin R
2
 aðeins 0,065. Aðfallsgreiningin leiddi í 

ljós að hallatala beinnar línu sem lýsir sambandinu var ekki marktækt önnur en 

núll (P > 0,05) svo spáin hefur litla sem enga merkingu aðra en þá að sambandið 

virtist ekkert. 
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Mynd 16 - Samband vöðvavirkni Gmed í II-PS og I-PS 

Á myndinni hér að ofan sést að samband vöðvavirkni í Gmed milli æfinganna 

I-PS og II-PS var veikt (R
2 = 

0,413) en aðfallsgreining leiddi í ljós að hallatala 

beinnar línu sem lýsir sambandinu milli vöðvavirkninnar var ekki marktækt önnur 

en núll (P > 0,05). 
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Tengsl á milli vöðvavirkni í II-PC og I-PC var skoðuð á sama hátt og fyrir 

snörunaræfingarnar en þar voru forsendur fyrir aðfallsgreiningu einnig uppfylltar í 

öllum tilfellum. 

Tafla 6 - Tengsl á vöðvavirkni stakra vöðva í vendingu á öðrum fæti og báðum 

 
II-PC 

GM 

II-PC 

BF 

II-PC 

VL 

II-PC 

Gmed 

I-PC GM 
0,802* 

(P=0,017) 
   

I-PC BF  
0,978* 

(P=0,000) 
  

I-PC VL   
0,335 

(P=0,418) 
 

I-PC Gmed    
0,603 

(P=0,113) 

II-PC = hangandi kraftvending á báðum fótum; I-PC = hangandi kraftvending á öðrum fæti; GM 

= gluteus maximus; BF = biceps femoris; VL = vastus lateralis; Gmed = gastrocnemius medialis; 

* = P < 0,05. 

Í töflunni hér að ofan má sjá að sterk jákvæð fylgni var milli virkni vöðvanna 

GM og BF (r > 0,8) í æfingunum tveimur, miðlungs jákvæð fylgni var í Gmed 

(0,5 < r < 0,8) en veik jákvæð fylgni í VL (r < 0,5). Hallatala beinnar línu sem 

lýsir sambandi vöðvavirkninnar þar sem virkni í I-PC er fall af virkni í II-PC 

reyndist vera marktækt önnur en núll í tilfellum GM og BF (P < 0,05). 
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Mynd 17 - Samband vöðvavirkni GM í II-PC og I-PC 

Á myndinni hér að ofan má sjá að jákvæð fylgni (R
2
 = 0,64) var milli 

vöðvavirkni í GM í vendingaræfingunum og samkvæmt líkaninu sem lýsir 

sambandinu, y = 1,25x + 0,006, var virknin í æfingunni á öðrum fæti líklega meiri 

en á báðum fótum þar sem hallatalan er stærri en einn.  
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Mynd 18 - Samband vöðvavirkni BF í II-PC og I-PC 

Mynd 18 leiðir í ljós að mjög sterk jákvæð fylgni (R
2
 = 0,96) var á 

vöðvavirkni BF í vendingaræfingunum og spáin um sambandið þar á milli er y = 

1,03x + 0,07. Ætla má að 96% breytileika vöðvavirkninnar í annarri æfingunni 

skýrist af virkninni í hinni og að vöðvavirknin sé meiri í I-PC þar sem hallatalan 

er stærri en einn og fastinn 0,07. 
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Mynd 19 - Samband vöðvavirkni VL í II-PC og I-PC 

Á myndinni hér að ofan sést að nær engin fylgni var milli vöðvavirkni VL í 

vendingaræfingunum (R
2
 = 0,11) og spáin um sambandið þar á milli ekki með 

hallatölu sem er marktækt önnur en núll (P > 0,05). 
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Mynd 20 - Samband vöðvavirkni Gmed í II-PC og I-PC 

Eins og í VL var veik fylgni milli virkni Gmed í æfingunum I-PC og II-PC 

(R
2
 = 0,36) og hallatala beinnar línu sem lýsir sambandinu þar á milli ekki 

marktækt önnur en núll (P > 0,05). 
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3.4.1. Hlutfallsleg vöðvavirkni 

 
Mynd 21 - Hlutfallsleg vöðvavirkni í æfingunum fjórum 

Á myndinni hér að ofan er vöðvavirkni allra vöðva borin saman milli æfinga 

sem hlutfall af heildarvirkni allra vöðva samanlagt. Þar sést að virknin í VL 

minnkaði töluvert í æfingunum sem framkvæmdar voru á öðrum fæti, I-PS og I-

PC, á kostnað BF aðallega og svo GM. Gmed stóð nánast í stað milli æfinga hvað 

hlutfallslega virkni varðar. 

Gerður var samanburður milli hópa en þar kom ekki fram marktækur munur á 

neinum breytum og því verður ekki fjallað nánar um það í þessum kafla. 

  



49 

4. Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna svo ekki verður um villst að æfingarnar 

hangandi kraftvending og kraftsnörun framkvæmdar á öðrum fæti líkja að 

einhverju leyti meira eftir hlaupahreyfingunni en þegar þær eru framkvæmdar á 

báðum fótum. Það sem helst bendir í þessa átt er virkjunarröð vöðvanna sem er 

nánast sú sama á öðrum fæti og í hlaupahreyfingunni. Einnig kemur fram að 

vöðvavirkni er meiri í BF á öðrum fæti en báðum fótum. Nokkur munur er á 

æfingunum hvort sem um virkjunarröð vöðva, vöðvavirkni einstakra vöðva eða 

hraða æfinganna er að ræða. Munur á vöðvavirkni milli vendingaræfinga og 

snörunaræfinga var lítill sem enginn svo megin munurinn lá í því hvort 

framkvæmd æfinganna var á öðrum fæti eða á báðum fótum, hvort sem skoðuð er 

virkjunarröð eða vöðvavirkni einstakra vöðva. 

4.1. Vöðvavirkni 

 
Mynd 22 - Hlutfallsleg virkjunarröð eftir æfingum borin saman við hlaupahreyfingu. 

Tímaspönnin hefur verið leiðrétt þannig að allar æfingar hefjist á 0 og endi á sama tíma 

Helstu niðurstöður sem fengust varðandi virkjunarröð vöðva í æfingunum 

voru að réttuvöðvar mjaðmar, GM og BF, virkjast fyrr í I-PS og I-PC en í II-PS og 

II-PC. Sjá má á mynd 22 hér að ofan að þegar hlutfallsleg virkjunarröð er skoðuð í 

æfingunum fjórum og borin saman við áður þekkta virkjunarröð í 
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hlaupahreyfingunni, í rannsókn Jönhagen og félaga (1996), sést að annars fótar 

æfingarnar líkjast hlaupahreyfingunni mun meira en beggja fóta æfingarnar. Þetta 

bendir til þess að æfingarnar á öðrum fæti séu betri æfingar fyrir spretthlaup en 

æfingarnar framkvæmdar á báðum fótum vegna líkinda hreyfingarinnar við 

hlaupaskrefið. Þó svo að hlaupaskref sé alltaf mun hraðara en ein lyfta þá er 

hlutfallslegur tími virkjunar mjög svipaður í annars fótar æfingunum og 

hlaupahreyfingunni. Einnig kom í ljós í beggja fóta æfingum að GM virkjaðist 

ekki að ráði í réttuhreyfingu mjaðmar heldur kom hann inn í griphluta æfinganna. 

Þegar þetta er borið saman við hlaupahreyfinguna mætti ætla að ákjósanlegra væri 

að fá GM virkan í réttuhreyfingu mjaðmar í seinna togi þar sem það er sá 

eiginleiki æfinganna sem sóst er eftir og miðar að því að þjálfa kröftuga 

mjaðmaréttu í hlaupaskrefi eða uppstökki. 

Eini marktæki munurinn á vöðvavirkni milli æfinga kom fram í BF en hann 

var bæði til staðar í snörun og vendingu en vöðvavirknin var meiri í annars fótar 

æfingum. Þetta eru niðurstöður sem vert er að skoða þar sem meiðsl í BF eru ein 

algengustu meiðsl spretthlaupara og stökkvara í frjálsum íþróttum (Petersen og 

Hölmich, 2005). Niðurstöðurnar benda til þess að með því að framkvæma 

æfingarnar á öðrum fæti sé verið að jafna álagi á framlærisvöðva og vöðva aftan í 

læri og minnka þar með það misræmi sem er oft milli þessara vöðva. Einnig 

kemur fram að hlutfallið milli GM og VL er hærra á öðrum fæti eins og BF þó svo 

að marktækur munur hafi ekki sést má telja að GM sé að einhverju leyti virkari í 

annars fótar æfingum. 

Miðað við framkvæmdarlýsingu annars fótar æfinganna mætti halda að virkni 

í Gmed myndi aukast en mælingarnar leiddu í ljós að Gmed var mjög virkur 

almennt í öllum æfingum en vöðvavirknin jókst hvorki né minnkaði milli æfinga 

eða vegna mismunandi tækni. Þegar myndbönd voru skoðuð kom í ljós að 

almennt voru þátttakendur ekki að ljúka æfingunum líkt og tilgreint er í 

framkvæmdalýsingu. Með réttum áherslum, þ.e. að ljúka spyrnunni með kálfanum 

og enda uppi á táberginu fengist hugsanlega munur milli II-PC/PS og I-PC/PS 

hvað kálfavirkni varðar. 

Sterk jákvæð fylgni í vöðvavirkni BF og GM milli æfinga sem sýnd er á 

myndum 13, 14, 17 og 18 gefur vísbendingar í þá átt að þó svo mismunandi tækni 
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sé beitt við framkvæmd æfinganna og margar útgáfur af tækni hafi komið fram í 

þessu smáa úrtaki virðist það ekki hafa áhrif á vöðvavirkni þessara vöðva. Aftur á 

móti má teljast líklegt að sá mikli breytileiki sem var einna helst á virkni VL en 

einnig Gmed hafi að stórum hluta verið vegna mismunandi framkvæmdar- og 

tækniatriða sem fjallað verður betur um í kaflanum hér á eftir.  

4.2. Tækni 

Þegar tækni þátttakenda var skoðuð var einkum tvennt sem skipti sköpum 

varðandi gæðin á lyftunum. Sumir fóru með stöngina of langt niður og 

framkvæmdu hálfgert fyrra tog sem á ekki að koma inn í hangandi útfærslum 

snörunar og vendingar. Þetta nær yfir allar æfingarnar fjórar. Annað atriði var 

gripfasinn í II-PS og II-PC en þar var mjög misjafnt hvort þátttakendur nýttu sér 

möguleikann þar til þess að fá hraða lengingu í GM og VL og ljúka lyftunni 

kröftuglega alla leið. Þessi tvö atriði höfðu svo mikið að segja þegar hraðinn í 

lyftunum var skoðaður. Ekki þótti þó ástæða til að skoða það sérstaklega þar sem 

lítil regla var á því á hvorn veginn þátttakendur framkvæmdu þessi atriði. 

Til þess að æfingarnar skili tilætluðum árangri, þ.e. að líkjast 

hlaupahreyfingunni og styrkja þá vöðva sem í henni verka í réttri röð eru nokkur 

atriði varðandi tæknina sem er gott að hafa í huga. Í upphafi lyftu er æskilegt að 

þunginn hvíli á tábergi en ekki í hæl svo hægt sé að spyrna sér fram. Þegar 

stönginni er slakað niður má hún ekki fara svo neðarlega að ekki sé unnt að lyfta 

henni í einni samfelldri hreyfingu, þ.e. án fyrra togs, alla leið upp. Í lyftunni er 

mikilvægt að einbeita sér að því að fá virkni í réttuvöðvum mjaðmar, GM og BF, 

og einnig að spyrna vel með kálfa og klára lyftuna upp á tá. Varast skal að sveifla 

sveiflufæti of kröftuglega fram til þess að ekki komi óeðlilegur afturhalli á búk og 

sveigja í bak auk þess sem það færir álag æfingarinnar af spyrnufæti yfir á 

beygjuvöðva mjaðmar í sveiflufæti. Með þessi atriði í huga ættu æfingarnar I-PS 

og I-PC að geta skilað góðum árangri. 

4.3. Kostir og gallar 

Til þess að átta sig á gagnsemi æfinganna og hvaða æfingu á að nota hverju sinni 

er mikilvægt að skoða kosti allra æfinga og galla. 
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4.3.1. Kostir við I-PS og I-PC umfram II-PS og II-PC 

Kostir við annars fótar æfingarnar umfram beggja fóta æfingarnar eru nokkrir og 

má þá einna helst nefna þær niðurstöður sem fjallað hefur verið um, það er að 

segja að annars fótar æfingar reyna meira á BF en ekki eru til margar alhliða 

sprengikraftsæfingar sem virkja vöðva aftan í læri í mjaðmaréttu. Þó eru til 

sérhæfðar æfingar sem virkja eingöngu svæði en það er ekki það sem sóst er eftir 

þegar þjálfa á spretthlaupshreyfinguna. Annars fótar æfingarnar gætu verið góður 

kostur til þess að vega á móti öllum þeim æfingum sem reyna aðallega á vöðva 

framan í læri. Annar kostur sem vert er að nefna er að með réttri tækni og þjálfun 

væri hægt að fá hraða lengingu í BF og GM í upphafi æfingarinnar en hröð 

lenging er einn lykilþáttur í hraðri vinnu vöðvanna og mikilvægur þáttur í 

sprengikrafts æfingum og hoppum almennt (Faccioni, 2001). Líklega er þó hægt 

að ná fram þeim eiginleikum einnig í beggja fóta æfingum en miðað við gefnar 

niðurstöður má ætla að virkni GM og BF verði meiri og því ákjósanlegra að 

framkvæma æfinguna á öðrum fæti.  

Þegar horft er á æfingarnar og þær bornar saman við þá hreyfingu sem æft er 

fyrir, sem er hlaupahreyfing eða stökkhreyfingin, má strax sjá að framkvæmdin á 

öðrum fæti líkist hlaupi og stökki meira en beggja fóta æfingin þar sem 

lyftingarmaður stendur á öðrum fæti. Annar kostur við annars fótar æfingar 

umfram beggja fóta æfingar sem varðar hlaupahreyfinguna er að við hlaup á 

hámarkshraða beitir hlaupari ákveðnum krafti niður í brautina en talið er að stefna 

þess krafts sé um 11° miðað við lóðlínu eða fimm niður á móti einum aftur sem 

segir okkur að þó svo meiri hluti kraftanna sé að ýta hlaupara upp á við er einhver 

kraftur að færa hann fram á við og með því að gera æfinguna á öðrum fæti eins og 

hún var framkvæmd í þessari rannsókn þá færist stöng og lyftingamaður einnig 

fram á við sem gerir æfinguna líkari hlaupahreyfingunni.  

Þegar æfing er framkvæmd á öðrum fæti minnkar stöðugleiki þess sem 

framkvæmir (Schmidt og Wrisberg, 2008). Það stuðlar að aukinni virkni í smáum 

vöðvum sem sjá um að halda jafnvægi og stöðugleika. I-PC og I-PS eru þar engin 

undantekning og hafa þessa kosti fram yfir æfingarnar II-PC og II-PS. Þetta leiðir 

til aukins stöðugleika í kringum ökkla, hné og mjaðmir auk þess sem þetta leiðir 

upp í gegnum líkamann og þjálfar einnig stöðugleika í kvið og bakvöðvum. Þetta 

er líkt því sem gerist í hverju skrefi í hlaupahreyfingunni þar sem vöðvar á borð 
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við gluteus medius, kvið og bakvöðvar þurfa að koma í veg fyrir að 

mjaðmagrindin hallist til hliðar og sveigja komi á hrygg til að tryggja sem besta 

nýtni í spyrnunni. Annað atriði sem má nefna og er kostur við annars fótar 

æfingarnar umfram beggja fóta æfingarnar er sá að álag á herðar og bak er mun 

minna þar sem þyngdir í æfingunum eru oft ekki nema um helmingur af því sem 

þær væru á báðum fótum og eru því allar tilfærslur á lóðum fyrir og eftir æfingu 

léttari og taka minna á.  

Stór kostur sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós er að þrátt fyrir 

lítinn grunn virðist ekki vera neinn munur á vöðvavirkni milli reyndra og óreyndra 

sem segir okkur að unglingar sem eru að byrja að lyfta geta allt eins byrjað á 

öðrum fæti. Annars fótar æfingarnar eru einnig góður kostur fyrir unglinga þar 

sem ekki er ráðlagt að þeir sem enn eru að vaxa og þroskast séu að lyfta miklum 

þyngdum.  

4.3.2. Kostir við II-PS og II-PC umfram I-PS og I-PC 

Kostir í beggja fóta æfingum umfram annars fótar æfingarnar eru nokkrir en 

griphluti beggja fóta æfinganna er mun stærri partur og í þeim hluta æfingarinnar 

er möguleiki á að fá hraða lengingu í GM og VL sem kemur síður fram í annars 

fótar æfingunum. Annar kostur sem líklega vegur þyngst er sá að auðveldara er að 

lyfta hámarksþyngd án þess að tækni fari úr skorðum þar sem mun meiri 

stöðugleiki er í beggja fóta æfingunum umfram annars fótar æfingarnar. Aukinn 

stöðugleiki er góður kostur sérstaklega fyrir þá sem hafa lítið jafnvægi í annars 

fótar æfingunum. Ef annars fótar æfingin er orðin meiri jafnvægisæfing en 

sprengikraftsæfing hefur hún misst marks og er þá ákjósanlegra að gera 

æfingarnar á báðum fótum og þjálfa jafnvægi á annan veg.  

4.3.3. Gallar við I-PS og I-PC 

Gallar við annars fótar æfingar eru nokkrir en þar má helst nefna að líklega er 

slysahætta meiri en ef æfingarnar eru framkvæmdar á báðum fótum. 

Lyftingamaður heldur á þungri stöng og þarf að færast úr stað og upp á pall en 

þessi færsla getur endað á alla vegu og þar sem staðið er aðeins á öðrum fæti og 

stöðugleiki mismikill þarf oft lítið útaf að bera til þess að framkvæmdin 

misheppnist. Góðar aðstæður eins og stamur pallur og stamt gólf er gott til þess að 

koma í veg fyrir að lyftingamaður renni til við æfinguna auk þess sem hæð á palli 
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og fjarlægð frá palli við upphaf verður að vera rétt og í samræmi við stærð og getu 

lyftingamanns. Einnig þarf pallurinn að vera stöðugur og gott er að hann sé laus 

við skarpar brúnir sem hægt er að meiða sig á. 

Stór galli sem erfitt er að koma auga á í annars fótar æfingunum er sá að hægt 

er að framkvæma æfinguna án þess að fá þá vöðvavirkni sem sóst er eftir í 

æfingunni. Hægt er að standa í annan fótinn og nota sveiflufótinn til þess að draga 

líkamann áfram og upp á pallinn án þess að nokkur spyrna eigi sér stað. Þetta 

sýndi einn þátttakandi vel en þegar myndband var skoðað fyrst var ekkert 

athugavert við framkvæmdina en þegar vöðvavirkni var borin saman við 

myndbandið mátti koma auga að það hvernig sveiflufótur vann alla vinnuna á 

meðan spyrnufótur gerði lítið sem ekkert fyrr en sveiflufóturinn var kominn upp á 

pallinn. Lausn við þessu er að þjálfarar og þeir sem kenna æfinguna séu vakandi 

fyrir þessum galla auk þess sem það er mikilvægt að gera lyftingamönnum grein 

fyrir því hvernig spyrnan eigi að virka og hverslags vöðvavinnu er verið að 

sækjast eftir í þessari æfingu. Það er að segja að hvetja þá sem framkvæma 

æfinguna að nota spyrnufótinn í stað þess að láta sveiflufótinn draga sig áfram og 

fylgjast með því hvort virkjun eigi sér stað í GM, BF og Gemd. 

4.3.4. Gallar við II-PC og II-PS 

Beggja fóta æfingarnar hafa þann galla þegar þær eru bornar saman við 

hlaupahreyfinguna að meginvirknin í GM kemur ekki fram fyrr en í griphluta 

æfinganna og því ekki í mjaðmaréttuhlutanum sem sóst er eftir í 

hlaupahreyfingunni. Einnig er galli sem hrjáir oftast þá sem ekki hafa fengið góða 

kennslu eða næga tækniþjálfun þegar viðkomandi hóf að lyfta en það er að ljúka 

ekki nægilega vel seinna togi og mjaðmaréttunni áður en farið er í griphlutann. 

Með þessum slæma en algenga ávana er hægt að missa út einn mikilvægasta hluta 

æfingarinnar. Við framkvæmd á öðrum fæti eins og hún var gerð í þessari 

rannsókn er nær ómögulegt að ljúka æfingunni án þess að fá kröftugt seinna tog 

og góða mjaðmaréttu þar sem griphlutinn er í hæstu stöðu og mjöðm réttist 

undantekningalaust að fullu. 

4.4. Veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi var langt frá því að vera fullkomin og hennar helsti veikleiki var 

fæð þátttakenda en til þess að fá betri dreifingu og hugsanlega mun á hópum þarf 
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að fjölga þátttakendum. Einnig getur verið að hópurinn hafi verið of einsleitur, 

þ.e. einstaklingar sem voru búnir að æfa saman mjög lengi og framkvæma sömu 

æfingarnar meira og minna. Til þess að skoða virkni æfinganna þyrfti að fá 

samanburðarhóp, til dæmis hóp lyftingamanna eða þeirra sem stunda lítil hlaup. 

Vel gæti verið að það hversu vel þjálfuð hlaupahreyfingin var hjá þeim sem þátt 

tóku gæti hafa haft áhrif á niðurstöðurnar í þá veru að líkindin við 

hlaupahreyfinguna væru meiri en ella. 

Annar galli á rannsókninni var sá að sökum bilana í mælitækjum var ekki 

unnt að ljúka mælingunum á þeim tímum sem við höfðum gert ráð fyrir. Tækin 

voru sett upp alls fimm sinnum svo ekki er hægt að tryggja að allt hafi verið 

nákvæmlega eins í öll skiptin auk þess sem þetta gerði það að verkum að sumir 

voru búnir að ljúka æfingu áður en þeir voru mældir. Það virtist hins vegar ekki 

hafa teljandi áhrif á niðurstöðurnar enda fengu þeir einstaklingar góða hvíld áður 

en þeir voru mældir. Það hversu fáar mælingar voru gerðar á hverjum og einum er 

einnig eitthvað sem mætti bæta úr. Þá minnkar sú skekkja sem kemur til vegna 

tilviljunar sem ræður því hvar nákvæmlega rafskautin lenda hverju sinni þó reynt 

hafi verið eftir fremsta megni að gera það eins nákvæmlega og kostur var í öllum 

tilfellum. Einnig ættu áhrif dagsformsins hjá hverjum og einum að núllast út og 

áreiðanlegri og betri niðurstöður að fást. 

Ákjósanlegra hefði verið að framkvæma stöðukraftspróf og ákvarða 

vöðvavirknina sem hlutfall af hámarks sjálfráðum samdrætti (e. max voluntary 

contraction). Þá hefði samanburður milli mælinga á sama einstaklingi milli daga 

og milli einstaklinga verið mögulegur sem hefði verið nauðsynlegt ef hver og einn 

hefði verið mældur oftar en einu sinni. Þetta hefði gefið meiri möguleika á að 

vinna meira með niðurstöðurnar þó svo það hafi ekki beinlínis verið markmiðið í 

þessari rannsókn enda þessu prófi sleppt. Einnig hefði verið gott að ákvarða 

þyngd í æfingunum sem prósentu af 1RM (e. one repetition maximum) en þrátt 

fyrir að því hafi verið sleppt, enda erfitt að finna 1RM á öðrum fæti, munaði 

einungis um 12% á meðaltals heildarvöðvavirkni milli þeirrar æfingar sem hafði 

lægst gildi og þeirrar sem hafði hæst gildi. Það gefur til kynna að þyngdirnar hafi 

verið nokkuð vel áætlaðar og rennir stoðum undir niðurstöður Bartonietz (1996) 

um að hægt sé að lyfta um það bil 75% af 1RM á báðum fótum á öðrum fæti. 
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4.5. Hagnýting á niðurstöðum 

Eftir að tekið hefur verið tillit til kosta og galla æfinganna og niðurstaðna 

rannsóknarinnar gefur hvoru tveggja tilefni til að mæla með I-PC og I-PS umfram 

II-PS og II-PC þegar um sprengikraftsþjálfun spretthlaupara og stökkvara er að 

ræða. Einnig má leiða líkur að því að ekki skipti öllu máli hvort valið er að gera 

vendingu eða snörun þar sem æfingarnar virðast við þessa skoðun mjög áþekkar 

hvort sem er á öðrum fæti eða báðum. Það ætti því að fara eftir því hvor æfingin 

liggi betur fyrir íþróttamanninum eða hvað hentar hverju sinni en einnig getur 

verið gott að gera æfingarnar til skiptis til að auka fjölbreytileikann. 

4.6. Næstu skref 

Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja upp margar spurningar sem vert er að 

rannsaka nánar og fá svör við. Einnig þarf að rannsaka og skoða betur það sem 

fram kemur í þessari rannsókn með fleiri þátttakendum með fjölbreyttari 

bakgrunn. Þær spurningar sem þessi rannsókn svarar ekki eru fjölmargar og 

verður fjallað um nokkrar þeirra hér í þessum kafla. 

Framkvæmd æfinganna skiptir augljóslega máli en í rannsókninni var tækni 

þátttakenda ólík og er það eitthvað sem þarf að skoða betur. Til dæmis er vert að 

athuga hvort fá megi aukna virkni í Gmed með því að ljúka lyftunni betur upp á tá 

með því að leggja áherslu á að spyrna sér áfram með kálfanum. Einnig mætti 

kanna hvort aukning í virkjun GM og BF geti aukist enn meira með því að sleppa 

algerlega fyrra togi og byrja æfinguna á réttum stað. Í því sambandi mætti líka 

skoða hvaða áhrif sveiflufóturinn hefur á virknina eftir því hvar hann er staðsettur 

í upphafi og hvernig ferill hans er. 

Hraði í æfingunum er eitthvað sem þarf að skoða betur og var farin 

einfaldasta leiðin í þeim efnum í þessari rannsókn en gögn hennar mætti nota til 

þess að meta hámarkshraða, láréttan hraða, lóðréttan hraða og feril stangarinnar. 

Með því mætti áætla kraftframleiðsluna í æfingunni og stefnu kraftana. Einnig 

mætti hugsa sér að framkvæma æfinguna á kraftplötu til þess að fá nákvæmari 

niðurstöðu og meta hvar aðalátakstaðan í æfingunni er. 

Þessar æfingar eins og aðrar eru óþrjótandi brunnur rannsóknarverkefna og 

eiga rannsakendur framtíðarinnar stóran óplægðan akur þar að yrkja. Þessi 
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rannsókn er aðeins lítið skref í þá átt og hugsanlega sú fyrsta sem skoðar hangandi 

kraftsnörun og vendingu á öðrum fæti. 
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6. Viðauki 

6.1. Myndir af beggja fóta æfingum 

 

Mynd 23 - Grunnstaða í II-PS 

 

Mynd 24 - Aðdragandi togs í II-PS 
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Mynd 25 - Tog í II-PS 

 

Mynd 26 - Grip í II-PS 
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Mynd 27 - Lokastaða í II-PS 

 

Mynd 28 - Grunnstaða í II-PC 



64 

 

Mynd 29 - Aðdragandi togs í II-PC 

 

Mynd 30 - Tog í II-PC 
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Mynd 31 - Grip í II-PC 

 

Mynd 32 - Lokastaða í II-PC 



66 

6.2. Myndir af annars fótar æfingum 

 

Mynd 33 - Grunnstaða í I-PS 

 

Mynd 34 - Aðdragandi togs í I-PS 
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Mynd 35 - Tog í I-PS 

 

Mynd 36 - Grip og lokastaða í I-PS 
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Mynd 37 - Grunnstaða í I-PC 

 

Mynd 38 - Aðdragandi togs í I-PC 
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Mynd 39 - Tog í I-PC 

 

Mynd 40 - Grip og lokastaða í I-PC 
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6.3. Upphitun 

Almenn upphitun 15 mínútur 

Skokk 8–10 mín, teygjur og liðkandi æfingar 5–7 mín. 

Sérhæfð upphitun 

5 x II-PC (létt) 

5 x I-PC (létt) 

5 x II-PS (létt) 

5 x I-PS (létt) 

Fleiri lyftur ef þarf að leiðrétta framkvæmd 
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6.4. Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn 
„Samanburðarrannsókn á annars og beggja fóta snörun og vendingu“ 

Ábyrgðarmaður 

Þráinn Hafsteinsson 
Fjóluhvammi 3, 220 Hafnafirði 
s. 863-1700 
thrainnh@hr.is 

Rannsakendur 

Brynjar Gunnarsson 
Marargötu 5, 101 Reykjavík 
s. 661-4762 
brynjarg10@ru.is 

 
 
Helgi Björnsson 
Móvaði 15, 110 Reykjavík 
s. 865-5194 
helgib10@ru.is 

Um rannsóknina 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Brynjars Gunnarssonar og Helga Björnssonar til BSc gráðu í íþróttafræðum 

við Háskólann í Reykjavík. Markmið hennar er að bera saman snörun og vendingu á öðrum fæti við snörun 

og vendingu á báðum fótum og athuga hvort æfingarnar á öðrum fæti líki meira eftir hlaupahreyfingunni á 

hámarkshraða en hinar. 

Hvað felst í þátttöku? 

Í þátttökunni felst að mæld verður vöðvavirkni í fjórum ólíkum lyftingaæfingum. Í heildina tekur þetta um 40 

mínútur, mælingin 10 mínútur og stöðluð upphitun um 30 mínútur.  

Áhætta og ávinningur af þátttöku 

Áhætta við þátttöku í þessari rannsókn er afar lítil og til þess að minnka hana enn frekar verður þyngdum í 

lyftunum stillt í hóf auk þess sem þátttakendur fá staðlaða upphitun sem undirbýr þá undir mælinguna og 

leiðsögn áður en hún fer fram. Ávinningurinn er fyrst og fremst sá að hjálpa til við að varpa ljósi á hvort 

æfingarnar líkist hlaupahreyfingunni og henti vel til þjálfunar í spretthlaupum. Einnig verður þátttakendum 

gefinn kostur á því að skoða myndbönd af sjálfum sér framkvæma æfingarnar í því skyni að bæta 

framkvæmdina til framtíðar. 

Réttur til að hafna og hætta þátttöku 

Þátttakendum ber engin skylda til þess að taka þátt í þessari rannsókn og er frjálst að hætta þátttöku 

hvenær sem er án útskýringa og eða eftirmála. 

Um framkvæmd rannsóknar 

Þátttakendur byrja á staðlaðri upphitun sem felst í 10 mínútna rólegu skokki, 5 mínútum af liðkandi æfingum 

og 5 endurtekningum af æfingunum fjórum sem mældar verða, þ.e. snörun, snörun á öðrum fæti, vendingu 

og vendingu á öðrum fæti. Því næst verða vöðvarafritsnemar festir á þátttakanda á fjórum stöðum á 

stökkfæti viðkomandi. Þessir nemar verða staðsettir yfir gluteus maximus, biceps femoris, vastus lateralis og 

gastrocenmius medialis. Virkni nemana er þá prófuð í einni prufumælingu áður en sjálf mælingin hefst. 

Æfingarnar eru framkvæmdar í tilviljanakenndri röð að hluta til, þ.e. snörunin eða vendingin kláruð fyrst og 

svo öfugt. Í mælingunni þarf þátttakandinn að lyfta þrisvar sinnum og stendur mælingin yfir í um 20 

sekúndur. 

Ekki verður unnt að rekja niðurstöður mælinga til einstakra þátttakenda en gögnin sem safnað verður eru 

vöðvarafrit og myndbönd. Myndböndin verða ekki gerð opinber heldur einungis notuð til þess að mæla 

hraða í hreyfingum og meta tækni. Þátttakendur geta fengið afrit af sínum gögnum óski þeir þess. 
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Staður og dagsetning 

______________________________________________  

Undirskrift þátttakanda 

______________________________________________  

Undirskrift f.h. ábyrgðarmanns  
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