
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANNSÓKN Á HITTNI 

HANDKNATTLEIKSMANNA: 

FYLGNI MILLI KASTAÐFERÐA 

Grétar Eiríksson 

 

Lokaverkefni í íþróttafræði BSc 

2014 

 

 

Höfundur: Grétar Eiríksson 

Kennitala: 220689-2479 

Leiðbeinendur: Kristján Halldórsson og Sveinn Þorgeirsson 

Tækni- og verkfræðideild 

School of Science and Engineering          



1 

 

Útdráttur 

Þar sem markmið handknattleiks er að skora fleiri mörk en 

andstæðingurinn þá er hittni í handknattleik mjög mikilvæg færni. Í 

þessari rannsókn var hittni handknattleiksmanna mæld í fjórum 

kastaðferðum. Yfirhandarskot með og án atrennu, undirhandarskot 

með atrennu og uppstökksskot með atrennu. Fjörutíu handknattleiks-

menn köstuðu tíu sinnum með hverri kastaðferð í skotskífu sem gaf 

mest fimm stig fyrir hvert kast. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

í ljós að munur á hittni út frá leikstöðu leikmanna var ekki marktækur 

og að fylgni á hittni milli kastaðferða var jákvæð lítil eða mjög lítil. 

Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum Haga, Pedersen 

og Sigmundsson (2008) á fylgni milli tveggja líkra hreyfinga og 

styðja kenningu Edelman um hreyfinám og mikilvægi sértækrar 

þjálfunar. Höfundur bendir á vankanta rannsóknarinnar og leggur 

fram hugmyndir að frekari rannsóknum. 
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Formáli 

Íþróttir hafa fylgt mér í gegnum lífið og af þeim mörgu íþróttum sem ég hef stundað 

þá vakti handknattleikur mestan áhuga. Handknattleikur hefur verið mitt helsta 

áhugamál í mörg ár og hef ég æft í 15 ár og þjálfað í yngri flokkum og meistaraflokk 

karla samtals í 8 ár. Það lá því beint við að þetta verkefni tengdist handknattleik. 

Það er von mín að þessi rannsókn muni hjálpa þjálfurum í handknattleik að meta 

mikilvægi á markvissri skotþjálfun. Einnig vona ég að þessi rannsókn muni hvetja 

áhugasama til þess að framkvæma ítarlegri og stærri rannsókn á mikilvægi 

markvissrar skotþjálfunar. Þetta verkefni gildir 12 ECTS einingar og er 

lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum sem markar lok þessa þriggja ára 

áfanga í skólagöngu minni í Háskólanum í Reykjavík. Vil ég nota þetta tækifæri og 

þakka þátttakendum og þeim þjálfurum sem gáfu mér hluta af tíma sínum ásamt 

starfsmönnum íþróttamiðstöðvar Grafarvogs fyrir ýmsa hjálp. Ég þakka 

leiðbeinendum mínum, Kristjáni Halldórssyni og Sveini Þorgeirssyni fyrir góða 

aðstoð og leiðsögn í verkefninu. Þá sérstaklega Sveini fyrir ítrekaða leiðsögn í 

gegnum rannsóknarferlið. Einnig vil ég þakka föður mínum fyrir aðstoð við smíði 

skotskífunnar sem ég smíðaði, móður minni fyrir að útvega myndavél og Hermundi 

Sigmundsyni fyrir að vísa mér leiðina og vekja áhuga minn á fylgni milli 

mismunandi hreyfinga.  
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1. Inngangsorð 

Fyrir þremur árum síðan kynntist ég Boris Bjarna Akbachev handknattleiksþjálfara 

sem þá hóf að aðstoða við þjálfun í félaginu mínu, Ungmennafélaginu Fjölni. 

Samhliða því að læra íþróttafræði hef ég getað lært af Boris sem að mínu mati er 

einn færasti handknattleiksþjálfari sem þjálfað hefur á Íslandi. Hann hefur þjálfað 

á Íslandi síðan 1980 og hlaut gullmerki Handknattleikssambands Íslands sumarið 

2013. Boris Bjarni jók áhuga minn á þjálffræði og handknattleiksþjálfun. Helst jókst 

áhuginn á tækniþjálfun og áherslum á smáatriði í slíkri þjálfun en það eru atriði sem 

Boris lagði meiri áherslu á en ég hafði séð hjá öðrum þjálfurum á mínum 12 ára 

handknattleiksferli. Boris Bjarni lagði mikla áherslu á sérhæfingu og stöðugleika í 

kasthreyfingum en leikmenn hans æfðu einungis þær kastaðferðir sem fylgdu 

leikstöðu og leikstíl viðkomandi leikmanns. Leikstöður og eiginleikar leikmanna 

gera að verkum að algengustu kastaðferðir leikmanna eru ekki ávallt þær sömu 

(Boris Bjarni Akbachev, vor 2014, munnleg heimild). Samkvæmt Boris Bjarna 

Akbachev (vor 2014, munnleg heimild) þá eiga leikmenn að æfa þær kastaðferðir 

sem þeir nota í keppni og því ættu skyttur, hornamenn og línumenn að æfa skot úr 

uppstökki en miðjumenn frekar að æfa yfir- og undirhandarskot af gólfi. 

Hugmyndir Boris Bjarna er hægt að tengja við kenningu Edelman um hreyfinám. 

Kenning Edelman segir hvernig þjálfun í ákveðinni hreyfingu leiðir til stöðugleika 

í þeirri ákveðnu hreyfingu. Sértæk þjálfun er samkvæmt því mikilvæg í leitinni að 

framförum (Haga o.fl., 2008).  

Eftir fund með Hermundi Sigmundsyni þá vaknaði áhugi minn á því að skoða 

samband hittni og kastaðferða frekar. Hvort að handknattleiksmenn væru með góða 

eða slæma hittni í öllum kastaðferðum eða hvort að hittni væri betri í þeirri 

kastaðferð sem leikmennirnir notuðu mest.  

Mitt markmið var að sjá hvort samband væri á milli hittni í mismunandi 

kastaðferðum. Hvort að leikmenn sem væru hittnir í t.d. undirhandarskoti væru 

þ.a.l. hittnir í annarri kastaðferð. Einnig að skoða hvort leikstöður hefðu áhrif á 

hittni bæði í einstökum kastaðferðum og almennt. Hægt væri þá að álykta út frá 

niðurstöðum hvort leggja þyrfti áherslu á sérhæfingu í skotþjálfun í handknattleik.  
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Rannsóknarspurningar 

1) Er fylgni á hittni milli kastaðferða í handknattleik? 

2) Hafa leikstöður áhrif á hittni í mismunandi kastaðferðum? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum gerði ég rannsókn á kasthæfni 

handknattleiksmanna. Í raun er ekki um að ræða hreina hittni í kasti, heldur 

markhittni þar sem þátttakendur fengu það verkefni að hitta skotmark sem staðsett 

var inni í handknattleiksmarki. Hittni segir þá til um gæði kastsins, því að kast sem 

hefði ekki gefið mark í handknattleik gaf engin stig. 

Til að skoða hvort færni í hreyfingu geti yfirfærst í aðra hreyfingu er reiknuð fylgni 

milli hreyfinganna tveggja. Fylgni skoðar samband milli tveggja breyta og gæti því 

sagt til um hvort þjálfun eða hittni í ákveðinni kastaðferð hefur áhrif á hittni í annarri 

kastaðferð. Fylgni, táknuð með „r“, tekur gildi frá 0-1 í jákvæða og neikvæða átt. 

Jákvæð fylgni milli tveggja breyta þýðir að ef gildi breytu A hækkar þá hækkar 

gildi breytu B, og ef A lækkar þá lækkar B líka. Neikvæð fylgni veldur því að ef 

gildi breytu A hækkar þá lækkar gildi breytu B og öfugt. Mjög lítil eða engin fylgni 

er þegar gildi „r“ er á milli 0 og 0,25, gildi „r“ á milli 0,25 og 0,5 er lítil fylgni. Í 

meðallagi sterk fylgni er þegar gildi „r“ er milli 0,5 og 0,75. Hærra gildi en 0,75 er 

mjög sterk fylgni (Fraenkel og Wallen, 2009). 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Áður en hægt er að svara rannsóknarspurningum þarf að skoða alla þá fræðilegu 

þætti sem tengjast rannsókninni. Hér er fjallað fræðilega um það sem við kemur 

þessari rannsókn. Fyrst er fjallað um handknattleik almennt, m.a. er farið yfir helstu 

reglur, sögu leiksins og tilkomu hans á Íslandi. Því næst er partur um hreyfinám þar 

sem talað er um hreyfingar, áhrif umhverfis og gena á hreyfinám, kenningar um 

hreyfinám skoðaðar og rætt um þjálfun á tækniatriðum. Síðasti hluti kaflans fjallar 

um ýmsa þætti sem við koma handknattleikskasti. Meðal annars um mismunandi 

kastaðferðir sem handknattleiksmenn nota og rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

hittni. 

 

2.1. Handknattleikur 

Reglur og völlurinn 

Í handknattleik leika sjö leikmenn inni á vellinum í hvoru liði, einn markmaður og 

6 útileikmenn og markmiðið er að skora fleiri mörk en andstæðingurinn 

(International Handball Federation, e.d.c; Rivilla-Garcia, Grande, Sampedro og 

Tillaar, 2011). Útileikmenn skipta sér í sex leikstöður, vinstra og hægra horn, vinstri 

og hægri skytta, miðjumaður og línumaður. Í hvoru liði eru einnig sjö skiptimenn 

sem hefja leikinn á varamannabekk, en í handknattleik eru ótakmarkaðar skiptingar. 

Leyfilegt er að stíga þrjú skref með boltann og halda á honum í þrjár sekúndur en 

einnig er hægt að rekja boltann, það gefur leikmanni kleift að hlaupa lengra með 

boltann. Ef leikmaður grípur boltann eftir að hafa rekið boltann þá er ekki leyfilegt 

að rekja boltann aftur, það kallast tvígrip og er ólöglegt. Útileikmenn skulu ekki 

snerta knöttinn með fætinum fyrir neðan hné en markmanni er frjálst að nota alla 

líkamshluta til þess að verja markið. Ýmsar reglur segja til um hvernig megi bera 

sig að í snertingum við andstæðing, t.d. er bannað að hrinda, kýla og leggja heilsu 

andstæðingsins vísvitandi í hættu. Dómarar leiksins eru tveir og þeim ber að beita 

viðeigandi refsiaðgerðum (aðvörun, tveggja mínútna brottvísun og útilokun) ef 

reglur eru brotnar (International Handball Federation, e.d.c).  

Handknattleiksvöllur er 40 metrar á lengd og 20 metrar á breidd. Handknattleiks 

mörkin eru þrír metrar að breidd og tveir metrar á hæð. Vítateigurinn sem tilheyrir 
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markmanni nær 6 metra frá markinu, punktalína er 9 metra frá markinu og markar 

svæði varnarinnar. Leiktíminn í þriðja flokki upp í meistaraflokk er tvisvar sinnum 

30 mínútur en minni í yngri flokkum. Knötturinn eða boltinn í þriðja til 

meistaraflokks er af stærð þrjú (IHF stærð 3) skal vera 58-60 cm í ummál og 425-

475 grömm að þyngd. Minni boltar eru notaðir í kvennaflokkum og yngri flokkum 

karla (International Handball Federation, e.d.c). 

Saga handknattleiks 

Handknattleikur er hópíþrótt sem stunduð hefur verið í meira en 100 ár. Uppruninn 

er óljós en vitað er að í lok nítjándu aldar var leikin íþrótt í norður Evrópu, þá 

einkum í Danmörku sem er sambærileg við handknattleik í dag (Herb, e.d.; Steinar 

J. Lúðvíksson, 2012). Leikurinn var á þeim tíma spilaður á grasi á stærð við 

fótboltavöll og leikmenn voru 11 í liði og voru fyrstu leikreglurnar voru skrifaðar 

af Þjóðverjanum R.N. Ernst árið 1887 (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Holger 

Nielsen íþróttakennari í Danmörku notaði leikinn í kennslu og skráði nýjar 

leikreglur 1906 en þá var handknattleikur þegar farinn að njóta vinsælda víðar 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar jókst áhugi 

á íþróttinni og árið 1925 fór fram fyrsti alþjóðlegi kappleikurinn þegar Þýskaland 

og Belgía mættust. Fyrsti kvennalandsleikurinn sem vitað er af fór fram 1930 milli 

Þýskalands og Austurríkis (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Alþjóðasamband 

áhugamanna í handknattleik var stofnað árið 1928. Árið 1946 var stofnað 

Alþjóðasamband handknattleiksmanna (IHF) sem tók við af alþjóðasambandi 

áhugamanna í handknattleik (Herb, e.d.; International Handball Federation, e.d.a; 

Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Íþróttin komst á Ólympíuleikana 1936 sem haldnir 

voru í Berlín, þar var leikinn 11 manna handknattleikur. Íþróttin var ekki leikin aftur 

á Ólympíuleikunum fyrr en 36 árum seinna, árið 1972. Eftir það var ekki aftur snúið 

og handknattleikur hefur verið fastur liður á Ólympíuleikunum síðan (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Íþróttin hefur dreifst víða, þar á meðal til Íslands, en í dag eru 

yfir 190 aðildarsambönd í Alþjóðasambandinu (International Handball Federation, 

e.d.b).  

Handknattleikur á Íslandi 

Íþróttin barst til Íslands með Valdimari Sveinbjörnssyni íþróttakennara sem lærði 

handknattleik í námi sínu í Kaupmannahöfn. Valdimar, þá 25 ára, kom heim úr 
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náminu vorið 1921. Valdimar tók við sínu gamla starfi sem íþróttakennari í 

Barnaskóla Reykjavíkur og tók einnig að sér ýmsa aðra íþróttakennslu. Árið 1925 

tók Valdimar að sér kennslu á íþróttanámskeiði í Hafnarfirði þar sem hann kenndi 

ýmsar íþróttir, þar á meðal handknattleik. Í lok námskeiðsins kepptu hóparnir sem 

tóku þátt í námskeiðinu í ýmsum íþróttum, þ.á m. í handknattleik. Talið er að þar 

hafi farið fram fyrsti kappleikurinn í handknattleik á Íslandi. Hópunum var skipt í 

karla og kvennalið og endaði leikurinn með 6-1 sigri karlanna (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Valdimar hélt áfram að kynna leikinn fyrir Íslendingum og slíkt 

hið sama gerði Hallsteinn Hinriksson sem einnig var íþróttakennari menntaður frá 

Kaupmannahöfn. Valdimar og Hallsteinn eru þeir sem eru fyrst nefndir þegar 

fjallað er um upphaf handknattleiks á Íslandi (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Áhugi 

á íþróttinni jókst á næstu árum og mörg félög tóku upp handknattleiksíþróttina bæði 

í karla og kvennaflokki. Fyrsta Íslandsmótið var haldið árið 1940 þar sem keppt var 

í 1.flokki karla og kvenna og einnig í 2.flokki karla. Valur bar sigur úr býtum í 

báðum flokkum karla en þar voru margir af nemendum Valdimars úr 

Menntaskólanum í Reykjavík. Þrjú lið kepptu í kvennaflokki þar sem Ármann hafði 

sigur (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Tveimur árum síðar, þegar halda átti þriðja 

Íslandsmótið var stofnað Handknattleiksráð Reykjavíkur (HKRR) þar sem félögin 

í Reykjavík sameinuðust í samtökum. HKRR sá að mestu um handknattleiksmál á 

Íslandi næstu árin, eða þar til stofnað var sérsamband fyrir íþróttina innan 

Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ). Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) var stofnað 

árið 1957 (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Áhugi á handknattleik hefur aukist mikið með árunum og samkvæmt iðkendaskrá 

ÍSÍ 2012 þá er handknattleikur fimmta mest stundaða íþróttin með tæplega átta 

þúsund iðkendur (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013).  

Nútíma handknattleikur og líkamlegir þættir 

Handknattleikur hefur þróast mikið á síðustu árum, leikmenn er orðnir hraðari, 

stærri og sterkari sem gerir leikinn hraðari en áður. Á sama tíma hafa vinsældir 

handknattleiks aukist (Vlak og Pivalica, 2004). Til að ná árangri í handknattleik 

þurfa leikmenn að búa yfir miklum líkamlegum burðum sem eru meðal annars 

hlaupageta, snerpa, stökkkraftur, viðbragð, boltatækni, geta til að tækla og 
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kastafærni. Getan til að kasta er einn af mikilvægustu hæfileikum sem 

handknattleiksmaður þarf að búa yfir til að ná árangri (Rivilla-Garcia o.fl., 2011).  

 

2.2. Hreyfinám 

Framkvæmd hreyfinga 

Vísindamenn hafa skipt þeim þáttum sem hafa áhrif á framkvæmd hreyfinga í þrjá 

flokka. Flokkarnir eru líffræðiþættir, umhverfisþættir og verkefnaþættir en 

frammistaða í hreyfingu ræðst af þessum þremur þáttum (Tillaar, 2003). 

Umhverfisþættir eru utanaðkomandi þættir eins og til dæmis þyngdarkrafturinn, 

birta, hitastig og efni. Vísindamenn geta ekki alltaf stjórnað umhverfisþáttum en 

þeir geta reynt að halda þeim óbreyttum í tilraunum sínum (Tillaar, 2003). 

Líffræðiþættirnir eru hæð, þyngd, form, virkni taugakerfis og fleira. Í grein sem 

Roland van den Tillaar birti árið 2003 er greint frá nokkrum rannsóknum sem allar 

sýna að líffræðilegur munur er á íþróttamönnum sem stunda ólíkar íþróttagreinar. 

Einnig að ákveðnir líffræðilegir eiginleikar bæta árangur íþróttamanna. Fylgni milli 

styrks í efri líkama og frammistöðu kringlukastara er jákvæð og yfir meðallagi sterk 

(r = 0.60; Tillaar, 2003). Tillaar og Ettema (2004a) greina frá niðurstöðu rannsóknar 

Doodam og Vanderburgh frá árinu 2000 sem segir að fylgni milli þyngdarflokka (e. 

weight classes) og heimsmeta í þyngdarflokkum (e. world records) meðal 

kraftlyftingamanna er jákvæð og mjög mikil (r = 0.97).  

Verkefnaþátturinn snýr að markmiði hreyfingarinnar og þeim hömlum og reglum 

sem snúa að hreyfingunni. Í handknattleik er verkefnið að skora meira en 

andstæðingurinn með því að sækja á markið þeirra og verja sitt mark. Verkefnið er 

síðan skilgreint enn frekar með leikreglum um hvernig má verjast og hvernig má 

meðhöndla boltann. Einnig ræðst verkefnið á því hvernig boltinn er, öðruvísi bolti 

s.s. tennisbolti eða körfubolti breytir verkefninu og myndi trúlega neyða leikmenn 

til að beita öðrum kastaðferðum en algengt er í handknattleik (Tillaar, 2003).  

Hægt er að skipta hreyfingum í þrennt, afmarkaðar hreyfingar, raðhreyfingar og 

samfelldar hreyfingar (Schmidt og Wrisberg, 2008). Afmarkaðar hreyfingar (e. 

discrete skill) eru með augljóst upphaf og enda. Þær líða hratt yfir og eru oftast 



12 

 

snöggar. Dæmi um afmarkaðar hreyfingar eru hreyfingar sem fela í sér að slá eða 

sparka í hlut, stökkva, grípa hlut eða kasta hlut. Andstæða afmarkaðra hreyfinga eru 

samfelldar hreyfingar (e. continuous skill). Samfelldar hreyfingar hafa ekki skýrt 

upphaf né endi, þær líða áfram eins og straumur. Fræðilega er ekki hægt að finna 

upphaf eða enda samfelldar hreyfingar. Að hjóla eða róa eru dæmi um samfellda 

hreyfingar. Mitt á milli þessara tveggja tegunda hreyfinga eru raðhreyfingar (e. 

serial skill). Raðhreyfingar eru hvorki afmarkaðar né samfelldar. Hægt er að líta á 

þær sem afmarkaðar hreyfingar tengdar saman. Dæmi um raðhreyfingu er að bursta 

tennurnar, dansrútína í fimleikum (Schmidt og Wrisberg, 2008). Handknattleiks-

kast er skilgreint sem hröð og flókin hreyfing. Hún er snögg, líður hratt yfir og hefur 

skýrt upphaf og enda og flokkast því sem afmörkuð hreyfing (Tillaar, 2003). 

Umhverfið og genaþættir 

Lengi hafa vísindamenn rökrætt hvort að gen eða umhverfi hafi meiri áhrif á 

einstaklinginn. Síðast liðin 100 ár hafa mikið af nýjum upplýsingum og tillögum 

komið fram. Sumar af þessum þessum upplýsingum koma okkur þó spánskt fyrir 

sjónir, til að mynda komst Arthur Jensen að því á sjöunda áratugnum að ekki væri 

hægt að brúa bilið milli gáfna svartra og hvítra með kennslu (Bouchard, Malina og 

Pérusse, 1997). Þegar skoðaðar eru framfarir hjá einstaklingum þá hefur hlutverk 

þjálfunar eða lærdóms fengið aukna athygli. Að sama skapi hefur hlutverk 

umhverfis og ytri þátta á framfarir einstaklings vakið verðskuldaða athygli (Haga 

o.fl., 2008). Í dag er ljóst að umhverfi og gen eru óaðskiljanleg og að ekki er hægt 

að skilja gena eiginleika án þess að taka tillit til umhverfis og öfugt (Bouchard o.fl., 

1997).  

Oft er sagt að afreksmenn í íþróttum séu að einhverju leiti með meðfædda hæfileika 

og vísindamenn hafa stutt það og segja að ekki fæðast allir eins. Sumir einstaklingar 

búa yfir eiginleikum sem gerir þá líklegri til að ná meiri árangri en aðrir (Williams 

og Hodges, 2005). Eiginleikar (e. abilities) og færni (e. skills) einstaklinga eru ekki 

sami hluturinn, þrátt fyrir að margir halda því fram. Eiginleikar eru að mestu leiti 

erfðafræðilegu þættirnir sem einstaklingar fæðast með og eru að mestum hluta 

óbreytanlegir en sumir eiginleikar geta samt þróast samhliða þroska einstaklinga. 

Eiginleikar eru líffræðilegir þættir sem varla er hægt að þjálfa og geta komið 
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einstaklingi bæði vel og illa. Æfingar hafa lítil áhrif á þessa líffræðilegu þætti, en 

eiginleikar eru t.d. hæð, lengd fingra og sjón (Schmidt og Wrisberg, 2008).  

Færni einstaklings eru þættir sem hægt er að þróa og hafa áhrif á með þjálfun 

(Schmidt og Wrisberg, 2008). Æfing eða reynsla af úrlausn á verkefni leiðir af sér 

breytingu á færninni til að framkvæma verkefnið (Sigmundsson, 2005). Dæmi um 

færni er t.d. lestrar hraði, reikningur og að kasta (Haga og Sigmundsson, 2005). 

Skothittni er því færni sem hægt að þjálfa og bæta með æfingu (Haga og 

Sigmundsson, 2005; Schmidt og Wrisberg, 2008).  

Williams og Hodges (2005) segja að sá sem ætlar að ná afburða árangri í einhverju 

viðfangsefni verði að eyða töluvert miklum tíma í æfingar sem bæta frammistöðu. 

Til þess að ná topp árangri á heimsvísu þurfi einstaklingur að æfa viðfangsefni í 

10.000 klukkustundir, sem samsvarar um það bil þremur klukkustundum á dag í tíu 

ár. 

Hreyfiprógrömm 

Schmidt og Wrisberg (2008) lýsa því hvernig sumar hreyfingar eru geymdar í 

minni, geta orðið sjálfstæðar og líða í gegn nánast án meðvitundar. Þetta á þá helst 

við um stuttar hreyfingar sem framkvæmdar eru í umhverfi sem er stöðugt og 

fyrirsjáanlegt. Hreyfingarnar sem geymdar eru í minninu eru kallaðar 

hreyfiprógrömm. Þegar einstaklingur ákveður að framkvæma hreyfingu þá sækir 

hann hreyfiprógramm sem fer í gang og hreyfingin byrjar. Í stað þess að 

einstaklingur einbeitir sér að hverjum hluta hreyfingarinnar þá setur hreyfi-

prógrammið í gang röð hreyfinga sem það inniheldur og einstaklingurinn þarf ekki 

að einbeita sér mikið að framkvæmd hreyfingarinnar (Schmidt og Wrisberg, 2008).  

Líkar hreyfingar flokkast saman í algilt hreyfiprógramm. Algilt hreyfiprógramm 

geymir mynstur fyrir hreyfingu sem einstaklingurinn getur lagað og breytt fyrir 

viðeigandi aðstæður hverju sinni (Schmidt og Wrisberg, 2008). 

 

Kenningar um hreyfinám 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um hreyfinám til þess að skýra hvernig 

byrjandi verður sérfræðingur í viðfangsefni. Ein þeirra er kenning Edelman sem 



14 

 

hann setti fram árið 1987 í bókinni Neural Darwinism: the theory of neuronal group 

selection (Edelman, 1993; Haga og Sigmundsson, 2005; Haga o.fl., 2008). Önnur 

kenning er kenning Schmidt frá árinu 1975 sem byggði m.a. á hugmyndum Bartlett 

(1932) um notkun skema í minninu og kenningum Adams (1971) um hreyfinám, en 

kenningin var kölluð skemakenningin (Schmidt, 1975).  

Kenning Edelmans 

Í kenningu Edelman um „tauga Darwinisma“ sem hann birtir í tveimur greinum frá 

árunum 1987 og 1992, skýrir Edelman lærdóm sem ferli ákvarðanna sem eiga sér 

stað í taugakerfinu. Kenningin segir að þegar taugatenging eða boðleið í 

taugakerfinu er virkjuð t.d. í framkvæmd á hreyfingu, þá stækkar tengingin fyrir 

nákvæmlega þessa hreyfingu (Edelman, 1993; Haga og Sigmundsson, 2005; Haga 

o.fl., 2008). Þetta ferli hefst í fæðingu og taugaleiðir myndast og styrkjast alla ævi 

við öll áreiti á taugakerfið. Sterkar taugaleiðir sem myndast vegna endurtektar á 

ákveðinni hreyfingu valda stöðugleika í þeirri hreyfingu, sem þýðir að breytileiki 

milli endurtekninga verður minni (Edelman, 1993; Haga o.fl., 2008). Kenning 

Edelman segir að þróun færni í verkefni sé sértæk (e. task specific) sem þýðir að 

þegar sérstök hreyfing er framkvæmd þá styrkist taugakerfið sem notað er við þessa 

ákveðnu hreyfingu (Haga o.fl., 2008). 

Skemakenningin 

Schmidt setti fram kenningu sína árið 1975, hún sameinaði margar kenningar sem 

áður höfðu verið settar fram um lærdóm. Kenningin var kennd við skema og hún 

segir að einstaklingar halda skipulagi á allri þeirri þekkingu sem þeir læra með því 

að flokka þekkinguna í skema (Schmidt, 1975). Schmidt útskýrði þetta ferli fyrir 

hreyfingar, þannig að hreyfingar sem eru líkar hvorri annarri geta flokkast í sama 

skema (Schmidt, 1975). Yfirhandarskot og undirhandaskot eru þannig bæði flokkuð 

í skema fyrir kasthreyfingar (Schmidt og Wrisberg, 2008). Ennfremur getur 

einstaklingur breytt yfirborðsþáttum í lærðri hreyfingu og framkvæmt þannig aðra 

svipaða hreyfingu sem hefur annan tilgang. Dæmi um yfirborðsþætti sem hægt er 

að breyta eru m.a. kraftur og hraði (Schmidt, 1975).  
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Sérhæfing í verkefnum 

Haga o.fl. (2008) gerðu rannsókn sem skoðaði hreyfigetu 4 ára barna í ABC 

hreyfiþroskaprófi. ABC hreyfiþroskapróf inniheldur átta mismundandi verkefni úr 

þremur flokkum, fínhreyfingar í höndum, bolta færni og jafnvægi. ABC 

hreyfiþroskaprófið var hannað til að greina samhæfingu barna sem gefur 

upplýsingar um hvort að inngrip í þroskaferlið er nauðsynlegt. Haga o.fl. (2008) 

komust að því að lítil fylgni var á milli verkefnanna í ABC hreyfiþroskaprófinu. Þá 

var mikill munur á árangri barnanna í verkefnum innan verkefna flokkanna. Fylgni 

milli þriggja verkefna í fínhreyfingum handa var 0,2 eða minna. Tengsl milli 

verkefna í bolta færni var enn lægri og munur milli jafnvægisæfinga hafði fylgni 

sem var 0,27 eða minni (Haga o.fl., 2008). Niðurstöðurnar samræmast niðurstöðum 

úr rannsókn Drowatzky og Zuccato (1967) sem skoðaði fylgni milli sex 

mismunandi jafnvægisæfinga. Samkvæmt þessum niðurstöðum yfirfærist færni í 

verkefni ekki yfir á önnur verkefni. Færni er sértæk eftir verkefnum (e. task 

specific) sem þýðir að þjálfa þurfi færni í ákveðnu verkefni sérstaklega (Haga o.fl., 

2008). Niðurstöðurnar styðja kenningu Edelman (1987) um að þróun á færni er 

sértæk (Haga o.fl., 2008). Ef stuðst er við kenningu Edelman í færniþróun á 

sérstakri hreyfingu þá er sértæk þjálfun nauðsynleg. Því taugakerfið og skynkerfið 

sem notað er í hreyfingunni þarf að vera virkt (Haga o.fl., 2008). Líkaminn aðlagast 

að því áreiti sem hann verður fyrir (Schmidt og Wrisberg, 2008; Tillaar, 2003). Sem 

þýðir að ef hlaupari vill bæta getuna sína í hlaupum þá æfir hann hlaup en ekki 

hjólreiðar (Tillaar, 2003). 

Schmidt og Wrisberg (2008) benda á að þrátt fyrir að fylgni milli eiginleika og 

frammistöðu sé yfirleitt lítil, samanber rannsókn Drowatzky og Zuccato (1967), þá 

er hún ekki núll og er því til staðar. Það bendir til þess að einhverjir eiginleikar eru 

mikilvægir fyrir frammistöðu í mörgum verkefnum (Schmidt og Wrisberg, 2008).  

Þjálfun tækniatriða 

Á æfingu er það markmið þjálfarans að kenna ýmsa færni. Oft á að kenna fleiri en 

eina færni á sömu æfingunni. Til dæmis reynir þjálfari tennisspilara að kenna 

bakhandarslag, nokkrar tegundir af uppgjöfum og snúninga á einni og sömu 

æfingunni (Schmidt og Wrisberg, 2008). Þjálfara þurfa því að velta fyrir sér hvernig 

er besta að skipuleggja æfinguna, sem inniheldur kennslu á mörgum hreyfingum, 
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þannig að lærdómurinn verður sem mestur. Tvær aðferðir sem báðar hafa reynst 

hafa mikil áhrif á lærdóm eru sérhæfð (e. blocked) og fjölbreytt (e. random) þjálfun 

(Schmidt og Wrisberg, 2008). Ef einstaklingur hefði að markmiði að þróa færni í 

þremur mismunandi hreyfingum þætti mörgum eðlilegt að skipuleggja þjálfunina 

þannig að ein hreyfing væri æfð í einhvern tíma áður en byrjað er að huga að næstu 

hreyfingu. Slík þjálfun kallast sérhæfð þjálfun (Schmidt og Wrisberg, 2008). 

Sérhæfð þjálfun er algeng þegar grunnur í hreyfingum er þjálfaður, þá er einmitt 

áhrifaríkt að sama hreyfingin sé endurtekin aftur og aftur. Einstaklingurinn getur þá 

einbeitt sér alfarið að þessari tilteknu hreyfingu. Hreyfing sem er framkvæmd oft í 

röð (sérhæfð þjálfun) hefur skjót jákvæð áhrif á frammistöðu (Schmidt og 

Wrisberg, 2008). Fjölbreytt þjálfun snýst um að æfa mismunandi hreyfingar til 

skiptis. Einstaklingur getur því ekki einbeitt sér einungis að einni hreyfingu í einu 

(Schmidt og Wrisberg, 2008). Flestar rannsóknir sýna að árangur á æfingu er minni 

þegar notuð er fjölbreytt þjálfun samanborið við sérhæfða þjálfun. En þegar komið 

var á næstu æfingu þá sýndu þeir sem notuðu fjölbreytta þjálfun meiri varðveislu á 

færni sem var æfð á fyrri æfingu (Schmidt og Wrisberg, 2008).  

 

2.3. Handknattleikskast 

Einkenni handknattleikskast  

Handknattleikskasti er hægt að skipta í fimm hluta. 1) Stigið er fram í gagnstæðan 

fót miðað við kasthönd. 2) Sá sem kastar opnar líkamann sinn, þ.e. snýr mjöðmum, 

búk og öxlum til hliðar, þeim megin sem kasthöndin er. Síða kastara snýr að 

skotmarki. 3) Búknum er snúið fram í átt að kaststefnu. 4) Olnboginn leiðir 

hreyfingu handarinnar sem endar með réttu olnbogans. 5) Þyngdarflutningur frá 

aftari fæti í fremri fót (Knudson, 2013). Gæði handknattleikskasts er hægt að greina 

í ýmsa þætti, megin þættirnir eru hraði og hittni (Rivilla-Garcia, 2011; Tillaar, 

2003). Tillaar og Ettema (2004b) gerðu rannsókn á yfirhandarkasti og komust að 

því að innanverður snúningur axlarinnar og hröðun í réttu olnbogans veldur 67% af 

þeirri hröðun sem verður í kasthreyfingunni. Wagner, Klous og Müller (2007) 

sögðu að helsti munur á hröðun hjá byrjanda og atvinnumanni í kasthreyfingunni 

væri samhæfing í öxlinni í hreyfingunni. Með betri samhæfingu í öxl sem fæst með 

æfingu aukast gæði kastsins. Góð hittni er færni sem einnig eykur gæðin og gefur 
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handknattleiksmanni meiri líkur á því að hitta á réttan stað og auka þannig líkurnar 

á því að skora (Wagner og Müller, 2008). 

Mismunandi kastaðferðir 

Hæfileikaríkir handknattleiks leikmenn geta aðlagað sig að ólíkum aðstæðum sem 

hver fyrir sig krefst mismunandi breytingar á hreyfingunni (Wagner, 

Pfusterschmied, Klous, von Duvillard, og Müller, 2012). Í handknattleik nota 

leikmenn mismunandi kastaðferðir til þess að koma skotum framhjá 

andstæðingnum (Wagner, Pfusterschmied, von Duvillard, og Müller, 2011). Í bók 

Geirs Hallsteinssonar og Janusar Guðlaugssonar (1992) er greint frá því að 

sóknarmaður þarf að búa yfir fjölbreyttri skottækni vegna mikillar áherslu á sterkan 

varnarleik í handknattleik. Kastaðferðir sem notaðar eru skiptast í tvennt, 

uppstökksskot og skot af gólfi. Uppstökksskot er þegar leikmaður stekkur frá gólfi 

áður en kastað er. Gólfskot getur verið venjulegt yfirhandarskot og undirhandar-

skot. Undirhandarskot er frábrugðið hefðbundnu yfirhandarskoti að því leiti að 

leikmaður kastar boltanum frá sér um eða fyrir neðan axlarhæð í þeim tilgangi að 

skjóta undir uppréttar hendur varnarmannsins (Boris Bjarni Akbachev, vor 2014, 

munnleg heimild). Í handknattleik eru um 73-75% af öllum köstum uppstökksskot. 

Skot af gólfi eru 14-18% allra skota, vítaköst eru 6-9% (Wagner o.fl., 2011). 

Mismunandi kastaðferðir krefjast sérstakrar líkamsbeitingu fyrir hverja kastaðferð. 

Mismunandi líkamsbeiting felur aðallega í sér að beita fótum á ólíkan hátt (Wagner 

o.fl., 2011).  

Stöðugleiki í hreyfingum 

Rannsóknir á breytileika í hreyfingum í golfsveiflu (Glazier, 2011) og 

hafnaboltakasti (Fleisig, Chu, Weber og Andrews, 2009), hafa sýnt að breytileiki í 

endurteknum hreyfiferlum minnkar frá byrjendum til lengra komna. Þá eykst 

stöðugleiki í hreyfingunni sem skilar sér í betri frammistöðu, þegar getan eykst enn 

frekar eykst breytileikinn aftur í hreyfingunni. Breytileikinn í hreyfingunni breytist 

í svokölluðum U-ferli með tilliti til getustigs. Sérfræðingur í hreyfingunni getur 

þannig breytt hreyfingunni ef umhverfi krefst þess, án þess að árangur minnki 

(Schorer, Baker, Fath, og Jaitner, 2007). 
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Leitin að stöðugleika 

Wagner o.fl. (2011) komust að því í rannsókn sinni á mismunandi kastaðferðum í 

handknattleik að munur væri á kasthraða eftir kastaðferð. Þátttakendur köstuðu 

hraðast í gólfskoti með atrennu (skilgreint sem mesti kasthraði, 100%), næst hraðast 

í gólfskoti án atrennu (93% af mesta kasthraða), þar næst uppstökksskoti með 

atrennu (92% af mesta kastahraða) og að lokum uppstökksskot án atrennu af línu 

(85% af mesta kasthraða). Þegar þeir skoðuðu mun á hreyfingum út frá 

kastaðferðum fundu þeir að mikill munur var á hreyfingum í neðri líkama í 

uppstökksskotum og skotum af gólfi. Mikil fylgni var á milli kasthraða og mesta 

snúnings á mjöðm og búk (r > 0.70; Wagner o.fl., 2011). Í gólfskoti með atrennu 

náðist mesti snúningur á mjaðmagrind og búk. Í standandi köstum er fremri fætinum 

plantað á gólfið fyrir kastið en í uppstökksskotum er engin snerting við gólf í 

kasthreyfingunni sjálfri. Engin snerting við gólf verður til þess að kastari beitir 

öðruvísi tækni til að ná snúning á mjöðm og búk. Aftari fóturinn réttir úr hné og 

fremri fótur beygir að mjöðm til þess að ná snúning á mjöðm og búk (Wagner o.fl., 

2011). Þessi aðferð veitir ekki jafn mikinn snúning í mjöðm og búk eins og í 

gólfskotum, en hún gerir leikmanni kleift að beita efri hluta líkamans á sama hátt í 

báðum atvikum. Þar sem leikmenn gátu notað sömu hreyfingu kasthandar í öllum 

kastaðferðum var ekki munur á hittni milli kastaðferða (Wagner o.fl., 2011). 

Rannsóknir á hittni 

Tillaar (2003) segir frá því að samantekt úr nokkrum rannsóknum sínum á 

frammistöðu í yfirhandarskoti að fyrirmæli, stærð, kyn, þyngd bolta eða reynsla 

hafi allt áhrif á kasthraðann en ekki áhrif á hittni. Wagner o.fl. (2011) fundu sömu 

niðurstöður í rannsókn sinni sem skoðaði fjórar mismunandi kastaðferðir. Í 

rannsóknum Tillaar (2003) sem og rannsóknum Wagner o.fl. (2011), áttu 

þátttakendur að kasta bolta úr 7-8 metra fjarlægð í ferning. Þátttakendur köstuðu 

þar til þeir náðu tilsettum fjölda skota sem hittu í skotmarkið. Hittni var síðan 

reiknuð út sem hlutfall skota sem ekki hittu skotmarkið af heildarskotafjölda 

(Tillaar, 2003; Tillaar og Ettema, 2004a; Tillaar og Ettema, 2004b). Í rannsókn 

Tillaar og Ettema (2003) voru þátttakendum gefin fyrirmæli um að einbeita sér að 

hittni, þá minnkaði kasthraðinn en engin merki fundust um að hittni hafði aukist. 

Kasthraðinn lækkaði aðeins um 15% eftir að fyrirmælin voru gefin sem segir að 

handknattleiksmenn eru þjálfaðir í því að kasta með nákvæmni og miklum hraða á 
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sama tíma. Viðfangsefni rannsóknarinnar voru reyndir handknattleiksmenn sem 

voru vanir því að æfa hittni með fullum kasthraða. Áður en þátttakendur voru beðnir 

um að leggja áherslu á hittni höfðu þeir náð góðum árangri því þeir voru vanir að 

kasta nákvæmt með miklum kasthraða (Tillaar og Ettema, 2003).  
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3. Aðferðir í rannsókninni 

Þátttakendur 

Alls tóku 40 þátttakendur þátt í rannsókninni. Meðalaldur þátttakenda var 21 og 

hálft ár þar sem yngsti var 18 ára og elsti 34 ára. Allir þátttakendur léku með 

meistaraflokkum á Íslandi tímabilið 2013-2014. Flestir þátttakendur léku í efstu eða 

fyrstu deild en einnig tóku fjórir leikmenn þátt sem léku í utandeildinni. 

Þátttakendur komu úr 6 félögum. Öllum félögum í efstu og fyrstu deild á Íslandi 

var boðin þátttaka og var þjálfurum liðanna sendur póstur þess efnis. Þjálfarar 

tveggja félaga buðu mér að framkvæma rannsóknina á æfingum hjá félögunum en 

aðrir þátttakendur tóku þátt á eigin tíma. Sá hluti rannsóknarinnar fór fram í 

íþróttamiðstöð Grafarvogs í Dalhúsum 2, 112 Reykjavík. Þátttakendur byrjuðu á 

því að kynna sér rannsóknina af þátttakendablaði og því næst þurftu þeir að undirrita 

upplýst samþykki, þar kemur fram að þeir hafi fengið fullnægjandi upplýsingar 

meðal annars um framkvæmd, markmið, ávinning og áhættu af rannsókninni. Vert 

er að taka fram að hluti þátttakenda eru leikmenn sem léku undir stjórn rannsakanda. 

Komið var eins fram við alla þátttakendur og fengu allir sömu nálgun og fyrirmæli 

frá rannsakanda. Þannig var áhrifum af tengslum rannsakanda og þátttakanda haldið 

í lágmarki.  

Tækjabúnaður 

Í rannsókninni var notast við lögleg handknattleiksmörk sem voru staðsett á 

hefðbundnum handknattleiksvelli. Í markinu var komið fyrir skotskífu sem staðsett 

var í efra hægra markhorninu. Notaðir voru hefðbundnir boltar af stærð 3, sem er 

sú stærð sem meistaraflokkar karla leika með. Skotskífan sem var smíðuð af 

rannsakanda var tveggja metra há og 1,2 metrar á breidd. Skotskífunni er hægt að 

lýsa sem fjórðung úr hring sem síðan var 

skipt í fimm lög þar sem innsta lagið var 

staðsett efst í hægra horninu (sjá mynd 1). 

Innsta lag hringsins hafði 30 cm radíus og gaf 

fimm stig, næsta lag gaf 4 stig og hafði 50 cm 

radíus. Þriðja gaf 3 stig og var með 70 cm 

radíus, fjórða lagið gaf 2 stig og hafði 90 cm Mynd 1. Uppstilling búnaðar 
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radíus og síðasta lagið hafði 110 cm radíus og gaf 1 stig. Skot sem höfnuðu utan 

skífunnar gáfu engin stig. Má því segja að hittni handknattleiksmanns sé hægt að 

skýra sem markhittni sem segir til um gæði kastsins. Allar skottilraunir þátttakenda 

voru teknar upp á Nikon coolpix full-hd myndavél en gögnin úr henni voru notuð til 

að yfirfara og staðfesta frammistöðu þátttakenda. Staða boltans var skoðuð við 

árekstur boltans á skotskífuna og miðað við miðjan boltann. Ef bolti lenti mitt á 

milli svæða á skífunni var hærra gildið notað líkt og þegar hálf tala er námunduð að 

heilli tölu í stærðfræði. 

Framkvæmd 

Rannsóknin fór fram í þriðju viku apríl mánaðar 2014. Eftir að hafa skilað til 

rannsakanda undirrituðu upplýstu samþykki var þátttakendum afhentur 

spurningalisti um bakgrunn. Allt að fimm leikmenn gátu tekið þátt í rannsókninni á 

sama tíma en þátttaka í rannsókninni tók frá 30-60 mínútur. Upphitun tók 20 

mínútur og samtals tók 10 mínútur fyrir hvern og einn þátttakanda að kasta 40 

sinnum. Skotskífunni var komið fyrir í markinu og myndavélinni still upp fyrir 

miðju markinu, átta metrum frá. Þátttakendur byrjuðu á því að framkvæmda 

upphitun sem rannsakandi stjórnaði. Að lokinni upphitun kastaði hver og einn 

þátttakandi 40 sinnum í skotskífuna í tveimur umferðum, þ.e. 20 skot í umferð. 

Þátttakendur köstuðu úr u.þ.b. 9 metra fjarlægð frá markinu, beint á móti 

skotskífunni. Fjórar mismunandi kastaðferðir voru notaðar og kastaði þá hver og 

einn 5 sinnum með öllum kastaðferðum í hvorri umferð. Kastaðferðirnar voru 

yfirhandarskot af gólfi með atrennu, undirhandarskot af gólfi með atrennu, 

uppstökksskot með atrennu og yfirhandarskot af gólfi án atrennu. Hæsta mögulega 

stigaskor var því 50 stig í hverri kastaðferð og 200 stig í heildina. Fjöldi 

endurtekninga af sömu kastaðferð í röð var því fimm skot. Með því að hafa fimm 

endurtekningar í röð af sömu aðferð í stað tíu var reynt að minnka áhrif sérhæfðar 

þjálfunar. Ef sama kasthreyfing er endurtekin oft getur það haft jákvæð áhrif á 

árangur. Að loknum 40 köstum var þátttöku lokið.  

Þátttakendablað, upplýst samþykki, spurningalisti, upphitun og mælingablað er að 

finna í viðauka aftast í verkefninu. 



22 

 

Úrvinnsla gagna 

Farið var yfir allar myndbandsupptökur og gengið úr skugga um að stigagjöf væri 

rétt. Því næst voru gögn úr spurningalistum og kastmælingum sett upp í IBM SPSS 

statistics 21 tölfræði forritinu. Til þess að vinna úr gögnum voru notuð t-próf óháðra 

úrtaka, parað t-próf og fylgnistuðull Pearsons ásamt lýsandi tölfræði og samanburði 

á meðaltölum. Notast var við Microsoft Excel 2013 til þess að setja upp töflur og 

gröf.  
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4. Niðurstöður 

Hér er greint frá þeim niðurstöðum sem fengust í rannsókninni. Þátttakendur voru 

40 og komu úr 7 liðum, tveimur liðum úr efstu deild, fjórum liðum í fyrstu deild og 

einu liði í utandeild. Leikmenn voru á aldrinum 18-34 ára, hæð þeirra á bilinu 170-

201 cm og þyngd 65-112 kg.  

 

Tafla 1 sýnir aldur, hæð og þyngd eftir leikstöðum. Meðalaldur leikmanna er 21,68 

ár, meðalhæð 185,85 cm og meðalþyngd 87,97 kg. Munur var ekki marktækur á 

aldri eða þyngd milli leikstaða (p > 0,05). Marktækur munur er á hæð hornamanna 

og skytta, hornamenn eru marktækt lágvaxnari en skyttur (t(17) = -3,580, p < 0,05). 

Af 40 þátttakendum voru 33 rétthentir og 7 örvhentir. Átján leikmenn höfðu æft 

handknattleik í tíu ár eða lengur, tíu leikmenn höfðu æft í 7-10 ár, sjö leikmenn í 5-

7 ár og 5 leikmenn minna. Stór hluti þátttakenda, eða 72,5%, æfðu handknattleik 

fjórum til sex sinnum í viku, 20% æfðu oftar og 7,5% sjaldnar. Ellefu þátttakendur 

voru á sínu fyrsta ári í meistaraflokki, 15 höfðu spilað í meistaraflokki í 2-3 ár og 

ellefu spilað í 4 ár eða lengur. Þrír svöruðu ekki spurningu um reynslu í 

meistaraflokki. Fimm leikmenn höfðu leikið landsleik eða landsleiki fyrir yngri 

landslið Íslands. Yfirhandarskot af gólfi var uppáhalds kastaðferð 11 þátttakenda, 

10 þótti undirhandarskot vera uppáhalds kastaðferðin sín og uppstökksskot var 

vinsælast meðal 18 leikmanna.  

Meðalstigaskor var 68,00 stig en hæsta skor var 111 stig og lægsta 41 stig af 200 

mögulegum.  
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Tafla 2 sýnir fylgni á hittni milli kastaðferða. Fylgni á hittni þátttakenda milli allra 

kastaðferða var jákvæð lítil (0,50 > r > 0,25) eða mjög lítil (r < 0,25). Fylgni á hittni 

milli yfirhandarskota með atrennu og undirhandarskota með atrennu var marktæk  

(p < 0,05).  

Leikmenn fengu 18,33 stig úr yfirhandarskoti án atrennu, 17,15 úr 

yfirhandarskotum með atrennu, 16,48 úr undirhandarskotum með atrennu og 16,05 

úr uppstökksskotum með atrennu. Munur á meðalskori milli kastaðferða var ekki 

marktækur (p > 0,05). 

 

Tafla 3 sýnir meðalstigaskor eftir leikstöðum. Miðjumenn voru með hæsta 

heildarskor, 72,67 stig. Þeir skoruðu hæst allra í yfirhandarskoti með og án atrennu, 

18,67 og 21,22. Skyttur eiga hæsta stigaskor í undirhandarskoti með atrennu og 

hornamenn hæsta stigaskor í uppstökkum með atrennu. Meðalstigaskor skytta, 

miðjumanna og línumanna var marktækt hærra en meðaltal markmanna í 

yfirhandarskotum með atrennu. Einnig voru meðalstigaskor skytta og miðjumanna 

marktækt hærra en meðaltal markmanna í yfirhandarskotum án atrennu og í 

heildarskori (p < 0,05).  
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Munur á meðalstigaskori örvhentra og rétthentra var ekki marktækur (t(38) = 1,182, 

p > 0,05). Meðalstigaskor örvhentra var 61,14 stig og rétthentra 69,45 stig. 

Heildarstigaskor jókst með fjölda æfinga á viku (sjá mynd 2). Munur á 

heildarstigaskori með tilliti til æfingafjölda var ekki marktækur (p > 0,05).  

 

Heildarstig nýliða í meistaraflokki voru marktækt lægri en þeirra sem æft höfðu í 

2-3 ár og 4 ár eða lengur (t(24) = -2,083, p < 0,05; t(20) = -2,730, p < 0,05). 

Heildarstig nýliða voru 59,00, þeir sem höfðu æft í 2-3 ár fengu 73,27 stig og þeir 

reynslu mestu 73,36 (sjá mynd 3). 
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Þátttakendur sem æft hafa handknattleik í 2-5 ár voru með heildarstigaskor að 

meðaltali 67,80, þeir sem æft hafa í 5-7 ár voru með 68,00 stig, 7-10 ár með 67,10 

og 10 eða meira fengu 68,56 stig. Munur á heildarstigum milli hópanna var ekki 

marktækur (p > 0,05).  

 

Tafla 4 sýnir meðalstigaskor í mismunandi kastaðferðum þegar skipt er í hópa eftir 

uppáhalds kastaðferð. Þeir sem hafa í uppáhaldi að kasta úr uppstökki eru með 

hæsta meðalstigaskorið í undirhandarskotum, uppstökksskotum og 

yfirhandarskotum án atrennu. Hæsta meðalstigaskor í yfirhandarskotum með 

atrennu hafa þeir sem völdu undirhandarskot sem uppáhalds kastaðferð. 
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5. Umræður 

Þegar rýnt er í niðurstöðurnar er margt áhugavert að finna. Dreifing þátttakenda 

milli leikstaða var ekki ósvipað því sem sést í handknattleik. Markmenn voru samt 

ekki nema fjórir af fjörutíu sem eru hlutfallslega minna en í handknattleiksliði. Það 

ætti ekki að koma að sök í ályktun um nauðsyn sértækrar skotþjálfunar í 

handknattleik þar sem ólíklegt er að markmaður þurfi að skjóta oft á markið.  

Þegar hæð þátttakenda var skoðuð sást að marktækur munur var á hæð hornamanna 

og skytta. Þessi munur kemur ekki mikið á óvart þar sem líkamlegar kröfur 

hornamanna og skytta eru ekki þær sömu. Skyttur eru yfirleitt hávaxnar til þess að 

geta skotið yfir varnir andstæðingsins og hornamenn eru yfirleitt snöggir og búa 

yfir miklum stökkkrafti. Það fannst ekki marktækur munur á þyngd milli leikstaða 

en markmenn og línumenn voru samt sem áður með áberandi hæstu meðalþyngd. 

Staðalfrávik þyngdar í þessum leikstöðum var hins vegar hátt samanborið við aðrar 

leikstöður sem segir að þyngd línumanna og markmanna er breytilegri en í öðrum 

leikstöðum.  

Mikill meiri hluti keppenda höfðu æft handknattleik í fimm ár eða meira og þar af 

tæpur helmingur sem hafði æft í meira en tíu ár. Miðað við reynslu þátttakenda má 

áætla að einhverjir þátttakendur hafi náð ágætum tökum á kasthreyfingunni. Erfitt 

er að áætla hvort að stöðugleiki í kasthreyfingu þátttakenda hafi verið mikill en 

samkvæmt rannsóknum á breytileika í hreyfingum þá eykst stöðugleiki með reynslu 

(Fleisig o.fl., 2009; Glazier, 2011). Þegar reynsla í meistaraflokki er skoðuð þá sést 

að þeir sem eru á sínu fyrsta ári í meistaraflokk fengu marktækt lægra meðalskor 

heldur en leikmenn með meiri reynslu. Það kemur ekki á óvart að hittni er slakari 

hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í meistaraflokki. Leikmenn byrja oft ungir 

í meistaraflokkum og bæta sig mikið eftir að þangað er komið.  

Niðurstöður sýndu að fylgni var jákvæð milli fjölda æfinga á viku og heildar 

stigafjölda. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart en þeir sem æfðu einu sinni til 

þrisvar í viku fengu undir 60 stig að meðaltali en þeir sem æfðu fjórum til sex 

sinnum í viku fengu rúmum 10 stigum meira. Enn frekar jókst stigaskorið hjá þeim 

sem æfðu sjö sinnum eða oftar. Þótt að niðurstöðurnar eru ekki marktækar þá er 

sjáanlegur munur á hópunum. Þær gefa því einhverja hugmynd um að mikilvægt sé 

að viðhalda færni með því að æfa.  
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Ólíkur árangur náðist í mismunandi kastaðferðum en munur á stigum sem fengust 

með hverri kastaðferð var sjáanlegur en ekki marktækur. Það kom ekki á óvart að 

hæst var skorað í yfirhandarskoti án atrennu, þar næst í yfirhandarskoti með 

atrennu, svo undirhandarskoti með atrennu og lægst úr uppstökksskotum. Þegar 

handkast er kennt þá er byrjað á því að kenna yfirhandarkast og af minni eigin 

reynslu þá er það grunnur sem mest er þjálfaður áður en iðkandi lærir aðrar 

kastaðferðir. Í kyrrstæða yfirhandaskotinu gátu leikmenn einangrað kast-

hreyfinguna og haldið góðu jafnvægi. Í yfirhandarskoti með atrennu bættist við 

atrennan og því hægt að áætla að kraftur í kastinu hafi aukist en jafnvægið minnkað. 

Jafnvægið minnkar ennþá frekar í undirhandarskoti þar sem leikmaðurinn færir 

höndina í burtu frá undirstöðunni. Í uppstökksskotinu hefur leikmaðurinn enga 

jarðtengingu til þess að halda jafnvægi og það reynir því alfarið á styrk í búk 

leikmannsins. 

Af öllum skotum í handknattleik eru u.þ.b. 75 % þeirra uppstökksskot (Wagner 

o.fl., 2011). En aðeins tæpur helmingur þátttakenda þótti uppstökksskot vera 

uppáhaldsskotið sitt. Leikmenn nota því ekki helst þá kastaðferð sem þeim þykir 

skemmtilegust heldur verða þeir að nota þá kastaðferð sem er líklegust til að bera 

árangur. Þótt kasthraði í uppstökksskoti er minni en í skotum af gólfi (Wagner o.fl., 

2011) þá hefur uppstökksskot aðra kosti. Uppstökkið eykur líkurnar á því að 

leikmaður nái að kasta yfir vörn andstæðingsins þegar hún er til staðar og einnig 

kemst leikmaður nær markinu ef hann stekkur inn í teig andstæðingsins. Áhugavert 

er að skoða hvernig þátttakendur skora ef þeim er skipt í hópa eftir uppáhalds 

kastaðferð. Þeim sem þótti yfirhandarskot vera uppáhalds kastaðferðin sín fengu 

færri stig í yfirhandarskotum með atrennu heldur en þeir sem völdu undirhandarskot 

sem uppáhalds kastaðferðina sína. Þeir sem völdu uppstökksskot sem uppáhalds 

kastaðferðina sína fengu fleiri stig en aðrir hópar úr undirhandarskotum, 

uppstökksskotum og yfirhandarskotum án atrennu. Svo virðist sem að leikmenn eru 

ekki endilega færastir í þeirri kastaðferð sem þeim þykir skemmtilegast að nota. 

Er fylgni á hittni milli kastaðferða í handknattleik? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá er fylgni á hittni milli kastaðferða 

jákvæð lítil eða mjög lítil. Eina marktæka fylgnin var á milli yfirhandarskots með 

atrennu og undirhandarskots með atrennu. Fylgnin var 0,48 en fylgni er sögð vera 
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lítil þegar hún er undir 0,5. Fylgni á hittni milli allra annarra kastaðferða var minni 

en 0,3 og minnst var fylgni milli uppstökksskots og yfirhandarskots án atrennu (r = 

0,16). Haga o.fl. (2008) fengu sambærilegar niðurstöður í rannsókn sinni á fylgni 

milli líkra hreyfinga. Þessar niðurstöður segja að ef leikmaður er hittinn í einni 

kastaðferð þýðir ekki að hann sé einnig hittinn í annarri kastaðferð. Fylgni á hittni 

er til staðar milli kastaðferða og svo virðist sem einhverjir eiginleikar geti nýst í 

öllum kastaðferðum. En fylgnin er samt lítil og því er hægt að álykta að sértæk 

skotþjálfun er nauðsynleg. Ætli leikmaður sér að bæta færni í einni kastaðferð er 

nauðsynlegt fyrir hann að þjálfa færni í nákvæmlega þeirri kastaðferð. Þessar 

niðurstöður styðja kenningu Edelman sem útskýrir hreyfinám og mikilvægi 

sértækrar þjálfunar.  

Hafa leikstöður áhrif á hittni í mismunandi kastaðferðum? 

Miðjumenn fengu flest stig af öllum úr yfirhandarskotum með og án atrennu, 

skyttur fengu flest stig af öllum úr undirhandarskotum og flest stig úr 

uppstökksskotum fengu hornamenn. Munurinn á stigaskori í hverri kastaðferð var 

ekki marktækur milli útileikmanna. Þær gefa samt hugmynd um hvaða leikstöðu 

þeir leikmenn spila sem bestir eru í ákveðinni kastaðferð. Samkvæmt þeim 

hugmyndum væru miðjumenn betri en aðrir í yfirhandarskotum, hornamenn betri 

en aðrir í uppstökksskotum og skyttur bestar í undirhandarskotum. Niðurstöðurnar 

eru því ólíkar þeim hugmyndum sem höfundur hafði um að miðjumenn væru 

hittnari en aðrir í undirhandarskotum. 

Markmenn voru með marktækt lægra stigaskor heldur en skyttur, miðjumenn og 

línumenn í yfirhandaskotum með atrennu. Einnig var marktækur munur á stigaskori 

markmanna samanborið við skyttur og miðjumenn í yfirhandarskotum án atrennu. 

Þennan mun er samt erfitt að yfirfæra yfir á alla handknattleikmenn þar sem að 

markmenn í úrtakinu voru ekki nema fjórir talsins og ólíklegt er að þessir fjórir séu 

lýsandi fyrir alla markmenn í handknattleik. 

Ef heildar árangur er skoðaður út frá leikstöðum þá fengu miðjumenn, skyttur og 

hornamenn áberandi fleiri stig en línumenn og markmenn. Sem kemur ekki á óvart, 

þar sem markmenn og línumenn kasta boltanum mun sjaldnar heldur en aðrir 

leikmenn í keppni. Hornamenn, skyttur og miðjumenn fengu flest stig úr 

yfirhandarskoti án atrennu sem kemur ekki á óvart því þá hafa leikmenn meira 
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jafnvægi en í öðrum kastaðferðum. Af reynslu höfundar þessa verkefnis að dæma 

þá þjálfa skyttur mest uppstökksskot yfir varnarmann. Hornamenn þjálfa mest 

uppstökksskot úr horni og miðjumenn þjálfa mest gólfskot yfir eða undir hendur 

varnarmanns. Það mætti því búast við því að leikmenn væru betri í þeim 

kastaðferðum sem þeir þjálfa mest. Af þeim þremur kastaðferðum sem 

framkvæmdar voru með atrennu þá kom ekki á óvart að miðjumenn fengu flest stig 

úr yfirhandarskotum. Hornamenn og línumenn voru með mjög jafna dreifingu stiga 

milli kastaðferða og markmenn voru of fáir til að hægt sé að draga ályktun frá 

niðurstöðum. Það vakti athygli að skyttur fengu flest stig úr undirhandarskotum og 

fæst stig úr uppstökksskotum.  

Þrátt fyrir að hægt er að gera sér hugmyndir út frá niðurstöðum um hvaða áhrif 

leikstöðurnar hafa á hittni þá er munurinn milli kastaðferða ekki marktækur og því 

ekki hægt að segja að munur sé á hittni milli leikstaða. Að vísu var marktækur 

munur á hittni markmanna og annarra leikstaða í einhverjum kastaðferðum. En 

sökum lítils fjölda markmanna er ekki hægt að lýsa þýðinu með úrtakinu.  

Hugleiðingar höfundar 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu höfundi ekki á óvart. Áður en rannsóknin hófst 

hafði höfundur lesið sér til um kenningar Edelman og Schmidt um hreyfinám og 

bjóst þess vegna ekki við því að finna fylgni á hittni milli mismunandi kastaðferða. 

Samt sem áður bjóst höfundur ekki við því að fylgnin yrði jafn lítil og raun bar vitni. 

Í handknattleiksþjálfun læra allir iðkendur að nota fjölbreyttar kastaðferðir. Því 

fannst höfundi líklegt að þeir sem væru hittnir myndu ná góðum árangri í öllum 

aðferðum og þeir sem væru slakari myndu ná slakari árangri í öllum kastaðferðum. 

Sama hugleiðing myndaði meðal annars væntingar höfundar um mun á hittni eftir 

leikstöðum. Leikmenn í meistaraflokk hafa flestir gengið í gegnum mikla alhliða 

þjálfun sem gerir leikmönnum kleift að ná tökum á mörgum kastaðferðum. Önnur 

möguleg ástæða sem getur útskýrt að enginn munur er á hittni milli leikstaða er að 

leikmenn eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Þótt að flestar skyttur eru líklegri 

til að stökkva upp í loftið og kasta þá eru einnig skyttur sem skjóta meira af gólfinu. 

Sömu sögu er að segja um miðjumenn. 

Þessi rannsókn styður undir mikilvægi sértækrar þjálfunar þar sem ekki er hægt að 

þjálfa einhverja eina kastaðferð og búast við að hittni aukist í öðrum kastaðferðum. 
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Þá er ekki líklegt að hægt er að þjálfa einstakling vel í öllum kastaðferðum sökum 

hversu tímafrekt það væri. Niðurstöður sýndu fram á mikilvægi æfinga og batnandi 

árangur með aukinni reynslu. Höfundur leggur því til að þjálfarar noti sértæka 

þjálfun en beita henni ekki endilega út frá leikstöðum heldur meti eiginleika hvers 

leikmanns og þjálfa þær kastaðferðir sem eru líklegar til að bera árangur hjá 

hverjum og einum. Til dæmis þá þætti höfundi mikilvægt að leggja áherslu á skot 

af gólfi fyrir lágvaxinn miðjumann.  

Þegar litið er til baka þá er alltaf hægt að finna atriði sem hægt væri að gera betur. 

Ef höfundur myndi gera rannsóknina aftur þá væru nokkur atriði sem hægt væri að 

gera betur eða öðruvísi. Fyrst ber að nefna að vænlegt væri að hafa stærra úrtak sem 

myndi þannig gefa betri lýsingu á þýðinu. Enn frekar væri hægt að gera samanburð 

á hittni leikmanna úr efstu og fyrstu deild. Möguleiki er að stækka eða gera fleiri 

skotskífur sem hægt væri að nota í vinstra markhorninu. Þannig myndu örvhentir 

leikmenn fá nákvæmlega sama skot og rétthentir. Hægt væri að bæta við spurningu 

um hvaða kastaðferð viðkomandi notar oftast í keppni og hvaða kastaðferð 

viðkomandi þjálfar oftast á æfingum. Þannig væru meiri líkur á að sjá áhrif 

sértækrar þjálfunar. Höfundur leggur til að gerð verði tilraun með fjórum hópum. 

Einn hópurinn þjálfar markvisst undirhandarskot, annar þjálfar markvisst 

uppstökksskot, þriðji þjálfar markvisst skot af öllum gerðum og fjórði hópurinn 

stundar ekki markvissa skotþjálfun. Þá væru hóparnir mældir fyrir, á meðan og eftir 

ákveðið tímabil og reiknuð áhrif markvissrar og sértækrar skotþjálfunar. 

  



32 

 

Heimildir 

 

Bouchard, C., Malina, R. M. og Pérusse, L. (1997). Genetics of fitness and 

physical performance. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Drowatzky, J. N. og Zuccato, F. C. (1967). Interrelationships between Selected 

Measures of Static and Dynamic Balance. Research Quarterly. American 

Association for Health, Physical Education and Recreation, 38(3), 509–

510. 

Edelman, G. M. (1993). Neural Darwinism: selection and reentrant signaling in 

higher brain function. Neuron, 10(2), 115–125. 

Fraenkel, J. R. og Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in 

education (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 

Fleisig, G., Chu, Y., Weber, A. og Andrews, J. (2009). Variability in baseball 

pitching biomechanics among various levels of competition. Sports 

Biomechanics, 8(1), 10–21.  

Geir Hallsteinsson og Janus Guðlaugsson. (1992). Lærðu handknattleik: Æfinga- 

og kennslubók í handknattleik fyrir börn og unglinga – undirstöðuatriði og 

tækni. Reykjavík: Iðnú. 

Glazier, P. (2011). Movement variability in the golf swing: theoretical, 

methodological, and practical issues. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, 82(2), 157–161. 

Haga, M. og Sigmundsson, H. (2005). Ferdighetsutvikling innen idrett [rafræn 

útgáfa]. Gymnos, 2, 3–6 

Haga, M., Pedersen, A. V. og Sigmundsson, H. (2008). Interrelationship among 

selected measures of motor skills. Child: Care, Health and Development, 

34(2), 245–248.  

Herb, M. (e.d.). A history of handball. About.com. Sótt 20. mars 2014 af 

http://olympics.about.com/lw/Sports-Recreation/Amateur-sports/Handball-

An-Illustrated-History-.htm 

 



33 

 

International Handball Federation. (e.d.a). History of the international handball 

federation. Profile. Sótt 21. mars 2014 af 

http://www.ihf.info/TheIHF/Profile/tabid/74/Default.aspx.  

International Handball Federation. (e.d.b). Member federations. The IHF. Sótt 

21.mars 2014 af 

http://www.ihf.info/TheIHF/MemberFederations/tabid/161/Default.aspx 

International Handball Federation. (e.d.c). Rules of the game. International 

Handball Federation. Sótt 20.apríl 2014 af 

http://ihf.info/files/Uploads/NewsAttachments/0_RuleGame_GB.pdf 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. (2013, 16. desember). Starfsskýrslur ÍSÍ, 

Iðkendur 2012. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands. Sótt 25.mars 2014 af 

http://isi.is/library/Skrar/Efnisveita/Tolfraedi/I%C3%B0kendur%202012.p

df 

Knudson, D. V. (2013). Qualitative Diagnosis of Human Movement: Improving 

Performance in Sport and Exercise. Human Kinetics. 

Rivilla-Garcia, J., Grande, I., Sampedro, J. og Tillaar, R. van den. (2011). 

Influence Of Opposition On Ball Velocity In The Handball Jump Throw. 

Journal of Sports Science & Medicine, 10(3), 534–539. 

Schmidt, R. A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. 

Psychological Review, 82(4), 225–260.  

Schmidt, R. A. og Wrisberg, C. A. (2008). Motor learning and preformance: a 

situation-based learning approach (4th út.). Champaign, IL: Human 

Kinetics 

Schorer, J., Baker, J., Fath, F. og Jaitner, T. (2007). Identification of 

interindividual and intraindividual movement patterns in handball players 

of varying expertise levels. Journal of Motor Behavior, 39(5), 409–421. 

Sigmundsson, H. (2005). Disorders of motor development (clumsy child 

syndrome). Journal of Neural Transmission. Supplementum, (69), 51–68. 
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Háskólinn í Reykjavík  Fylgiskjal 1 

Íþróttafræðisvið 

 

Rannsókn á hittni handknattleiksmanna:  

Fylgni milli kastaðferða 

Kynningarblað til handknattleiksmanna 

Ábyrgðarmaður: Kristján Halldórsson, kennari á íþróttafræðisviði í tækni- og 

verkfræðideild Háskólanum í Reykjavík. 

  Netfang: kristjanha@ru.is 

  Sími: 5996553 

Meðleiðbeinandi: Sveinn Þorgeirsson, kennari á íþróttafræðisviði í tækni- og 

verkfræðideild Háskólanum í Reykjavík. 

  Netfang: sveinntho@ru.is 

Rannsakandi: Grétar Eiríksson, nemi í B.Sc. námi í íþróttafræðum við 

Háskólann í Reykjavík. 

  Netfang: gretare11@ru.is; gretareir@gmail.com 

  Sími: 6638547 

 

Kæri viðtakandi. 

Þér er hér með boðið að taka þátt í rannsókn á hittni handknattleiksmanna. 

Rannsóknin er hluti af B.Sc. námi mínu í íþróttafræðum (e. sport science) við 

Háskólann í Reykjavík.  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú haft samband við ábyrgðarmann, meðleiðbeinanda eða rannsakanda. 
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Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort fylgni sé á hittni milli fjögurra 

mismunandi kastaðferða sem notaðar eru í handknattleik og að sjá hvort munur er 

á hittni eftir leikstöðum. 

Þátttakendur: Leikmenn úr meistaraflokkum liða í efstu og fyrstu deild karla 

2013-2014 sem eru 18 ára eða eldri verður boðið að taka þátt í rannsókninni. Til að 

leikmaður fái að taka þátt í rannsókninni þarf hann að undirrita upplýst samþykki, 

þar kemur fram að þeir hafi fengið m.a. fullnægjandi upplýsingar um framkvæmd, 

markmið, ávinning og áhættu af rannsókninni.  

Framkvæmd rannsóknar: Rannsóknin fer fram í lok keppnistímabils árið 2013-

2014. Þjálfurum liðanna í efstu og fyrstu deild karla verður boðið að kynna 

rannsóknina í stuttu máli fyrir iðkendum sínum. Öllum þeim sem langar að taka þátt 

verður gefið þátttakendablað og fundin verður tímasetning fyrir þátttöku í samráði 

við rannsakanda. Rannsóknin fer að mestu fram í Íþróttamiðstöð Grafarvogs í 

Dalhúsum 2, 112 Reykjavík. Allt að fimm leikmenn geta tekið þátt í rannsókninni 

á sama tíma. Gert er ráð fyrir að þátttaka í rannsókninni taki um 30-45 mínútur. 

Fyrst þurfa þátttakendur að undirrita upplýst samþykki og þá getur rannsóknin 

hafist. Þátttakandi svarar þá spurningalista um bakgrunn sinn, þátttakendur 

framkvæma því næst upphitun sem rannsakandi stjórnar. Að lokinni upphitun kastar 

hver þátttakandi 10 sinnum með fjórum kastaðferðum (yfirhandarskot af gólfi með 

atrennu, undirhandarskoti af gólfi með atrennu, uppstökksskoti með atrennu og 

yfirhandarskoti af gólfi án atrennu), 40 skot alls. Kastað er í skotskífu sem er 

staðsett hægra megin í efra markhorninu á handknattleiksmarki. Mest er hægt að fá 

fimm stig fyrir hvert skot, minnst núll. Niðurstöðurnar er hægt að nota til að skoða 

hvort fylgni sé á hittni milli kastaðferða. Hvort að leikmaður sem er mjög nákvæmur 

í undirhandarskoti sé einnig nákvæmur í yfirhandarskoti, o.s.frv. Þessar upplýsingar 

geta leitt í ljós hvort að sérhæfing í kastæfingum handknattleiksmanna sé vænleg til 

árangurs. 

Ávinningur af rannsókninni: Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að nota í 

uppbyggingu á markvissri skotæfinga áætlun fyrir handknattleiksmenn.  

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú haft samband við ábyrgðarmann, meðleiðbeinanda eða rannsakanda. 
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Það gæti leitt til þess að handknattleiksmenn geti markvisst sérhæft sig í ákveðinni 

kastaðferð. Vonandi verður þátttaka góð þannig að niðurstöðurnar verði 

áreiðanlegar og gefi rétta mynd af fylgni hittni milli kastaðferða meðal 

handknattleiksmanna á Íslandi.  

Áhætta fyrir leikmenn: Þátttöku í rannsókninni fylgir lítil áhætta. Eins og öll 

þátttaka í hreyfingu er hætta á meiðslum. Þátttakendur framkvæma góða upphitun 

sem stjórnað er af rannsakanda sem hefur 8 ára reynslu af þjálfun. Ef þátttakendur 

hafa sérstakar óskir um meiri eða ákveðna upphitun munu óskir þeirra vera 

uppfylltar. Farið verður með allar upplýsingar sem aflað verður sem trúnaðarmál 

og upplýsingar sem eru persónugreinanlegar koma hvergi fram í úrvinnslu né í 

birtingu gagna. 

 

Þátttakendur í rannsókninni fá ekki greitt fyrir þátttöku.  

Þátttakendum er frjálst að hætta eða hafna þátttöku í rannsókninni fyrirvaralaust og 

án útskýringa hvenær sem er.  

Þess er heitið að gæta fulls trúnaðar og nafnleyndar í úrvinnslu og birtingu 

niðurstaða. Þegar niðurstöður hafa verið birtar verður spurningalistum og 

skráningarblöðum eytt til að koma í veg fyrir að hægt verði að rekja upplýsingar til 

einstakra þátttakenda. 

 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

_____________________________  _____________________________ 

Kristján Halldórsson     Grétar Eiríksson  

Ábyrgðarmaður     Rannsakandi 

 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni getur þú haft samband við ábyrgðarmann, meðleiðbeinanda eða rannsakanda.  
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Háskólinn í Reykjavík  Fylgiskjal 2 

Íþróttafræðisvið 

 

Upplýst samþykki 

 

Rannsókn á hittni handknattleiksmanna: Fylgni milli kastaðferða. 

Undirritaður samþykkir að taka þátt í rannsókn á hittni í mismunandi kastaðferðum 

í handknattleik. Undirskrift þín staðfestir að þú hafir fengið og kynnt þér 

upplýsingar um tilgang, markmið, framkvæmd, mögulegan ávinning og áhættur af 

rannsókninni á upplýsingablaði.  

Allar upplýsingar verður farið með sem trúnaðarmál. 

Undirrituðum er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni, án allra skýringa, hvenær 

sem er á meðan henni stendur. 

 

Reykjavík, ______ apríl 2014. 

 

____________________________   ________________________ 

Undirskrift þátttakanda     Kennitala þátttakanda 

 

 

Rannsakandi: 

____________________________ 

Grétar Eiríksson  
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Háskólinn í Reykjavík  Fylgiskjal 3 

Íþróttafræðisvið 

 

Spurningalisti um bakgrunn þátttakenda  

Nafn:_________________________ 

Nafn félags:____________________  

Dags.:___________ 

1. Aldur:________ 2. Hæð í cm: ________ 3. Þyngd í kg: ________  

4. Leikstaða (oftast): a.(  ) Markvörður  

     b.(  ) Hornamaður  

     c.(  ) Skytta  

     d.(  ) Miðjumaður  

     e.(  ) Línumaður 

5. Kasthendi:  a.(  ) Hægri b.(  ) Vinstri 

6. Lengd handknattleiks ferils (fjöldi æfingaára):  

    a.(  ) 0-2 ár  

   b.(  ) 2-5 ár  

   c.(  ) 5-7 ár  

   d.(  ) 7-10 ár  

   e.(  ) meira en 10 ár 

7. Fjöldi æfinga á viku: a.(  ) 1-3 sinnum    b.(  ) 4-6 sinnum  c.(  ) 7 eða oftar 

8. Fjöldi ára í meistaraflokki: a.(  ) 0-1 ár     b.(  ) 2-3 ár     c.(  ) 4 ár eða meira 

9. Fjöldi landsleikja: A-landslið:____   U-20:____   U-18:____   U-16:___ 

10. Uppáhalds kastaðferð:   

  a.(  ) Yfirhandarskot af gólfi    b.(  ) Undirhandarskot   c.(  ) Uppstökksskot  
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Háskólinn í Reykjavík  Fylgiblað 4 

Íþróttafræðisvið 

 

Upphitun 

1) Leikmenn skokka rólega 10 ferðir (20m) 

2) Planki í 45 sek 

3) Hliðarplanki í 30 sek á hvorri hlið 

4) 10 armbeygjur 

5) 10 bakréttur 

6) 3 framstig á fót með snúning á búk, hendur til hliða. Stigið fram í 

vinstri, snúið til vinstri 

7) 3 afturstig á fót með snúning á búk, hendur beint upp. Stigið aftur í 

vinstri, snúið til hægri. 

8) 10 yfir-höfuð-hnébeygjur, hendur snerta tær áður en beygt er niður, 

hendur yfir höfuð áður en staðið er upp. 

9) 5 flugvélar á fót, stigið er til skiptis í annan fótinn. Fótur sem snertir 

gólf er örlítið boginn við hnéð, þá er efri búk hallað fram og lausa 

fætinum lyft aftur í beinni stöðu. Reynt er að mynda beina lárétta línu 

frá hæl lausa fótarins til höfuðs sem liggur í gegnum mjaðmir. 

10) Axlavirkjun, höndum lyft beint upp í loft, herðablöð eru kreppt saman 

og bakvöðvar virkjaðir, síðan er spennunni í bakinu haldið á meðan 

hendur eru dregnar niður í átt að gólfi. Spennu er haldið á bakinu með 

því að halda höndum fyrir „aftan“ eyrun. Höndum er síðan aftur lyft í 

upphafsstöðu. Þetta er framkvæmt 6 sinnum. 

11) Rotator cuff snúningar bæði með upphandlegg í 90° frá búk og með 

upphandleggi samsíða búk. 15 snúningar af báðum gerðum.  

12) Tveir saman með bolta. Rannsakandi kastar með þeim sem mætir 

afgangi. 

20 yfirhandarsendingar, 20 undirhandarsendingar, 20 

uppstökksendingar á mann. 

13) Þátttakendur fá að skjóta 4 skotum á markið, eitt yfirhandaskot af gólfi 

með atrennu, eitt undirhandarskot af gólfi með atrennu, eitt 

uppstökksskot með atrennu og eitt kyrrstætt yfirhandarskot.   
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Mælingablað 

Nafn þátttakanda: _____________________ 

Fyrri umferð  

Kastaðferð: Kast nr.:      1      2       3        4       5 Alls:  

Yfirhandarskot með atrennu:  (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Undirhandarskot með atrennu:  (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Uppstökksskot með atrennu:   (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Yfirhandarskot án atrennu:   (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Seinni umferð  

Kastaðferð: Kast nr.:      1      2       3        4       5 Alls:  

Yfirhandarskot með atrennu:  (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Undirhandarskot með atrennu:  (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Uppstökksskot með atrennu:   (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Yfirhandarskot án atrennu:   (___) (___) (___) (___) (___) = (___)/25 

Samtals úr báðum umferðum: 

Yfirhandarskot með atrennu:  = (____)/50 

Undirhandarskot með atrennu: = (____)/50 

Uppstökksskot með atrennu:  = (____)/50 

Yfirhandarskot án atrennu:  = (____)/50 

Samtals úr öllum skotum: = (____)/200 


