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Útdráttur  

Viðfangsefni rannsóknarinnar snéri að styrktarþjálfun unglingaflokka 

karla í körfuknattleik. Lagðar voru fyrir 11 krossaspurningar sem tengdust 

allar styrktarþjálfun. Markmiðið með könnuninni var að sjá hvernig 

styrktarþjálfun hér á landi fer fram. Notast var við megindlega 

aðferðafræði og lét höfundur ritgerðar alla þjálfara á Íslandi svara 

spurningalistanum. Þátttakendur voru 12 talsins og var svarhlutfall 100%, 

þ.e.a.s allir þjálfarar í unglingaflokki karla svöruðu spurningalistanum sem 

lagður var fyrir. Rannsóknarspurningarnar voru: Er styrktarþjálfun 

stunduð hjá körlum á aldrinum 19 til 20 ára? Hvað eru þjálfarar að leitast 

eftir með styrktarþjálfun? Að lokum eru lið í unglingaflokki karla með 

sérhæfðan styrktarþjálfara? Helstu niðurstöður voru þær að öll lið í 

unglingaflokki karla stunda styrktarþjálfun. Sömuleiðis voru allir þjálfarar 

sammála um að styrktarþjálfun eykur styrk, hraða og sprengikraft ásamt 

því að draga úr meiðslum. Flest lið í unglingaflokki karla eru með 

sérhæfðan styrktarþjálfara eða um 83% liða. Þegar skoðuð er heildarmynd 

rannsóknar má sjá að viðhorf þjálfara til styrktarþjálfunar telst vera mjög 

gott og standa allir unglingaflokkar á Íslandi vel að vígi þegar litið er á 

ástundun til styrktarþjálfunar. 
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Abstract 

 

The subject of this research project centred on strength training among 

male, youth league basketball players. A survey of eleven multiple choice 

questions relating to strength training was presented with the aim of 

identifying how strength training takes place in Iceland. A quantitative 

methodology was applied and all youth basketball coaches in Iceland were 

asked to fill out the questionnaire. The participants were 12 and the survey 

received a 100 percent response rate, i.e. all the youth basketball coaches 

answered the questionnaire. The research questions were ‘Do male players 

aged 19-20 engage in strength training? What do coaches hope to achieve 

through strength training? and finally, ‘Do men’s youth teams have 

specialized strength trainers?’ The main findings were that all the men’s 

youth teams practise strength training. All the questionnaire participants 

agreed that strength training increases strength, speed and reflexes as well 

as minimising injuries. Most men’s youth teams, or 83 percent, have a 

specialized strength trainer. On reviewing the data, the overall study 

reveals that the attitude towards strength training among the participants is 

very good and the youth teams in Iceland appear to be well positioned with 

regards to strength training.  
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Formáli 

Þessi tiltekna ritgerð er 12 ECST einingar og er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum 

við Tækni og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Verkefnið byggist á megindlegri 

rannsókn um styrktarþjálfun drengja á aldrinum 19 til 20 ára í unglingaflokki karla í 

körfuknattleik ásamt fræðilegra heimilda tengdri styrktarþjálfun. Ein af ástæðum þess að mig 

langaði að kanna hvernig styrktarþjálfun færi fram er sú að ég hef undanfarin ár stundað 

körfuknattleik og verið leikmaður í unglingaflokkum. Þar af leiðandi fannst mér afar 

áhugavert að kanna hvernig styrktarþjálfun innan þessa tiltekna hóps er háttað. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Jóhannesi Má Marteinssyni fyrir alla þá hjálp sem hann 

hefur veitt mér í gegnum ritgerðina. Einnig vil ég þakka Ingveldi Stellu Sveinsdóttur fyrir 

yfirlestur og Torfa Bryngeirssyni fyrir aðstoð við úrvinnslu gagna. 

Að lokum vil ég þakka öllum þeim þjálfurum í unglingaflokki karla í körfuknattleik á Íslandi 

sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni. 
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Inngangur 

Íþróttir og hreyfing er nauðsynlegur þáttur í lífi ungmenna þá sérstaklega í ljósi þess 

að ávinningur hreyfingar getur stuðlað að heilbrigðara líferni og auknum lífsgæðum 

(Anna Dóra Antonsdóttir, Völundur Óskarsson og Dieserud, 2014). Viðfangsefni 

rannsóknarinnar, sem verkefni þetta byggir á, snýr að ávinningi styrktarþjálfunar í 

unglingaflokkum karla í körfuknattleik. Sérstök áhersla var lögð á að skoða hvernig 

styrktarþjálfun hér á landi fer fram. Höfundur ritgerðar ákvað að skoða þetta tiltekna 

viðfangsefni þar sem hann hefur töluverða reynslu af körfuknattleik, þá sérstaklega 

vegna þess að hann hefur spilað með öllum flokkum íþróttagreinarinnar og þar með 

talið meistaraflokki. Á þeim tíma sem höfundur stundaði íþróttina var hvorki 

sérhæfður styrktarþjálfari né aðstaða til þess að stunda styrktarþjálfun en þá var 

heldur ekki lögð áhersla á að leikmenn fengju alhliða næringarráðgjöf. Eina 

styrktarþjálfunin sem tíðkaðist á þeim tíma var utan venjulegs æfingatíma, þ.e.a.s. 

körfuboltaæfinganna og var þá einungis lögð áhersla á styrktaræfingar með eigin 

þyngd auk hraða þjálfunar. Í dag er þessu öðru farið og munu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á þann meginmun sem er á styrktarþjálfun í dag og 

hvernig hún var hér á árum áður.  

 Til grundvallar rannsókninni voru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar 

en í fyrstu má nefna ,,Er styrktarþjálfun stunduð hjá körlum á aldrinum 19-20 ára?” 

þá má nefna ,,Hvað eru þjálfarar að leitast efir með styrktarþjálfun?” og í síðustu 

má nefna ,,Eru lið í unglingaflokki karla með sérhæfðan styrktarþjálfara?” Stuðst 

var við spurningalista, sem höfundur verkefnis hannaði, en spurningalistinn innihélt 

spurningar tengdar körfubolta og styrktarþjálfun. Rannsakandi ákvað að leita frekar 

til þjálfara unglingaflokks karla heldur en leikmanna til þess að nálgast upplýsingar. 

Helsta ástæðan fyrir því er að aðgengið að upplýsingum var auðveldara með þessum 

hætti. Rannsakandi nálgaðist svör þátttakenda með því að hitta alla þjálfarana  og 

leggja fyrir þá spurningalistana. Vert er að taka það fram að allir þátttakendur 

svöruðu spurningalistanum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má finna svör við 

rannsóknarspurningunum en þar má einnig finna svör við spurningum á borð við 

hvort þjálfarar telji styrktarþjálfun skipta máli og hvort slík þjálfun auki hraða og 

styrk.Verkefni þetta skiptist í tíu kafla og koma fyrstu kaflarnir inn á fræðilega 

umfjöllun um körfuknattleik og styrktarþjálfun. Fjallað verður meðal annars um 

sögu körfuboltans, tilgang styrktarþjálfunar, tegundir styrks og tímabilaskipta 
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styrktarþjálfun. Um miðbik verkefnisins verður komið inn á  líffæra- og 

lífeðlisfræði þjálfunar s.s. vöðvauppbyggingu, þol og púls en einnig verður fjallað 

í stuttu  máli um ólympískar lyftingar og upphitun sem eru stór þáttur í því að móta 

góða leikmenn. Í lok verkefnis verður svo fjallað um rannsóknina, því næst 

aðferðina sem var notuð,  framkvæmd, úrvinnslu gagna og loks niðurstöður. Að 

lokum verður verkefnið svo dregið saman í kafla sem nefnist umræður en þar verður 

komið inn á hver ávinningur rannsóknarinnar var ásamt ítarlegri túlkun á 

niðurstöðum.  
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1. Saga körfuboltans 

Körfuknattleikur hefur verið vaxandi íþrótt undanfarin ár, bæði sem keppnisíþrótt 

og sem hreyfiafþreying fólks. Íþróttin er ein af stærstu íþróttagreinum heims nú til 

dags og má segja að útbreiðsla körfuknattleiks hafi þróast mjög hratt á síðustu árum 

(„Quick facts“, e.d.). 

 Leikurinn hefur verið að þróast á síðustu 115 árum og hefur leikurinn meðal 

annars gengið í gegnum ýmsar breytingar frá ári til árs þar sem ýmsar nýjungar hafa 

verið teknar inn. Upphafsmaður körfuknattleiks var James A. Naismith sem fæddist 

árið 1861 í Kanada (Cantwell, 2004). Hann starfaði sem íþróttakennari við 

Springfield-skólann þar sem hann fann uppá körfuknattleik. Fyrsti 

körfuboltaleikurinn sem var haldinn, var í Springfield Massachusetts  árið 1891. 

Hugmyndafræðin á bak við körfuknattleikinn var sú að hvorki var hægt að leika 

fótbolta né hafnarbolta yfir vetrartímann og myndaðist þá eyða og aðgerðaleysi 

meðal nemenda. Þótti þá körfuknattleikur henta mjög vel þess í stað, þar sem 

leikurinn var stundaður innandyra (Cantwell, 2004). Nemendur skólans  í 

Springfield fengu góða útrás fyrir mikilli líkamsþjálfun með þessum hentuga leik 

sem James A. Naismith kom með. Áhöld leiksins í fyrstu voru ferskjukörfur sem 

festar voru uppá veggi salarins í 3,05 metra hæð sem er sama hæð á körfum nú til 

dags. Boltinn sem notaður var í leiknum var fótbolti (Cantwell, 2004). Hugsunin á 

bak við leikinn var að reyna að hitta fótbolta ofan í ferskjukörfu. Reglur leiksins 

voru þær að snerting á milli leikmanna væri sem minnst og voru þær 13 talsins. 

Leikurinn var svo kynntur í New York Times árið 1892 og breiddist hann mjög 

hratt út eftir það (Svali H. Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). 

 Alþjóða körfuknattleikssambandið FIBA var stofnað árið 1932. Fjórum 

árum seinna var fyrst leikinn körfuknattleikur á Ólympíuleikunum 1936 í Berlín. Á 

Íslandi var ekki farið að leika körfuknattleik fyrr en árið 1946 undir stjórn Braga 

Magnússonar sem var kennari við Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni (Svali H. 

Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994).  Árið 1951 var fyrsti opinberi 

körfuboltaleikurinn spilaður, var spilað í gamla ÍR íþróttahúsinu að Hálogalandi. 

Voru ÍR-ingar búnir að æfa í rúmt ár áður en þeir spiluðu sinn fyrsta leik undir stjórn 

Evald Mikson íþróttakennara. Fyrstu andstæðingar ÍR-inga voru drengir úr 

American University. Má segja að amerísku drengirnir hafi farið með auðveldan 

16-65 sigur af hólmi í þessum sögulega leik. Fyrsti landsleikur Íslendinga var svo 



2. Þroski milli unglinga og fullorðinna  12 

 

ekki fyrr en árið 1959 í Kaupmannahöfn gegn Dönum þar sem Íslendingar töpuðu 

naumlega 38 – 41. Körfuknattleikssamband Íslands var svo sett á laggirnar árið 

1961 og fyrsti formaður félagsins var Bogi Þorsteinsson. Íþróttafélag 

Keflavíkurflugvallar var fyrst allra liða til þess að verða Íslandsmeistari árið 1952. 

Það má segja að hugmyndin hjá Naismith að búa til skemmtilegan leik, sem varð 

körfubolti, hafi ekki verið svo galin eftir á hyggja vegna þess að við Íslendingar 

höfum verið upptekin af leiknum síðan hann kom hingað til lands árið 1946 (Svali 

H. Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994).  

2. Þroski milli unglinga og fullorðinna 

Ein rannsókn sýndi fram á að þroski milli fullorðinna og unglinga geti verið 

mismunandi. Rannsóknir sýna að því eldri sem einstaklingurinn er þeim mun meiri 

líkur eru á því að hann verði fyrir meiðslum á einhvern hátt. Talið er að meiðslatíðni 

aukist með hækkandi aldri (Árni Árnason, 2003).Yngri einstaklingar eiga auðveldar 

með að koma til baka úr meiðslum vegna þess að líkaminn er ekki fullmótaður 

(Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 2012). Hins vegar þeir sem eru eldri taka 

lengri tíma að ná sér tilbaka úr meiðslum. Meiðsli hjá fullorðnum einstaklingum 

verða oft mun alvarlegri en hjá þeim sem eru á unglingastigi. Ástæðurnar fyrir þessu 

geta verið að stærri kraftar verka á líkamann og aukin þyngd (Árni Árnason, 2003). 

Einnig geta verið aðrar ástæður eins og meiðsli á vöðvum, sinum, brjóski eða 

liðböndum. Þá geta einnig bein hjá fullorðnum einstaklingum verið viðkvæmari 

fyrir aukinni ákæfð í íþróttum (Árni Árnason, 2003). 

 Unglingar þola betur krefjandi keppnisálag og stigvaxandi æfingar. Þá hefur 

einnig sýnt sig að þeir einstaklingar sem búa yfir mikilli færni í sinni grein eigi 

minni líkur á því að meiðast. Þrátt fyrir þetta eiga unglingar auðveldara með að 

verða fyrir álagsmeiðslum en fullorðnir einstaklingar vegna þess að sinar hjá þeim 

sem yngri eru eiga auðveldara með að festast við bein og leiðir það gjarnan til þess 

að meiðsli koma fram og geta þau komið í veg fyrir að einstaklingurinn geti sinnt 

sinni íþróttagrein (Árni Árnason, 2003). 

 Samkvæmt svissneskri rannsókn eftir de Loes, sem framkvæmd var árið 

1995, var skoðuð meiðslatíðni hjá Unglingum sem voru á aldrinum 14 – 20 ára. Þar 

kom í ljós að hæsta  meiðslatíðnin var í ísknattleik og eftir því kom handbolti svo 

fótbolti og þar á eftir kom körfuknattleikur (eins og vísað er til í Árni Árnason, 

2003). Í ljósi þessa má segja að styrktarþjálfun sé gríðarlega nauðsynleg fyrir fólk 
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á öllum aldri. Fyrir nokkrum árum síðan var talað um að styrktarþjálfun væri ekki 

æskileg fyrir börn og unglinga og að hún væri einungis fyrir fyrir fullmótaða 

fullorðna einstaklinga. Ástæðan fyrir því var sú að styrktarþjálfun þótti misbjóða 

líkamanum og þar með auka líkur á meiðslum (Faigenbaum o.fl., 2009). Líkami 

drengja tekur við breytingum við kynþroska aldur. Testósterón hormón karla eykst 

sem veldur því að beinvöxtur nær fullri stærð og grunnvöðva massi stækkar 

(Kenney o.fl., 2012).  

 Sagt er að styrktarþjálfun skili markvissum árangri bæði fyrir unglinga og 

fullorðna einstaklinga ef farið er eftir réttum þjálfunaraðferðum. Einnig hefur verið 

sýnt fram á að styrktarþjálfun geti dregið úr meiðslum og geti verið fyrirbyggandi 

fyrir meiðslahættu íþróttamanna (Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998). Þegar börn 

læra fyrst styrktarþjálfun er farið yfir alla helstu grunnþætti sem snúa að 

styrktarþjálfun og er þá unnið mikið með stöðvaþjálfun og kennt hvernig eigi að 

meðhöndla lyftingarstöng án lóða. Megináhersla þegar þessi kennsla fer fram er 

hvernig eigi að beita réttri tækni vegna þess að það kemur til með að leggja grunn 

að komandi styrktarþjálfunaræfingar (Dick, 2007). Þegar einstaklingar eru farnir að 

taka út líkamlegan þroska sinn í kringum 16 – 17 ára aldur má fara að huga að 

notkun lóða. Skiptir þá sköpum að leggja áherslu á rétta tækni í hverri æfingu, gott 

er fylgja eftir skipulagðri áætlun frá viðkomandi styrktarþjálfara. Það verður að 

teljast afar gott að miða við þessa formúlu í styrktarþjálfun en vert er að hafa í huga 

að einstaklingar geta verið með frávik í líkamlegum þroska og geta sem dæmi tekið 

út líkamlegan þroska mjög snemma og er þar af leiðandi mikilvægt að þjálfunin sé 

einstaklingsmiðuð (Dick, 2007).  

3. Styrktarþjálfun og körfubolti 

Hér á árum áður var ekki mikið verið að huga að styrktarþjálfun meðal 

körfuknattleiksmanna. Héldu menn því meðal annars fram að styrktarþjálfun hefði 

neikvæðar afleiðingar í för með sér og þar með áhrif á leikinn. Þá var einnig talið 

að styrktarþjálfun myndi hafa slæm áhrif samhæfingu og skotstíl leikmanna og aðra 

tæknilega þætti sem snéru að leiknum. Önnur ástæðan var sú að menn treystu sér 

ekki í að sinna almennri styrktarþjálfun fyrir íþróttamenn vegna þess að menn töldu 

sig hvorki hafa getu né reynslu til þess (Foran, Pound og National Basketball 

Conditioning Coaches Association, 2007). Langflestir íþróttamenn telja að áhrif 

styrktarþjálfunar hjálpi þeim við að ná árangri í sinni grein. Hlutverk 
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styrktarþjálfara nú til dags er að skipuleggja markvissa styrktarþjálfunaráætlun 

þannig að íþróttamenn komi til með að þróa líkama sinn að bættum árangri. Er það 

hlutverk styrktarþjálfara að draga úr meiðslum og auka styrk (Clark, Lucett og 

Sutton, 2012). Ef einstaklingur ætlar að koma sér í topp ástand þarf hann að vinna 

með sérfræðinga í kringum sig til þess að líkaminn sé í sínu besta ásigkomulagi. Ef 

styrktarþjálfara skortir þekkingu þá eru ekki miklar líkur á því að sá aðili komi til 

með að ná tilsettum árangri með þann einstakling eða hóp sem hann þjálfar (Clark 

o.fl., 2012). 

 Mikilvægt er að stunda styrktarþjálfun í körfuknattleik vegna þess að 

leikurinn býður uppá mikið af hraða og stefnubreytingum. Eitt af lykilatriðum sem 

leikmaður þarf að hafa í körfuknattleik er hraði og mikil snerpa. Einnig er 

mikilvægur þáttur hjá leikmanni að beita sér rétt, þá er átt við að rétt líkamsstaða 

skiptir máli (Svali H. Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Leikmaður þarf að 

vera tilbúinn að geta tekið snöggt á stað eins og frjálsíþróttamaður og geta 

framkvæmt stökk, snúninga og gabbhreyfingar þegar þess er þörf. Körfuknattleikur 

telst vera mjög hraður leikur skiptast liðin á að sækja hratt að hvort öðru. Koma 

alltaf hægðir og lægðir inn á milli í leiknum þar sem öðru liðinu gengur vel og svo 

öfugt (Svali H. Björgvinsson og Torfi Magnússon, 1994). Eiga lið þá til með að 

nýta sér hröðu kaflana í leiknum með því skora hraðaupphlaups körfur sem teljast 

vera auðveldar körfur. En til að geta varist hraðaupphlaupum þurfa liðin að vera í 

mjög góðu líkamlegu ástandi, vegna þess að körfuknattleikur gengur út á mikinn 

hraða (Foran o.fl., 2007). 

Telst körfuknattleikur nú til dags vera sú íþrótt sem krefst mikils styrks og 

hraða, líkt og áður hefur komið fram. En til þess að geta haldið líkamlegum styrk í 

hámarki þurfa einstaklingar að vera duglegir æfa. Þá telst æskilegt fyrir alla 

leikmenn að stunda styrktarþjálfun til þess að geta tekið hratt stað, stökkið upp í 

fráköst, tekið óvænta snúninga og beitt gabbhreyfingu á mótherja. En til þess að 

geta haldið líkamlegum styrk í hámarki þurfa einstaklingar að vera duglegir að æfa, 

gera t.d. snerpu æfingar sem viðhalda hraða og  stökkkrafti hjá hverjum og einum. 

Einnig er brýn nauðsyn að stunda lyftingaæfingar af kappi til þess að viðhalda 

ákveðnum vöðvamassa í líkamanum (Clark o.fl., 2012). 
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4. Ágrip af líffæra og lífeðlisfræði þjálfunar 

Vöðvar líkamans eru alls 640 talsins og skiptast þeir í þrjár mismunandi tegundir; 

rákótta vöðva, slétta vöðva og hjartavöðva. Virkni rákótta beinagrindarvöðva (e. 

skeletal muscle) er mjög mikilvæg fyrir líkamann vegna þess að það er sá vöðvi 

sem fylgir vilja okkar og er stjórnað af viljastýrða taugakerfinu (Martini, Timmons 

og Tallitsch, 2011). Í fyrstu má nefna rákótta beinagrindarvöðva en það eru þeir 

vöðvar sem framkalla hreyfingu. Rákóttur beinagrindarvöðvi sér um að tengja 

saman sinar líkamans við beinagrindina, er það ein af ástæðum fyrir því að þetta er 

kallaður beinagrindarvöðvi. Sem dæmi um beinagrindarvöðva líkamans má nefna 

þríhöfða (e. tricep) og tvíhöfða (e. bicep) en báðir þessir vöðvar liggja í 

upphandlegg (Martini o.fl., 2011). Þá má nefna slétta vöðva (e. Smooth muscle) en 

það eru sjálfstýrðir vöðvar sem stjórnast af sjálfvirka taugakerfinu. Þessir vöðvar 

eru staðsettir í okkar innri líffærum og í æðaveggjum. Er það hlutverk sléttu 

vöðvanna að stjórna t.d. hreyfingum í þvagblöðru meltingarvegi og legi (Kenney 

o.fl., 2012). Að lokum má nefna hjartvöðvann (e. Cardiac muscle) stjórnast af 

sjálfvirka taugakerfinu, ekki er hægt að hafa viljastýrða stjórn á hjartvöðvanum eins 

og á þverrákóttum vöðva. Heldur slær hjartað taktfast undan stjórn sjálfvirka 

taugakerfisins (Kenney o.fl., 2012). 

 

4.1 Uppbygging vöðva 

Vöðvi er búinn til úr litlum einingum sem nefnast vöðvaknippi. Inn í hverju knippi 

liggja vöðvaþræðir. En stök vöðvafruma kallast vöðvaþráður. Vöðvafrumuhimna 

er svo það sem liggur utan um vöðvaþráðinn. Hver og einn vöðvi hefur svo upptök 

og festu sem sér til þess að hver og einn vöðvi í líkamanum nær festu við beininn 

(Martini o.fl., 2011). Vöðvastækkun: Skammtíma vöðvastækkun á sér stað meðan 

styrktaræfing stendur yfir og rétt eftir að henni er lokið. En langvarandi 

vöðvastækkun verður þegar einstaklingur stundar styrktarþjálfun á markvissan hátt. 

Með tilkomu þjálfunar verða vöðvarnir fyrir töluverðum breytingum hvað varðar 

stærð vöðvaþráða og fjölda. Mikilvægt er fyrir einstakling að fá sér að borða eftir 

æfingu vegna þess að þá á líkaminn auðveldara með að byggja upp vöðvamassa 

(Kenney o.fl., 2012). 

Harðsperrur koma helst fram eftir æfingar og er það talið vera af völdum 

skemmdra vöðvaþráða og ójafnvægi á kalsíumjónum sem verður til þess að frumur 
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deyja. En þegar einstaklingur er með harðsperrur á hann erfiðara með að framleiða 

kraft. Hægt er að draga úr harðsperrum með því að teygja á vöðvum líkamans og 

gera léttar æfingar eftir mikil átök (Þórarinn Sveinsson, 2001). 

 

4.2 Líkamlegt þol 

Líkamlegt þol er mælikvarðinn á hversu lengi líkaminn getur erfiðað undir 

talsverðu álagi. Hægt að flokka þol eftir tveimur mismunandi gerðum, skiptist í 

loftháð þol og loftfirrt þol. Loftháð þol virkar þannig að líkaminn er með nægilegt 

magn af súrefni og næringarefni líkamans skila sér til frumanna við það losar 

líkaminn frá sér vatn, koltvísýring og önnur úrgangsefni. Er það ástæðan fyrir því 

að loftháð vinna getum staðið lengi yfir (Kenney o.fl., 2012). Dæmi um loftháða 

þolþjálfun eru íþróttagreinar eins og langhlaup,skokk, gönguskíði,hjólreiðar,sund. 

Allar þessar greinar eiga það sameiginlegt að standa yfir í langan tíma sem flokkast 

undir loftháða þjálfun. Loftháð þol er geta líkamans að erfiða lengi undir miklu 

álagi (Kenney o.fl., 2012).  

Loftfirrt þol virkar þannig þegar súrfeni líkamans er í litlu magni losnar orka 

við klofningu sem kallast loftfirrt brennsla. Stundum þurfum við að beita miklum 

hraða í okkar daglega amstri. Geta komið upp einstaka tilfelli þar sem við þurfum 

að hlaupa mjög hratt. Tildæmis óvænt hlaup á flugvelli þar sem við þurfum að 

hlaupa 500 metra mjög hratt (Kenney o.fl., 2012). Vandinn er sá að við finnum lítið 

fyrir fyrstu 300 metrunum í hlaupinu, vegna þess það er sá tími þar sem líkaminn 

fær nóg af súrefni frá lungunum og æðakerfið vinnur á fullu. En svo eru síðustu 200 

metrarnir mun erfiðari vegna þess að þá er brennslan í líkamanum orðin loftfirrt og 

það sem vantar er súrefni og þá verður ófullkominn bruni sem leiðir til þess að sýra 

safnast upp (H+ jón) og vöðvinn smá saman tapar hæfileika til að mynda kraft. En 

yfirleitt eftir að íþróttamaður telur sig ekki geta hlaupið meira sem dæmi, er um 30 

til 35% eftir að orku í vöðvanum. Orkubirgðir líkamans eru fljótar að fara þegar 

líkaminn þarf vinna undir miklu álagi á stuttum tíma. Loftfirrt þol er geta líkamans 

að framkvæma mikla vinnu á stuttum tíma (Kenney o.fl., 2012). 

Ávinningur loftháðar þjálfunar eru talsverðir sem dæmi styrkir lungun, 

hjarta og æðakerfið. Loftfirrt þjálfun veitir okkur styrk til að halda líkamanum 

gangandi þegar súrefni er ekki til staðar. (Kenney o.fl., 2012). En ákjósanlegasta 

leiðin til þess að koma sér gott líkamlegt form er að stunda bæði loftháða og 

loftfirrta þolþjálfun. Væri því hentugt að taka  1-2 sinnum í viku æfingar sem 
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einblína á þolþjálfun og 2-3 sinnum í viku æfingar sem byggja upp styrk og snerpu 

(Kenney o.fl., 2012). Ávinningur þolþjálfunar á líkamann hefur ýmsar jákvæðar 

afleiðingar í för með sér eins og vörn gegn sjúkdómum, eykur blóðstreymi, styrkir 

hjartað svo það geti dælt meira blóði, hvíldarpúls lækkar, streitulosandi, lækkun á 

hvíldarpúls og hefur jákvæð áhrif á almenna heilsu og vellíðan (Kenney o.fl., 2012). 

 

4.3 Vöðvaþræðir 

Til eru tvær mismunandi gerðir vöðvaþráða en þeir skiptast í hæga vöðvaþræði sem 

kallaðir eru týpa 1 og hraðir vöðvaþræðir sem kallast týpa 2, einnig eru til 

undirflokkar undir týpu II vöðvaþráðum. Talið er að hlutfall milli vöðvaþráða geti 

verið mismunandi eftir vöðvum og hversu vel einstaklingar eru þjálfaðir (Kenney 

o.fl., 2012). Týpu I vöðvaþræðir henta mjög vel í æfingum þar sem lág ákefð er. 

Ástæðan fyrir því er sú að týpu I vöðvaþræðir hafa meira loftháð þol (Kenney o.fl., 

2012).  

Týpu II vöðvaþræðir henta vel í loftfirrtum æfingum eins stuttum sprettum 

sem dæmi. Eru körfuboltaleikmenn tildæmis með meira týpu II vöðvaþráðum 

heldur en týpu I (Brown, 2007). En hröðu vöðvaþræðirnir skiptast í tvo undir flokka 

sem kallast týpa IIa og IIX. Týpa IIa eru þræðir sem eru mikið notaðir þegar mikil 

ákefð er í æfingum. Hafa þeir þann eiginleika að geta geymt mikið súrefni, en eytt 

orku nokkuð hratt og þreytist frekar hratt. Týpa IIx hafa þann eiginleika að geta 

geymt lítið súrefni og eyða orku heldur hratt og verða þreyttir hratt (Kenney o.fl., 

2012). En má segja að týpu IIa vöðvaþræðir nýtast best þegar ákefð er frá 15 

sekúndum til upp í tvær 2 mínútur eins og er oft hjá körfuboltaleikmönnum. En týpa 

IIx nýtist best þar sem mjög mikil ákefð varir við í mjög svo stuttan tíma (Brown, 

2007). Er það einstaklingsbundið hvort einstaklingar séu með hæga eða hraða 

vöðvaþræði ríkjandi. Geta erfðir og uppeldis venjur skipt þar sköpum. Einstaklingur 

sem er með meira af hægum vöðvaþráðum getur ekki skipt yfir í hraða vöðvaþræði 

þó svo að sá einstaklingur kjósi það frekar (Kenney o.fl., 2012). 

Frjálsíþrótta fólk er með mis mikið af hægum eða hröðum vöðvaþráðum. 

Spretthlauparar kjósa frekar að vera með meirihluta af týpu II af vöðvaþráðum í 

sínum líkama. Ástæðan fyrir því er sú að spretthlauparar þurfa orku í aðeins 

skamman tíma meðan langhlauparar sækjast eftir langtíma orku vegna þess að þeir 

hlaupa lengri vegalengdir. Er því líklegt körfuknattleiksleikmenn séu með meira af 

týpu II af vöðvaþráðum heldur en týpu I vegna þess að körfubolti er íþrótt sem 
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gengur út á Stutta spretti með mikilli ákefð í stuttan tíma. Er því ákjósanlegra fyrir 

körfuknattleiksmenn að hafa týpu II af vöðvaþráðum (Brown, 2007). 

 

4.4 Hvíldar, hámarks og þjálfunarpúls 

Hvíldarpúls getur sagt til um þjálfunarástand einstaklings. Þolþjálfun styrkir og 

stækkar hjartað ástæðan er sú að slag magn hjartans (blóðmagnið í hverju slagi) 

eykst. Hjartað dælir jafnmiklu blóði en færri slögum. Er það vegna þess að hjartað 

fær meiri hvíld milli slaga og vinnan verður árangursríkari og hvíldarpúls kemur til 

með að lækka (Ulrika Andersson, 2002). Talið er að eðlilegur hvíldarpúls hjá 

fullorðnu fólki sé á bilinu 35 – 100 slög á mínútu. En að meðtali er talað um 70 slög 

á mínútu en það er  þó einstaklingsbundið. Hins vegar er talið að konur séu með 

hraðari púls heldur en karlar. En púlsinn á það til að hækka ört í líkamlegri ákefð 

(Ulrika Andersson, 2002). 

Hámarkspúls hefur ekkert að segja með þjálfunarástand einstaklings og hver 

hvíldarpúlsinn er. Hámarkspúls er fundinn með hámarksákefð. Hægt er að reikna 

hámarkspúls með því að taka töluna 220 og draga hana frá aldri. Sem dæmi 

einstaklingur sem er 25 ára væri þá með hámarkspúls 195 (Kenney o.fl., 2012). 

Þjálfunarpúls er miðaður við það þegar við erum að ná sem mestum árangri 

í þjálfun. Með því að mæla þjálfunarpúlsinn er hægt að sjá hvort einstaklingur sé 

að ofreyna sér og hlífa sér. Þjálfunarpúlsinn er því 60 til 80 % af hámarkspúls eða 

140 til 180 slög á mínútu miðað við 20 ára einstakling. Hægt er að finna púlsinn 

með því að styðja tveimur fingrum á hálsslagæð (Þuríður Þorbjarnardóttir, 2007). 

Ein af þeim ástæðum að einstaklingar í íþróttagreinum eins og  hjólreiðum, 

skíðagöngu, körfubolta og fótbolta eru að ná góðum árangri er fyrst fremst gott þol 

og líkamlegt ástand. Mætti því telja að þolþjálfun sé nauðsynlegur grunnur fyrir 

flest allar íþróttagreinar jafnt sem andlegt álag (Gjerset o.fl., 1998). 

 

5. Næringarráð fyrir körfuknattleiksmenn 

Maturinn á stóran þátt í okkar lífi. Hann veitir okkur nauðsynlega orku og 

næringarefni til að takast á við lífið. Maturinn er talinn hafa menningar og félagslegt 

gildi fyrir þjóð okkar. Erum við Íslendingar stolt af okkar sérkennum. Maturinn er 

talinn hafa áhrif á andlega líðan okkar að sama skapi hefur hann áhrif líkamlegt 

heilbrigði (Embætti landlæknis, 2014). 
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Næringarefnin eru sjö talsins kolvetni, prótein, fita, trefjaefni, vítamín, 

steinefni og vatn. Líkaminn þarf á öllum þessum nauðsynlegu næringarefnum að 

halda (Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Góð næring getur komið í veg fyrir ýmis 

eymsli og aðra sjúkdóma. Er því mikilvægt fyrir íþróttamenn að innbyrða öll þessi 

ríku og góðu næringarefni og reyna hafa fæðuvalið fjölbreytt og reyna hafa eitthvað 

úr orkuefnaflokkunum í hverri máltíð. Orkuefnin gefa frá sér mismikla orku á hvert 

gramm sem neytt er. Kolvetni og prótein gefa okkur 4 kílókaloríur á hvert gramm 

sem við neytum. Fita er orkumeiri og gefur okkur 9 kílókaloríur úr hverju grammi 

(Ólafur G. Sæmundsson, 2007). 

 

Tafla 1. Sýnir orkuefnin 4 og orkugildi þeirra. 

Orkuefni Orkugildi 

Kolvetni: 4kkal/g 

Prótein: 4kkal/g 

Fita: 9kkal/g 

Alkóhól:  7kkal/g 

 

Hlutverk kolvetna er að gefa frá sér orku og passa uppá nýtingu próteins í 

líkamanum og flytja með sér nauðsynleg vítamín og trefjaefni. Dæmi um 

kolvetnisríkar fæðuafurðir: Kartöflur, pasta, hrísgrjón, brauð, ávextir og grænmeti  

(Ólafur G. Sæmundsson, 2007). Hlutverk próteina er að gefa líkamanum orku og 

sjá um að byggja og endurnýja líkamsvefi. Sama skapi mynda próteinin 

lífsnauðsynleg efni eins og flutningsprótein,hvata,hormón og hemoglóbín. Dæmi 

um próteinríkar fæðuafurðir : Kjöt, fiskur, egg og mjólkurvörur (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007). 

Hlutverk fitu er að gefa okkur orku og flytja fituleysanleg vítamín og veita 

lífsnauðsynlegar fitusýrur. Er fitu jafnframt skipt í harða og mjúka fitu. Hægt er að 

finna harða fitu í smjöri, smjörlíki, kartöfluflögum og sælgæti (Ólafur G. 

Sæmundsson, 2007). Hörð fita er talin vera óæskileg fyrir líkamann vegna þess að 

hún á það til að hækka LDL- kólesteról í blóði, mikið magn af harðri fitu getur 

aukið líkurnar á hjarta og æðasjúkdómum. Mjúka fitu er svo hægt að finna í 

fljótandi matarolíum, lýsi, óhert fiskifita en þar að auki má finna hana í fræjum og 

hnetum  (Ólafur G. Sæmundsson, 2007).  
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Mikilvægur þáttur í íþróttum í dag er að vera mjög meðvitaður um holla og 

góða næringu ef árangur á að nást. Getur verð brýn þörf fyrir leikmenn að huga að 

sálfræðilega þættinum og vera meðvitaður um spennustjórnun.  Getur því verið gott 

að fá næringarfræðing til þess að aðstoða körfuboltalið í byrjun tímabils (Fríða Rún 

Þórðardóttir, 2014). Með því að veita þeim almenna ráðgjöf í sambandi við hollt 

mataræði. Þeir þættir sem næringarfræðingar leggja áherslu á eru margskonar. 

Mikilvægt er fyrir íþróttamenn að stilla orku og kolvetnisinntöku í takt við 

undirbúningstímabil, keppnistímabils og hvíldartímabils. Einnig getur verið gott að 

vera með sérstaka matarrútínu á leikdegi. Mikilvægt er fyrir leikmenn að passa uppá 

vökvajafnvægi í keppni og æfingum (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

Körfuboltaleikmenn þurfa til dæmis að huga vel að kolvetna og næringarinntöku 

þegar kemur að keppni. Vegna þess að körfuboltamenn hlaupa mjög mikið, ættu 

þeir því að vera mjög meðvitaðir um sína kolvetnainntöku nokkrum dögum fyrir 

leik (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). Ef leikmenn fá ekki mikið frí á milli leikja er 

nauðsynlegt að endurheimta vel með næringarríkri fæðu rétt eftir leik. Getur verið 

gott fyrir hópíþrótta lið af fá strax næringu inn í klefa beint eftir leik, meðan 

þjálfarinn er með töflufund og ræða niðurstöður leiksins (Fríða Rún Þórðardóttir, 

2014). Á þetta að gilda yfir alla leikmenn sama hvort þeir séu í meistaraflokki eða 

ekki. Mikilvægt er að allir leikmenn fari velnærðir heim að leik loknum. Nú til dags 

er vinsælt að lið borði saman fyrir leik. Það sem þarf að hafa huga þá er að þjálfarinn 

þarf að passa uppá velja hentuga fæðu fyrir leikinn, skipuleggja vel þann 

tímaramma sem liðið þarf fyrir leik. Í lok hvers tímabils er svo mikilvægt fyrir 

leikmenn að fá upplýsingar um hvernig eigi huga að þjálfun og næringu á 

hvíldartímabili. Ástæðan fyrir því er sú að þjálfari og leikmaðurinn sjálfur vil koma 

tilbaka af hvíldartímabili í líkamlega góðu formi (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014). 

6. Upphitun 

Upphitun er talin skipta miklu máli fyrir æfingu eða keppni, aðal ávinningur 

upphitunar er betri árangur og minni líkur á meiðslum. Flest allir íþróttamenn og 

þjálfarar leggja áherslu sér upphitun fyrir hverja æfingu eða keppni (Gjerset o.fl., 

1998). Líkamleg hreyfing er talin vera ákjósanlegasta upphitunaraðferðin. Markmið 

upphitunar er að virkja helstu vöðvahópa líkamans með ákveðnum stíganda, byrjað 

hægt svo eykst vinnan jafnt og þétt. Í upphitun getur reynst vel að vera vel klæddur 

til að koma í veg fyrir hitatap líkamans. Upphitun skiptist í virka og óvirka upphitun. 
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Virk upphitun er þegar vöðvarnir vinna sjálfir og framleiða hitann. Óvirk upphitun 

er þegar hitinn kemur utan frá eins og heit sturta eða heitur pottur þar sem vöðvarnir 

framleiða hitann ekki sjálfir. Kjósa flest allir íþróttamenn og þjálfarar að notast við 

virka upphitun. Góð upphitun er talinn skila einstaklingi meiri afkastagetu og betri 

líðan andlega og líkamlega  (Gjerset o.fl., 1998). 

Talað er um að upphitun sé góð fyrir komandi átök, auki árangur bæði 

líkamlega og andlega, ýti undir áhuga einstaklings í að æfa meira og fyrirbyggja 

meiðsli. Við upphitun hækkar líkamshitinn, er það ein af ástæðum þess að árangur 

verður meiri og betri. Talað er um að líkamshiti einstaklings hækki upp í 37° til 

40°C við kjölfar upphitunar, allir líkamas hlutar vinna betur þegar meiri hiti er til 

staðar í líkamanum.  Mismunandi aðferðum er hægt að beita við hverja upphitun, 

geta sumar aðferðir verið betri en aðrar. Í virkri upphitun er mikilvægt að fara heldur 

hægt á stað eins og að skokka 5 til 6 mínútur. Eftir það er svo hægt að auka hraðan 

og í kjölfarið á því breytist upphitunin frá því að vera almenn í það að vera sérhæfð. 

Þeir sem stunda keppnisíþróttir þurfa sérhæfða upphitun samhliða almennri 

upphitun. Í sérhæfðri upphitun er aðaláherslan lögð á að vöðvar og liðir séu vel 

undirbúnir fyrir komandi álag í þjálfun eða keppni.  Í upphitun skal forðast ákveðna 

þætti eins og spretti, snöggar beygjur vegna þess þetta geta verið skaðlegar 

hreyfingar fyrir líkama og liðamót. Teygjuæfingar skulu vera einn liður í góðri 

upphitun (Gjerset o.fl., 1998).   

En upphitun fyrir keppni þarf að vera mun víðtækari heldur en hefðbundin 

upphitun fyrir æfingu. Er reiknað með að upphitun fyrir keppni taki um það bil 

hálftíma til klukkutíma fyrir íþróttamann sem er í góðu líkamlegu ásigkomulagi. 

Upphitunartími þarf að vera nægilega langur til þess íþróttamaðurinn nái upp 

ákveðnum líkamshita fyrir komandi átök (Gjerset o.fl., 1998). Fyrir þá íþróttamenn 

sem ekki eru nægilega góðu líkamsástandi er betra að hafa upphitunaræfingarnar 

styttri og léttari, því ekki er gott að eyða allri orku líkamans fyrir keppni eða æfingu. 

Einnig er mikilvægt fyrir þá íþróttamenn sem eru farnir að síga á seinni hluta 

ferilsins að þeir aðilar fái lengri upphitun heldur en yngri kynslóðin, ástæðan fyrir 

því er sú að þeir sem eru eldri eiga það til að vera lengur að aðlaga sig að snöggum 

hreyfingum. Góð upphitun gefur líkamanum ekki einungis hærri líkamshita heldur 

losar um spennu og getur dregið úr streitu og kvíða (Gjerset o.fl., 1998). 
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7. Styrktarþjálfun og tilgangur 

Styrktarþjálfun er þegar ákveðinn aðili, sem dæmi þjálfari, hefur sérþekkingu á 

styrk og ástandsþjálfun einstaklinga. Styrktarþjálfari er fenginn til þess að bæta 

færni hjálpa þeim einstaklingum sem vilja þjálfa upp styrk og komast í betra 

líkamlegt ástand (American Kinesiology Association, 2011). Styrktarþjálfun hefur 

tekið miklum framförum á síðastliðnum árum vegna þess að vísindin hafa sýnt fram 

á aukinn árangur hjá þeim einstaklingum sem hafa stundað styrktarþjálfun 

markvisst. Flest atvinnumannalið í hópíþróttum segja að styrktarþjálfun sé 

ómissandi þáttur í uppbyggingu liðs. Telst styrktarþjálfun því afar mikilvæg fyrir 

alla þá íþróttamenn sem ætla sér að ná langt á hvaða vettvangi sem er (American 

Kinesiology Association, 2011). 

Starfsvettvangur styrktarþjálfara nú til dags er í framhaldsskólum, á 

heilsuræktarstöðvum, endurhæfingarmeðferðir á heilsugæslustöðvum, þjálfun 

atvinnumannaliða í hópíþróttum sem og þjálfun fyrir einstaklinga sem stunda 

íþróttir. Styrktarþjálfarar vinna út frá tveimur meginmarkmiðum og það fyrra er að 

bæta frammistöðu íþróttamanna og það seinna er að bæta hraða, styrk og kraft 

einstaklinga. Styrktarþjálfarar vinna eftir kerfisbundinni þjálfun bæði fyrir lið og 

einstaklinga. Hlutverk styrktarþjálfara felur í sér að kenna rétta tækni við lyftingar, 

hafa eftirlit með einstaklingum við framkvæmd æfinga og meta árangur hvers og 

eins eftir áætlun (American Kinesiology Association, 2011).  

Eitt af mikilvægum þáttum sem styrktarþjálfari þarf að hafa huga, er að 

draga úr meiðslum hjá þeim einstaklingum sem hann þjálfar. Er þar af leiðandi 

mikilvægt fyrir þjálfara að hanna æfingaráætlanir sem styrkja ákveðna líkamshluta 

sem eru sérstaklega viðkvæmir fyrir meiðslum. En til þess að minnka líkur á 

meiðslum og ofþjálfun hjá einstaklingum verður styrktarþjálfari að upplýsa sína 

einstaklinga hvernig eigi að æfa rétt og hugsa vel um heilsuna. Þá er það einnig 

hlutverk styrktarþjálfara að veita næringarráðgjöf (American Kinesiology 

Association, 2011). Styrktarþjálfari verður að leiðrétta einstaka æfingar ef aðilinn 

nær ekki að framkvæma æfinguna rétt. Í ljósi þess er mikilvægt að fara yfir 

grunntækni hverrar æfingar. Einnig getur skipt höfuð máli að þjálfarinn hafi góða 

samskiptafærni til þess að íþróttamaðurinn og þjálfarinn geti unnið gott starf saman. 

Íþróttamenn hafa talað um að styrktarþjálfun gefi þeim meiri hraða, lipurð, styrk, 
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auki sprengikrafti sem um munar og heilbrigðari lífstíl fyrir vikið (American 

Kinesiology Association, 2011). 

 

7.1 Styrktarþjálfun og tegundir styrks 

Þegar einstaklingur byrjar að stunda styrktarþjálfun verða vöðvar líkamans fyrir 

lífeðlisfræðilegum breytingum (Kenney o.fl., 2012). Geta margir þættir spilað inn í 

hvernig hver og einn einstaklingur höndlar styrktarþjálfun. Sem dæmi mismunandi 

þjálfunaraðferðir, úrval æfinga og hversu oft æfingar eru, lengd æfinga og hvort 

einstaklingur fái hvíld á milli þeirra. Í styrktarþjálfun er alltaf ákveðið 

lífeðlisfræðilegt markmið sett fram sem samanstendur af ákveðnum 

þjálfunaráhrifum sem leitað er eftir eins og hvort eigi að byggja upp vöðvaþol, bæta 

vöðvamassa eða auka styrk og/eða hraða (Dick, 2007). Það sem styrktarþjálfun 

gefur líkamanum er vöðvaaukning og getur einnig styrkt taugakerfið sem um munar 

(Kenney o.fl., 2012). 

 

7.1.1 Styrkur 

Styrkur er talinn vera geta vöðva til að búa til kraft. Það er mikilvægt fyrir alla 

einstaklinga að búa yfir góðum grunnstyrk vegna þess að vöðvar líkamans sjá um 

að halda líkamanum uppréttum og er það hlutverk vöðvanna að framkalla hreyfingu 

(Kenney o.fl., 2012). Í körfubolta er styrkur mjög mikilvægur eiginleiki. Þeim mun 

meiri kraft sem vöðvarnir geta myndað, þeim mun betri verður frammistaða 

einstaklings í þáttum eins og stuttum sprettum, stökkhæð sem og að lyft þyngra 

(Foran o.fl., 2007). En til eru þrjár mismunandi tegundir styrks; hámarsstyrkur, 

sprengikraftur og úthaldsstyrkur. 

 

7.1.2 Hámarksstyrkur (e. Maximum strenght) 1 rm (e. one- reputation maximum). 

Hámarksstyrkur er sú þyngd sem einstaklingur getur einungis lyft einu sinni. 

Hámarkstyrkur er sú vinna sem vöðvarnir geta framkvæmt í einu átaki til dæmis 

eins og ein lyfta í bekkpressu (Dick, 2007). En í íþrótt eins körfubolta er 

hámarksstyrkur ekki nauðsynlegur heldur er lagt meiri áherslu á að hafa góðan 

sprengjukraft og úthaldsstyrk. Hámarksstyrkur á meira við um aðskildar íþróttir 

eins kraftlyftingar. En í íþróttagreinum eins og fótbolta, körfubolta og handabolta 

er nauðsynlegt að búa yfir góðum úthalds og sprengikrafti (Dick, 2007). 
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7.1.3 Sprengikraftur (e. Power/Elastic strength). Er geta vöðvanna til að yfirvinna 

mótstöðu mjög hratt. Sprengikraftur er getan til þess að hreyfa ákveðna líkamsparta 

á sem mestum hraða. Í íþróttagreinum eins og körfubolta, handbolta, fótbolta jafnt 

sem blaki er mikilvægt að búa yfir góðum sprengikrafti (Dick, 2007). 

 

7.1.4 Úthaldsstyrkur (e. strength endurance) er geta vöðvanna til þess vinna lengi 

undir miklu álagi og geta endurtekið sömu æfingu aftur og aftur. Einstaklingar sem 

búa yfir miklum úthaldsstyrk hafa getuna til þess að vinna undir mikilli ákefð í 

langan tíma. Sem dæmi einstaklingur sem getur margendurtekið  ákveðinn þunga í 

bekkpressu (Dick, 2007). 

7.1.5 Vöðvavinna  

Getur verið mismunandi eftir hreyfingum. Vöðvum líkamans er líkt við hreyfla þar 

sem þeir sjá um að skapa hreyfingar líkamans eða gegna því hlutverki að halda 

stöðu eða stoppa ákveðna hreyfingu. Vöðvar geta breytt lengd sinni eftir því hvernig 

hreyfingin er. Ef enginn hreyfing á sér stað halda þeir sömu stöðu þar sem vöðvar 

vinna án þess að breyta um lengd eða búa til hreyfingu og kallast það 

kyrrstöðuvinna (Gjerset o.fl., 1998). En í hreyfivinnu vöðvanna breyta þeir lengd 

sinni og skapa hreyfingu. Getur vinnan þá ýmist verið yfirvinnandi, eftirgefandi, 

fjölstaða eða jafnhreyfing (Gjerset o.fl., 1998). 

 

7.1.5.1 Yfirvinnandi (e. konsentrisk) vöðvavinna er þegar vöðvarnir dragast saman 

og vinna í styttingu. Ástæðan fyrir því er sú kraftur vöðvanna er meiri heldur en 

mótstaðan. Dæmi um yfirvinnandi vöðvavinnu er þegar einstaklingur er á uppleið í 

armbeygju (Burkett og Carr, 2010). 

 

7.1.5.2 Eftirgefandi (e. Eksentrísk) vöðvavinna er þegar vöðvar líkamans eru 

spenntir og mynda hreyfiafl með því að vinna á móti spennunni. Stökk niður af palli 

og lenda er dæmi um eftirgefandi vöðvavinnu (Burkett og Carr, 2010). 

 

7.1.5.3 Fjölstaða (e. plymetrisk) sú vöðvavinna þar sem vöðvarnir skipta úr 

eftirgefandi stigi yfir á yfirgefandi stig. Bakfettur á hnjám er dæmi um hreyfivinnu 

í fjölstöðu (Burkett og Carr, 2010).  
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7.1.5.4 Jafnhreyfing og kyrrstöðuvinna (e. Isokinetisk) hreyfihraðinn alveg eins 

allan tíman. Kyrrstöðuvinna (e. Isometrisk) er þegar vöðvavinna er stöðug í 

ákveðinni stöðu án þess hreyfa eða breyta lengd vöðva. Gott dæmi um æfingu sem 

sýnir fram á kyrrstöðuvinnu er planki þar sem áhersla er lögð á styrk fyrir kvið og 

bakvöðva (Burkett og Carr, 2010). 

7.1.5.5 Snerpa 

Samkvæmt Bompa og Haff (eins og vísað er til í Gjerset o.fl., 1998) er snerpa geta 

vöðvanna til að mynda kraft á miklum hraða. Í körfubolta þurfa leikmenn að geta 

myndað mikinn kraft tiltölulega hratt með hvíldum inná milli (Gjerset o.fl., 1998). 

Þeir hreyfiferlar sem skila íþróttamanninum snerpu eru lóðréttar og lágréttar 

átakshreyfingar, sem eru partur af ákveðnu hreyfisniði. Geta þessar æfingar sagt til 

um hversu hátt eða langt íþróttamaðurinn getur stokkið (Gjerset o.fl., 1998). 

 Snerpuþjálfun eykur fótastyrk til muna og felur í sér getu fótavöðva til þess 

að geta myndað mikinn kraft ef þess er þörf. Er þetta jafnan kallað sprengikraftur. 

Er talið að góð styrktarþjálfun sé nauðsynleg ef íþróttamaður ætlar að búa yfir góðri 

snerpu (Bompa og Haff, 2009). Val æfinga í snerpuþjálfun á að vera í samræmi við 

þá íþrótt sem æft er fyrir. Í snerpuþjálfun á hlutfall styrks og hraða æfinga að vera 

mjög svipað og er mikilvægt að íþróttamaðurinn sé vel hvíldur bæði andlega og 

líkamlega fyrir æfingu í snerpuþjálfun vegna þess að álagið getur verið mikið því 

er gott að full einbeiting sé til staðar (Bompa og Haff, 2009). 

 

7.1.6 Mikilvægi hraða í körfubolta 

Ákjósanleg leið til þess að þjálfa upp hraða getur verið stigbundin þjálfun. 

Mikilvægt er að kenna hlaupatækni áður en farið er í sérhæfða hraðaþjálfun (Gjerset 

o.fl., 1998). Í körfubolta getur reynst vel að tengja saman þjálfun á annars vegar 

viðbragshraða og hins vegar hraðaaukningu. En nauðsynlegt er í körfubolta að æfa 

hraðaaukningu samhliða stefnu breytingum, snúningum og hlaupum aftur á bak og 

til hliðar (Gjerset o.fl., 1998). Gott samspil taugakerfis og vöðva spilar stóran þátt í 

árangri einstaklings í hraðaþjálfun (Kenney o.fl., 2012). Í grófum dráttum þeir 

meginþættir sem einstaklingur ávinna sér í kjölfar hraðaþjálfunar eru, geta 

vöðvanna til hraðaaukningar, bætt samspil taugaþátta, aukin kraftmyndun, aukin 

skreflengd og skreftíðni (Gjerset o.fl., 1998). 
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7.1.7 Ólympískar lyftingar 

Eru taldar vera hentugar fyrir körfubolta (Simenz, Dugan og Ebben, 2005). 

Ólympískar lyftingar er keppnisgrein þar sem einstaklingar keppa í tveimur 

líkamsþyngdarflokkum. Er keppt í tveimur mismunandi greinum. Sá einstaklingur 

sem nær að lyfta sem mestri þyngd vinnur (Hedrick og Wada, 2008). Þessar greinar 

samanstanda af snörun (e. snatch), þar sem stönginni er lyft upp fyrir höfuð 

einstaklings. Seinni greinin er jafnhending (e. clean) og jafnhöttun (e. jerk) og 

skiptist æfingin í tvo parta. Fyrri partur æfingarinnar er jafnhending en þar er 

stönginni lyft frá gólfi og henni er komið fyrir á framaverðum öxlum, í stað þess að 

lyfta stönginni beint fyrir ofan höfuð líkt og í snörun. Seinni partur æfingarinnar er 

jafnhöttun þar sem stönginni er lyft af miklum krafti á þann hátt að einstaklingur 

geti komið sér undir stöngina og í kjölfarið af því, gripið hana með spenntum 

handleggjum (Hedrick og Wada, 2008). 

 Ólympískar lyftingar hafa mikið verið notaðar í tengslum við styrktarþjálfun 

í körfuknattleik. Henta ólympískar lyftingar mjög vel fyrir íþrótt eins og körfubolta 

þar sem skilyrði eru um hraðar hreyfingar og mikinn sprengikraft. Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var árið 2005 kom í ljós  95 % liða í NBA deildinni tileinka sér 

ólympískar æfingar (Simenz o.fl., 2005). Þegar kenndar eru ólympískar lyftingar í 

styrktarþjálfun er lykil atriði fara yfir alla þá grunnþætti sem þurfa að vera til staðar. 

Ólympískar lyftingar geta verið mjög flóknar og erfiðar í útfærslu og er því lögð 

áhersla á að einstaklingar beiti réttri tækni við framkvæmd æfinga. Er farið yfir 

ákveðinn grunnatriði eins stöðu einstaklings samhæfingu og hvernig eigi að vera 

með rétt grip á stöng. Geta einstaklingar verið mis fljótir að tileinka sér rétta tækni. 

Ef ekki er lögð áhersla á rétta tækni í byrjun æfinga, geta komið upp meiðsli af 

ýmsum toga, sem rekja má til vitlausar líkamsbeitingar (Storey og Smith, 2012). 

Ólympískar æfingar eru taldar vera hentugar fyrir unga körfuboltaleikmenn vegna 

þess að þessar æfingar virkja tauga og vöðvahópa líkamans auk liðleika,styrk og 

vöðvaúthald (Hedrick og Wada, 2008).  
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8. Æfingaráætlun þjálfunarkerfi 

Til þess að búa til góða æfingaráætlun þarf að hafa í huga ýmsa þætti. Hvaða 

vöðvahópa ætlar viðkomandi að þjálfa? Hvaða líkamshluta þarf að leggja sérstaka 

áherslu á að þjálfa, geta það verið mismunandi þættir eftir því hvaða íþrótt 

viðkomandi er að stunda. Þegar búið er að fara yfir öll þau atriði sem þarf að hafa í 

huga áður en þjálfun byrjar er næsta skref að stilla upp hvaða æfingar verða fyrir 

valinu (Fleck og Kraemer, 2014).  Þegar búið er að ákveða hvaða æfingar á að taka, 

er næsta skref að finna út í hvaða röð æfingarnar eru teknar og fjölda umferða fyrir 

hverja æfingu, endurtekningar og magn þyngdar (Fleck og Kraemer, 2014). 

Til er ein þjálfunaraðferð sem hefur verið vinsæl í gegnum árin, hefur sú 

aðferð sýnt fram á miklar framfarir og árangur hjá fólki. Þessi aðferð ber nafnið 

tímabilaskipt þjálfun (e. periodized training) . Þessi þjálfunaraðferð var fyrst notuð 

í Rússlandi árið 1960 og gefin út af þeim Leo P. Matveyev og Rúmenanum Tudor 

Bompa. Tvö aðalmarkmið þessarar þjálfunaraðferðar voru fyrst og fremst að koma 

í veg fyrir ofþjálfun hjá einstaklingum og seinna markmiðið var að reyna láta 

einstaklinga toppa á réttum tíma (Fleck og Kraemer, 2014). Tímabilaskipt þjálfun 

er þjálfun sem breytist á milli tímabila. Ákefð og hvíldartími er breytilegur. Ekki 

skiptir máli hvort aðili sé að stefna á kraftlyftingar eða reyna að auka vöðvastyrk 

fyrir körfubolta eða aðrar íþróttir. Vegna þess að tímabilaskipt þjálfun sækist 

einungis eftir að auka styrk, bæta afl og stækkun vöðva (Fleck og Kraemer, 2014).  

Til er vöðvastækkandi tímabil þar sem einstaklingur einblínir á æfingar sem 

byggja upp vöðva. (e. Hypertrophy phase – Phase I). Umfang æfinga eru 3 til 5 

umferðir og 6 til 12 endurtekningar og ákefð æfinga er í kringum 75% til 85% af 

hámarksstyrk (Clark o.fl., 2012). 

Eftir því kemur Styrkjandi tímabil (e.The strength phase-phase II) þar eru stundaðar 

almennar lyftingaræfingar. Umfang æfinga 3 til 5 umferðir og 12 til 20 

endurtekningar og ákefð æfinga í kringum 50% til 70% af hámarksstyrk (Clark o.fl., 

2012). Aflaukandi tímabil (e. Power phase –Phase II). Einstaklingur er látin lyfta 

þungu. Umfang æfinga 3 til 5 umferðir og 2 til 4 endurtekningar og ákefð æfinga í 

kringum 85% til 100% af hámarksstyrk (Clark o.fl., 2012). 

Einnig eru til æfingatímabil þar sem áherslan er lögð á þolaukandi æfingar (e. 

Aerobic endurance training). Æfinga rútínan þar getur verið stöðvaþjálfun með 
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mismunandi lyftinga og þolæfingum á hverjum stað og æfingar með mótstöðu 

(Fleck og Kraemer, 2014). 

 

8.1 Tímabilaskipt styrktarþjálfun 

Tveir fræðimenn Fleck og Kramer settu upp styrktarþjálfunaráætlun fyrir 17 ára 

dreng sem stundaði körfubolta í skóla (e. High school) í Bandaríkjunum. Var 

þjálfunaráætluninni skipt upp í fimm mismunandi tímabil (Fleck og Kraemer, 

2014). Fyrsta tímabilið (e. Phase 1) var vöðvastækkandi tímabil, umfang æfinga var 

mikið en lítil ákefð. Drengurinn var látinn taka 8 til 12 mismunandi æfingar með 3 

til 4 umferðum á hverja æfingu og 10 til 12 endurtekningar. Hann fékk þriggja 

mínútna hvíld á milla umferða og æfinga í byrjun tímabils. En undir lokin fékk hann 

einungis einnar mínútna í hvíld. Voru æfingar 3x til 6x í viku. Ef drengurinn náði 

að æfa aðeins 3x í viku var lögð áhersla að hafa allavega eina æfingu fyrir helstu 

vöðvahópa líkamans. Annað tímabil (e. Phase 2) var  svo styrkjandi tímabil, umfang 

æfinga og ákefðar var í meðallagi. Þá var drengurinn látinn taka 8 til 10 æfingar 

með 3 til 4 umferðum á hverja æfingu og 6 til 8 endurtekningar. Hvíld milli umferða 

og æfinga var 2 til 3 mínútur. Æfingarnar voru 3x í viku. Þriðja tímabilið (e. Phase 

3) var aflaukandi tímabil, umfang æfinga lítið en ákefð mikil. Á þriðja tímabilinu  

var hann látinn taka 6 til 10 æfingar með 3 til 4 umferðum og 3 til 6 

endurtekningum. Hvíld á milli umferða og æfinga 3 til 4 mínútur. Magn æfinga 3x 

í viku. Fjórða Tímabil (e. Phase 4) var svo viðhaldstímabil, umfang æfinga og 

ákefðar lág. Drengurinn var látinn taka 8 til 10 æfingar með 2 til 3 umferðum og 10 

til 12 endurtekningum. Hvíld milli umferða og æfinga 2 til 3 mínútur. Magn æfinga 

í kringum 2x til 3x í viku. Fimmta og jafnframt síðasta tímabilið (e. Phase 5) voru 

æfingar á meðan á keppnistímabili stóð, Umfang æfinga mjög lítið og ákefð 

sömuleiðis. Drengurinn var látinn taka 4 til 8 æfingar með 2 til 3 umferðum og 8 til 

10 endurtekningar. Hvíld milli umferða og æfinga voru 2 mínútur. Er þetta gott 

dæmi um hvernig tímabilaskipt styrktarþjálfun fer fram  (Fleck og Kraemer, 2014). 
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9. Meiðsli í körfubolta 

Í körfubolta hafa meiðsli verið algeng sökum álags eða annarra tilfella. Meiðsli í 

körfubolta í gegnum árin hafa verið á þá vegu að íþróttamenn hafa talsvert verið að 

misstíga sig á ökkla en einnig hafa meiðsli á hné, mjöðm, nára og læri verið algeng 

í íþróttinni (Gebke og McKeag, 2003). Í Rannsókn sem Mc Keag gerði var skoðað 

hvaða meiðsli væru algengust og hversu há meiðslatíðni væri meðal körfuknattleiks 

leikmanna. Rannsóknin var unnin á þremur árum og voru 12000 þátttakendur. Voru 

þetta allt körfuknattleiksleikmenn sem léku í miðskóla (e. High school). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meiðslatíðni meðal þessara 12000 

þátttakenda var 28 % hjá karla og kvennaleikmönnum. Einnig var skoðað hvaða 

meiðsli á líkamshluta væru algengust. Það kom í ljós að ökklameiðsli voru með 

hæðstu tíðnina hvað varðar meiðsli, samkvæmt þessari rannsókn eru 39% allra 

meiðsla almenn ökklameiðsli (Gebke og McKeag, 2003).  

Mc Keag skoðaði rannsóknir sem sýndu fram á að skóbúnaður, ökklahlífar 

og teipingar í kringum ökkla geta verið fyrirbyggjandi þættir fyrir meiðsli. Önnur 

rannsókn sýndi að stöðuleikaþjálfun getur dregið úr ökklatognunum. Gerð var 

samanburðarrannsókn á knattspyrnumönnum og körfuknattleiksmönnum í 

miðskóla (e. High school) í bandaríkjunum. Skipt var í tvo hópa, annar hópurinn 

stundaði stöðuleika og jafnvægisþjálfun á meðan hinn hópurinn framkvæmdi ekki 

slíkar æfingar. Niðurstöður rannsóknar sýndu að þeir sem stunduðu stöðugleika og 

jafnvægis þjálfun yrðu síður fyrir ökklatognunum (McGuine og Keene, 2006). 

Einn af þeim lykilþáttum sem hægt er að gera til að draga úr líkum á 

meiðslum er að stunda styrktarþjálfun. Talað er um að þjálfa líkamlegu þætti 

líkamans en þá er átt við styrk, liðleika og þol. Er það ein af viðurkenndum 

aðferðum til þess að koma í veg fyrir meiðsli.  Mikilvægt er að stilla 

þjálfunarmagnið í takt við liðið og íþróttamanninn. Æfingarmagnið má ekki vera of 

mikið þannig að það komi niður á einstaklingum. Mælt er með því auka æfingarnar 

hægt og sígandi (Gjerset o.fl., 1998). Er mikilvægt að byrja rólega þegar farið er út 

í styrktarþjálfun. Getur líka verið mikilvægt að venjast nýjum æfingum sem virka 

öðruvísi en aðrar. Ef íþróttamenn fara of hratt á stað eru meiri líkur heldur en minni 

að einstaklingur verði fyrir meiðslum. Einnig getur verið mikilvægt að líkaminn fái 

góða hvíld á milli æfinga ef verið er að æfa stíft. Til dæmis þjálfarar þeir stilla oft 

upp rólegri æfingu eftir körfuboltaleik þar sem mikið álag og ákefð var mikil 
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deginum áður. En hver einasta æfing á að innhalda góða upphitun í byrjun hvort sé 

verið að tala um styrktaræfingu eða almenna æfingu og svo er mikilvægt að enda 

æfinguna með góðu niðurlagi og teygjum. Þessi formúla getur dregið úr líkum á 

minniháttar slysum og íþróttameiðslum (Gjerset o.fl., 1998). 

10. Framkvæmd rannsóknar 

Viðfangsefni rannsóknarinnar snýr að styrktarþjálfun á unglingaflokki karla í 

körfuknattleik. Markmiðið með könnuninni að sjá hvernig styrktarþjálfun hér á 

landi er sinnt. Einnig skoðaðar þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í 

byrjun ritgerðar. En aðal undirstaða rannsóknarinnar byggir á upplýsingum frá 

þátttakendum sem eru allt þjálfarar liða í unglingaflokki karla í körfuknattleik. Í 

rannsókninni var stuðst við megindlega aðferð til að nálgast svör þátttakenda. 

Spurningar listinn (sjá í viðauka 2) var lagður fyrir í lok mars mánaðar 

fengnar voru  upplýsingar um netföng og símanúmer hjá þátttakendum í gegnum 

Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ). Áður en farið var að keyra út 

spurningarlistann, sendi rannsakandi hverjum og einum þjálfara upplýsingarbréf 

(sjá í viðauka 1) sem innihélt tilgang rannsóknar og óskað var eftir aðstoð þjálfara 

til að svara könnuninni sem tæki u.þ.b 5 mínútur. Fyrsta könnunin var sett á stað 

29. mars. Rannsakandi nálgaðist svör þátttakenda með því að hitta þjálfarann. Það 

var einungis einn af 11 þátttakendum sem hafði ekki kost á því að hitta 

rannsakandann vegna ákveðna aðstæðna. Nálgast var svör hans símleiðis. Hver 

könnun var nafnlaus og til að tryggja nafnleynd voru þjálfarar beðnir um að rita 

hvorki nafn sitt né heiti liðs á spurningalistann. Einnig voru þeir beðnir um að fara 

eftir sinni bestu samvisku í svörum sínum, biðja um aðstoð ef eitthvað vafðist fyrir 

þeim. Gagnasöfnum lauk 15. apríl þar sem 12 þátttakendur svöruðu í heildina. Telst 

það vera 100% svarhlutfall þjálfara, þar sem ekki eru til fleiri lið í unglingaflokki 

karla í körfuknattleik á Íslandi. Gáfu þátttakendur sér u.þ.b 4 mínútur allt upp í 6 

mínútur til þess að svara.  
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10.1 Þátttakendur og mælitæki 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru þjálfarar unglingaflokks karla í körfuknattleik, 

líkt og fram kom hér að ofan. Í heildina voru þetta alls 12 þjálfarar í úrtaki. 

Kynjahlutfall þátttakenda sem svöruðu voru 12 karlmenn eða 100%. Haldið var 

nafnleynd yfir svörum frá þátttakendum, var ákveðið að þessi gögn yrðu einungis 

notuð í þessu tiltekna verkefni. Notast var við spurningarlista til þess að fá 

niðurstöður úr könnunni. Spurningarlistinn var alls 11 spurningar á fjórum 

blaðsíðum (sjá viðauka 2 ). Innihélt spurningarlistinn grunn upplýsingar um þjálfara 

og spurningar sem tengjast alhliða styrktarþjálfun. Á spurningarlistinn að geta gefið 

svör við þeim þremur rannsóknarspurningum sem spurt er um í byrjun ritgerðar.  

 

10.2 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram að mestu leyti í gegnum Microsoft Excel og 

tölfræðihugbúnaðarins SPSS. Svörin úr rannsókninni voru kóðuð í Excel og síðar 

endurkóðuð í SPSS. Rannsóknin studdist við Pearson fylgni sem er mælikvarði 

hversu sterk tengsl er á milli skalabreyta.  

Samkvæmt Field (2005) er styrkleiki milli breyta þrenns konar. Styrkleiki 

fylgnar má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Styrkleiki fylgnar samkvæmt (2005). 

r Fylgni 

+/- 0,1 til +/- 0,29 veik 

+/- 0,3 til +/- 0,49 miðlungs 

+/- 0,5 og yfir sterk 

 

Einnig var notast við krosstöflur og kí-kvarða sem er mælikvarði hvort að tengsl sé 

á milli nafnbreyta.  
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11. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknarspurningarnar þrjár. Hver 

rannsóknarspurning fær sér kafla. 

11.1 Er styrktarþjálfun stunduð hjá körlum á aldrinum 19 til 20 ára ? 

Mynd 1 sýnir niðurstöður úr spurningu 4. Niðurstöður sýndu að algengast sé að 

styrktaræfingar séu þrisvar sinnum í viku á undirbúningstímabili. 

 

Mynd 1. Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu liði/flokki á undirbúningstímabili ? 

Á mynd 2 var könnuð tíðni styrktaræfinga á keppnistímabili. Flestir voru sammála 

um það að hafa tvær styrktaræfingar á viku á meðan keppnistímabili stendur.  

 

Mynd 2. Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu lið/flokk á keppnistímabili ? 
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Í töflu 3 má sjá nánari tölfræði úr spurningu 4,5 og 6. Niðurstöðurnar sýndu okkur 

að styrktarþjálfun er stunduð bæði á undirbúnings- og keppnistímabili. Þegar spurt 

var um undirbúningstímabil var 3 lægsta gildið, sem var svarmöguleikinn, tvisvar í 

viku og 5 það hæsta, sem var svarmöguleikinn, fjórum sinnum í viku eða oftar. 

Niðurstöðurnar voru svipaðar þegar spurt var um styrktarþjálfun á keppnistímabili, 

en þá var lægsta gildið 2, sem var svarmöguleikinn einu sinni í viku og hæsta 4 sem 

var svarmöguleikinn þrisvar sinnum í viku. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði á niðurstöðum styrktarþjálfunar á undirbúningstímabili, keppnistímabili auk tölfræði 

um ólympískar lyftingar. 

 Fjöldi 

Minnsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Meðaltal Staðalfrávik 

Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu 

liði/flokk á undirbúningstímabili? 
12 3 5 3,92 ,515 

Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu 

lið/flokk á keppnistímabili? 
12 2 4 2,92 ,515 

Hve oft í viku eru ólympískar lyftingar 

hjá þínu liði/flokk? 
12 1 3 1,83 ,577 

 

Nánari greining var framkvæmd hvort fylgni væri á milli styrktarþjálfunar á 

undirbúningstímabili og keppnistímabili, eins og má sjá í töflu 4 (r(10) = 0,66; p < 

0,020). Fylgnin reyndist marktæk milli styrktarþjálfunar á undirbúningstímabili og 

keppnistímabili. 

Samkvæmt kenningum Field (2005) um styrkleika fylgnisambanda, var 

fylgnin sterk. Sem má túlka svo að ef þjálfarar hafa styrktaræfingar á 

undirbúningstímabili munu þeir halda því áfram á keppnistímabili. 

Tafla 4. Niðurstaða út frá fylgni á milli styrktarþjálfunar á undirbúnings-og keppnistímabili. 

  
Styrktarþjálfun á 

undirbúningstímabili 

Styrktarþjálfun á 

keppnistímabili 

Styrktarþjálfun á 

undirbúningstímabili 

Pearson fylgni 1 ,657* 

Sig.   0,02 

Fjöldi 12 12 

Styrktarþjálfun á 

keppnistímabili 

Pearson fylgni ,657* 1 

Sig. 0,02   

Fjöldi 12 12 

* Fylgnin er marktæk við 0.05 marktektarstig 
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11.2 Hvað eru þjálfarar að leitast eftir með styrktarþjálfun? 

Í spurningu 7 var spurt um hver helstu markmið styrktarþjálfunar væru. Mynd 3 

sýnir dreifingu  svara. Af öllum 12 þjálfurum sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 

að styrktarþjálfun eykur styrk. Sömuleiðis voru þeir flest allir sammála um að 

styrktarþjálfun eykur hraða og sprengikraft ásamt því að draga úr meiðslum.  

Athyglisvert var að 58% svöruðu að styrktarþjálfun eykur vöðvaþol sem má teljast 

vera tiltölulega lágt miðað við svör við hinum atriðunum. 

 

Mynd 3. Markmið styrktarþjálfunar. 
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11.3 Hefur reynsla þjálfara áhrif á val styrktarþjálfara ? 

Á mynd 4. Má sjá niðurstöður úr spurningu 10, Var skoðuð menntun 

styrktarþjálfara. Niðurstöður sýndu að 84% liða í unglingaflokki karla á Íslandi eru 

með sérhæfðan/faglærðan styrktarþjálfara.  

 

Mynd 4. Menntun styrktarþjálfara. 

Athugað var með krosstöflu og kí-kvarða próf hvort að tengsl væri á milli reynslu 

þjálfara og val á sérhæfðum styrktarþjálfara. Ekki fundust nein tengsl sem má túlka 

að reynsla þjálfara hefur ekki áhrif á val á styrktarþjálfara (2(4)=3,886,p>0,05). 
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11.4 Aðrar niðurstöður 

Í töflu 5, má sjá niðurstöður úr spurningu 1, þegar spurt var um reynslu þjálfara. 

Niðurstöður sýndu að 58% þjálfara hafa þjálfað 11 ár eða lengur. 

Tafla 5. Reynsla þjálfara. 

Reynsla þjálfara 
Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Minna en 1 ár 0 0% 

2 til 4 ár 2 17% 

5 til 7 ár 3 25% 

7 til 10 ár 0 0% 

11 ár eða lengur 7 58% 

 

Kannað var fjölda æfinga á viku í spurningu 2. Eins og sést í töflu 6, var fjöldi 

æfinga breytilegur. Samkvæmt niðurstöðum var iðkað að meðaltali 5,5 æfingar á 

viku.  

Tafla 6. Tíðni körfuboltaæfinga. 

Tíðni körfuboltaæfinga 
Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Fjórum sinnum í viku 3 25% 

Fimm sinnum í viku  3 25% 

Sex sinnum í viku  3 25% 

Oftar  3 25% 
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Kannað var hvort styrktarþjálfun skipti máli í unglingaflokki karla í körfuknattleik 

í spurningu 3. Mynd 5 sýnir að 92 % þjálfara finnst styrktarþjálfun skipta mjög 

miklu máli. 

 

Mynd 5. Skiptir styrktarþjálfun máli í unglingaflokki. 

 

Tafla 7 sýnir niðurstöður úr spurningu 5.Kannað var tíðni ólympíska lyftinga á viku, 

niðurstöður sýndu að 75% þjálfara notast við ólympískar lyftingar í þjálfun.   

Tafla 7. Tíðni ólympíska lyftinga. 

Tíðni ólympíska lyftinga 
Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Aldrei 3 25% 

Einu sinni í viku 8 67% 

Tvisvar sinnum í viku 1 8% 

Þrisvar sinnum í viku 0 0% 

Oftar 0 0% 

 

Kannað var hversu oft leikmenn liða fá einhverskonar næringarráðgjöf frá (ágúst – 

apríl) í spurningu 8. Í töflu 8 má sjá að 75% þjálfara sækjast eftir næringarráðgjöf 

fyrir leikmenn sinna liða.  

Tafla 8. Næringarráðgjöf á tímabili 

Næringarráðgjöf á tímabili (ágúst – 

apríl) 

Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Aldrei 3 25% 

Einu sinni á tímabili 7 58% 

Tvisvar sinnum á tímabili 1 8% 

Þrisvar sinnum á tímabili 0 0% 

Fjórum sinnum á tímabili eða oftar 1 8% 

 

8%

92%

Frekar miklu máli Mjög miklu máli
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Kannað var hvaða aðili sæi um styrktarþjálfun liðsins í spurningu 8. Dreifinguna 

má sjá í töflu 9 en hún sýnir að 83% liða eru með sérhæfðan styrktarþjálfara. 

Tafla 9. Styrktarþjálfari liðs/flokks. 

Styrktarþjálfari liðs/flokks 
Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Körfubolta þjálfari flokksins 1 8% 

Sérhæfður styrktarþjálfari 10 83% 

Enginn 0 0% 

Annað 1 8% 

 

Kannað var hvar styrktaræfingarnar fóru fram í spurningu 11. Niðurstöður má sjá í 

töflu 10, en þær sýna að flest lið æfa í íþróttahúsi félagsins eða um 60%. 

Tafla 10. Aðstaða til styrktarþjálfunar. 

Aðstaða til styrktarþjálfunar 
Svör 

þjálfara 

Hlutfall 

(%) 

Íþróttahúsi félagsins                                     7 58% 

Líkamsræktar stöð í anda World 

Class og Reebok Fitness                   
4 34% 

Annað                                                          1 8% 
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12. Umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að fjalla um alla þá helstu þætti sem tengjast 

styrktarþjálfun og í framhaldinu af því vildi höfundur skoða hvernig styrktarþjálfun 

í unglingaflokki karla fer fram. Flestar þær rannsóknir og heimildir sem tengjast 

styrktarþjálfun sýndu að fagleg styrktarþjálfun geti bætt frammistöðu leikmanna, 

gert þá sterkari og komið í veg fyrir meiðsli. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 

markviss styrktarþjálfun hjálpi aðilum sem lent hafa í meiðslum að koma fyrr 

tilbaka úr endurhæfingu (Gjerset o.fl., 1998). Þegar er byrjað með ungmenni í 

styrktarþjálfun er nauðsynlegt að sérhæfður styrktarþjálfari haldi utan um hópinn 

og hafi yfirumsjón, sérstaklega vegna þess að grunnurinn að styrktarþjálfun er 

talinn vera mikilvægasti þátturinn að mótun íþróttamannsins (American 

Kinesiology Association, 2011). Oft á mínum ferli sem körfubolta leikmaður hefur 

höfundur orðið vitni að því þegar ungir leikmenn stíga sín fyrstu skref í 

meistaraflokki. Þegar kemur að styrktarþjálfun hafa þeir litla sem enga vitund á því 

hvað þeir eru að gera. Framkvæma æfingar ekki á réttan hátt og ástæðan fyrir því 

er meðal annars þekkingarleysi. Sumir þessara einstaklinga lyfta til að mynda ekki 

rétt í einhvern tíma og geta þá ákveðnir líkamspartar verið í röngum hlutföllum ef 

miðað er við hinn náttúrulega grunnvöxt líkamans, en það getur ýtt undir meiðsli 

(Gjerset o.fl., 1998).  

Í þessari ritgerð koma fram þrjár meginrannsóknarspurningar og sú fyrsta 

hljómar svona: „Er styrktarþjálfun stunduð hjá körlum á aldrinum 19 til 20 ára?“. 

Með því að stunda styrktarþjálfun getur leikmaður áunnið sér aukinn hraða, lipurð, 

styrk og sprengikraft en að sama skapi heilbrigðari lífstíl. Niðurstöður sýndu að 

styrktarþjálfun í unglingaflokki karla á Íslandi er stunduð á undirbúnings- og 

keppnistímabili. Enginn af þeim tólf þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni 

svaraði að aldrei væri stunduð styrktarþjálfun hjá þeirra liði. Hlutfall þjálfara sem 

telja að styrktarþjálfun skipti mjög miklu máli var 92%, sem segir höfundi að þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart þar sem styrktarþjálfun nú til dags telst vera 

gríðarlega mikilvæg fyrir alla þá íþróttamenn sem ætla sér að ná langt á tilteknum 

vettvangi (American Kinesiology Association, 2011).  

Kannað var með fylgnidreifingu hvort tengsl væru á milli styrktaræfinga á 

undirbúningstímabili og keppnistímabili. Tengslin reyndust sterk sem má túlka á 

þann hátt að ef flokkur/lið stunda styrktaræfingar á undirbúningstímabili, munu þeir 
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einnig halda styrktaræfingum áfram á keppnistímabili. Einnig var kannað hvort 

tengsl væru á milli reynslu þjálfara og hvort þeir létu leikmenn sína stunda 

styrktarþjálfun. Niðurstöðurnar voru þær að engin tengsl voru á milli breytanna 

þ.e.a.s hversu lengi þjálfari hefur þjálfað körfuknattleik og hvort þjálfarar láti 

leikmenn sína stunda styrktarþjálfun. Að sama skapi kemur aftur bersýnislega í ljós 

mikilvægi styrktarþjálfunar samkvæmt niðurstöðum úr tiltekinni rannsókn. 

Rannsóknarspurning númer tvö var: „Hvað eru þjálfarar að leitast eftir með 

styrktarþjálfun?“. Allir þeir 12 þjálfarar sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu að 

styrktarþjálfun eykur styrk. Sömuleiðis voru allir þjálfarar sammála um að 

styrktarþjálfun auki hraða og sprengikraft ásamt því að draga úr meiðslum. Þetta 

gefur til kynna að þjálfarar eru að leita á rétt mið með svörum sínum þar sem 

rökstuðningur er fyrir því að styrktarþjálfun eykur alla þessa þætti. Flestir 

körfuboltaþjálfarar leggja mesta áherslu á að ávinningur styrktarþjálfunar sé aukin 

styrkur, hraði og meiðslaforvörn og eru þetta þeir megin þættir sem þjálfarar sækjast 

eftir í styrktarþjálfun fyrir leikmenn sína (Foran o.fl., 2007). 

Rannsóknarspurning númer þrjú var: „Hvernig er styrktaræfingum hjá 

unglingaflokki karla í körfuknattleik háttað?“. Niðurstöðurnar sýndu að 92% liða 

voru með sérhæfðan styrktarþjálfara, sá aðili er með sérhæfða íþróttamenntun sem 

tengist styrktarþjálfun. Hlutfall styrktarþjálfara er töluvert hærra heldur en höfundur 

hafði gert sér grein fyrir í upphafi rannsóknar. En að sama skapi er það jákvætt fyrir 

körfuboltahreyfinguna. Einnig var kannað hvort þjálfarar lögðu áherslu á 

ólympískar lyftingar. Þar kom í ljós að hlutfall þeirra liða sem stundaði ólympískar 

lyftingar var 75%. Höfundur gerir ráð fyrir að það hlutfall muni hækka á komandi 

árum vegna þess að ólympískar lyftingar eru taldar hentugar fyrir körfuknattleik og 

sem dæmi hafa 95 % liða í NBA notast við ólympískar lyftingar (Simenz o.fl., 

2005).  

Einnig var skoðað hlutfall þeirra þjálfara sem lögðu áherslu á 

næringarráðgjöf til leikmanna. Í ljós kom að 75% þjálfara leggja áherslu á að 

leikmenn fái næringarráðgjöf að minnsta kosti einu sinni á tímabili, er þá átt við 

undirbúningstíma og keppnistímabil. Álykta má að rétt og góð næring geti hjálpað 

körfuboltaleikmönnum að ná lengra á sínu sviði (Fríða Rún Þórðardóttir, 2014).  

Þegar skoðuð er heildarmynd rannsóknar má sjá að viðhorf þjálfara til 

styrktarþjálfunar telst vera mjög gott og standa allir unglingaflokkar á Íslandi þar 

vel á vígi. Samkvæmt þessari rannsókn eru allir unglingaflokkar á Íslandi að sinna 
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styrktarþjálfun af einhverju tagi. Flest lið nýta sér þekkingu sérstaks 

styrktarþjálfara. Að mati höfundar mun þróunin verða sú að hvert lið mun hafa 

sérhæfðan styrktarþjálfara en það mun haldast í hendur við aukið fjármagn og aukna 

vitundarvakningu um hversu mikilvæg styrktarþjálfun er.  

Áhugavert væri að skoða hvernig styrktarþjálfun í stúlknaflokki kvenna í 

körfuknattleik sé sinnt. Skoða hvert viðhorf þjálfara í stúlknaflokki kvenna sé 

gagnvart styrktarþjálfun. Að sama skapi væri gaman að bera saman viðhorf þjálfara 

til styrktarþjálfunar í 2. flokki karla í knattspyrnu og unglingaflokki karla í 

körfuknattleik. Rannsóknin náði yfir mjög þröngt svið tengdri styrktarþjálfun en 

samt sem áður tóku allir unglingafokksþjálfarar þátt í rannsókninni. Gaman væri að 

gera næstu rannsókn mun nákvæmari þar sem leikmenn liða yrðu þátttakendur og 

þá gæfist kostur á því að spyrja út í fleiri þætti tengdri almennri þjálfun og 

styrktarþjálfun auk þess að þátttakendur yrðu mun fleiri. Einnig væri hægt að halda 

fram nákvæmari mælingu yfir ákveðið tímabil sem mundi mæla hversu mikinn 

ávinning styrktarþjálfun gefur leikmönnum. 
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Viðauki 1 

 

 

Upplýsingabréf um könnun fyrir styrktarþjálfun unglinga í 

körfuknattleik, 

Ávinningur styrktarþjálfunar í unglingaflokki karla í körfuknattleik 

 

Sæll kæri Þjálfari, 

Eysteinn Freyr Júlíusson heiti ég og er að vinna að lokaverkefni til BSc 

í íþróttafræðum við Háskólann í Reykjavík. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar snýr að styrktarþjálfun unglingaflokka karla í 

körfuknattleik og óska ég því eftir þinni aðstoð. Í viðhengi eru 11 

krossaspurningar sem tengjast styrktarþjálfun tekur u.þ.b 5 mínútur að 

svara. Gögnin verða einungis notuð í þessu tiltekna verkefni og er 

markmiðið með könnuninni að sjá hvernig styrktarþjálfun hér á landi er 

sinnt. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku 

Eysteinn Freyr Júlíusson 

eysteinn11@ru.is 

sími 8671201 

 

Leiðbeinandi Jóhannes Már Marteinsson Msc 

Johannesm11@ru.is 

Sími 6601206 

mailto:Johannesm11@ru.is


Viðauki 2  47 

 

Viðauki 2 

Styrktarþjálfun í unglingaflokki karla. (aldur 19 - 20 ára)  

1. Hversu lengi hefur þú þjálfað körfuknattleik ?  

         Minna en 1 ár  

        2 til 4 ár  

        5 til 7 ár  

        7 til 10 ár  

        11 ár eða lengur 

  

2. Hversu margar körfuboltaæfingar eru í viku hjá þínu liði/flokk ?  

        Þrisvar sinnum í viku  

        Fjórum sinnum í viku  

        Fimm sinnum í viku  

        Sex sinnum í viku  

        Oftar 

  

3. Hversu miklu eða litlu máli telur þú skipta að boðið sé upp á 

styrktarþjálfun í unglingaflokkum ? 

           Mjög miklu máli  

          Frekar miklu máli 

          Hvorki né  

          Frekar litlu máli 

          Mjög litlu máli 
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4. Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu liði/flokk á undirbúningstímabili 

?  

         Aldrei  

        Einu sinni í viku  

        Tvisvar sinnum í viku  

        Þrisvar sinnum í viku  

        Fjórum sinnum í viku eða oftar  

 

 

5. Hve oft í viku er styrktarþjálfun hjá þínu liði/flokk á keppnistímabili ?  

         Aldrei  

        Einu sinni í viku  

        Tvisvar sinnum í viku  

        Þrisvar sinnum í viku  

        Fjórum sinnum í viku eða oftar  

 

6. Hve oft í viku eru ólympískar lyftingar hjá þínu liði/flokk?  

        Aldrei  

        Einu sinni í viku  

        Tvisvar sinnum í viku  

        Þrisvar sinnum í viku  

        Fjórum sinnum í viku eða oftar  
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7. Hvert er megin markmið styrktarþjálfunar sem þú sækist eftir fyrir 

leikmenn þína ? 

Ath. Má merkja í fleiri en einn reit.  

        Auka styrk  

        Auka hraða  

        Auka vöðvaþol  

        Auka sprengikraft  

        Meiðslaforvörn  

  

8. Hversu oft á tímabili fá leikmenn í þínu liði/flokk næringarráðgjöf (frá 

ágúst-apríl) ? 

        Aldrei  

        Einu sinni á tímabili  

        Tvisvar sinnum á tímabili  

        Þrisvar sinnum á tímabili  

        Fjórum sinnum eða oftar  

 

9. Hvaða aðili sér um styrktarþjálfun liðsins ?  

        Körfubolta þjálfari flokksins  

        Sérhæfður styrktarþjálfari  

       Enginn 

        annað 
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10. Hvaða menntun hefur aðilinn sem sér um styrktarþjálfunina ?  

        Veit ekki  

        Íþróttafræðingur BSc  

        ÍAK einka og Íþróttaþjálfari  

        Meistarapróf í Íþróttafræði MSc   

       Aðra menntun og þá hvaða ?  

 

 

11. Hvar fara styrktaræfingarnar fram ?  

Ath. Má merkja í fleiri en einn reit.  

 

        Íþróttahúsi félagsins  

        Líkamsræktar stöð í anda World Class og Reebok Fitness  

        annað  

 


