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Útdráttur 

Kröfur og álag á knattspyrnumenn hafa vaxið mjög undanfarna áratugi. Það hefur 

skilað Íslandi mun betri leikmönnum en áður, hins vegar hefur meiðslahætta aukist 

töluvert með auknu álagi. Lagt var upp með það í þessu rannsóknarverkefni að 

skoða hlutverk styrktarþjálfunar í knattspyrnuþjálfun í dag með það að markmiði 

að kanna hvort sýnilegur munur væri á milli þess hvernig styrktarþjálfuninni er beitt 

eftir í hvaða deild félagsliðið spilar.  

Haft var samband við þjálfara meistaraflokks og yfirþjálfara yngri flokka allra 

félagsliða sem spila í efstu tveimur deildum í knattspyrnu karla og lagður fyrir þá 

spurningalisti. Svarhlutfall var 58% og skiptist jafnt á milli yfirþjálfara og þjálfara 

meistaraflokks. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að öll lið vinna með starfræna 

þjálfun af einhverju tagi, á einhverjum tímapunkti æfinga eða tímabila. Jafnframt 

kom í ljós að greinanlegur munur er á þjálfunaraðferðum liða. Þær einskorðast ekki 

við deild en það er samhengi milli þeirra liða sem gáfu svör í takt við fræðin sem 

sett eru fram í fræðikaflanum og árangurs þeirra síðast liðin 4 ár. 

Ef eitthvað er að marka fræðin verður áhugavert að fylgjast með einu þeirra liða 

sem svöruðu, með hliðsjón af afstöðu þjálfarans og áformum. 
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta hefði aldrei orðið að veruleika ef ekki væri fyrir frábært 

stuðningsnet sem ég hef í kringum mig. Mamma hefur ávalt hvatt mig til að fara á 

eftir því sem ég hef áhuga á og er þetta verkefni engin undantekning. Þegar 

hugmyndin kviknaði fyrst voru vangaveltur um meiðsl og styrktarþjálfun heillandi 

en svo fór ég að velta fyrir mér hvort einhver lið standi einfaldlega betur að vígi í 

keppni vegna vel skipulagðrar og útfærðrar styrktarþjálfunar. Ég hafði lært um 

þjálffræði og starfræna þjálfun sem vakti mikinn áhuga á að nálgast þetta verkefni 

frá þeim pælingum sem þar liggja. Sérhæfingaráfangi námsins féll svo fullkomlega 

samhliða þessum hugsunum þegar Kristján Halldórsson hvatti mig til að grípa 

tækifærið og fara til Svíþjóðar að skoða hvernig styrktarþjálfun er háttað hjá 

tveimur íþróttaliðum í bænum Eskilstuna, Guif og United. 

Afabróðir minn í Svíþjóð, Andrés Kristjánsson, aðstoðaði mig við skipulagningu 

ferðarinnar og sonur hans Kristján Andrésson, þjálfari Guif var ómetanlegur 

í ferðinni. Kristján og Andrés sáu til þess að ég hefði aðgang að öllum þeim 

þjálfurum sem gætu nýst mér og nægan tíma til þess að skoða og meta hvort lið 

fyrir sig. Peter Glas, styrktarþjálfari Guif, hefur, með sinni starfsemi innan Guif, 

vakið áhuga minn á að vinna enn frekar með þessar hugmyndir, ásamt því að bjóða 

mig velkomna til að skoða aðra hluta tímabila þeirra ef ég hef áhuga á. Í sömu ferð 

vakti Viktor Eriksson, aðalþjálfari kvennaliðs Eskilstuna United, upp spurninguna  

sem varð að lokum ritgerðarspurningin. 

Þá eru enn ótaldir leiðbeinendur mínir, Milos Milojevic og Sveinn Þorgeirsson, 

þeim ber að þakka fyrir góða leiðsögn, ekki síst fyrir þá aðstoð sem þeir veittu við 

vinnslu spurningalistanna og ritgerðarinnar. Síðast en ekki síst ber að þakka þeim 

þjálfurum sem svöruðu spurningunum sem gerðu þetta verkefni að veruleika. 
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Inngangur 

Knattspyrna sem íþrótt er í sífelldri þróun. Tækni, búnaður og aðstaða leikmanna 

verður stöðugt betri og því fylgir auknar kröfur til íþróttamanna. Á fjörutíu árum 

hefur knattspyrnan hér á landi tekið stakkaskiptum, hún er ekki lengur leikin með 

leðurtuðrum á malarvöllum eins og Melavellinum gamla.1 Fyrst komu grasvellirnir 

sem gerðu aðstöðuna til knattspyrnuiðkunar mun mýkri og þægilegri og knatttækni 

iðkenda fór hratt batnandi. Með tilkomu hinna fjölmörgu knattspyrnuhúsa á síðustu 

tveimur áratugum hefur aðstaðan enn batnað – og kröfurnar til 

knattspyrnumannanna jafnframt. 

Kröfur um aukinn styrk og meiri snerpu og hraða hafa farið vaxandi og hafa 

íþróttafélögin leitað ýmissa leiða til þess að halda í við þá þróun, með vaxandi álagi 

á íþróttamennina. Aukið álag, auknar kröfur og breyttur lífsstíll sem hefur í för með 

sér aukna kyrrsetu, geta haft áhrif á meiðslatíðni íþróttamanna nútímans (Jónsson, 

2015a).  

Hugmyndin að þeirri rannsókn sem hér liggur fyrir kviknaði þegar höfundur fór að 

velta því fyrir sér hvort hægt væri að komast hjá algengum tognunum og minni 

háttar meiðslum með markvissri styrktarþjálfun og eftirfylgni með henni. Til þess 

að unnt væri að meta það var nauðsynlegt að afla upplýsinga um fyrirkomulag 

styrktarþjálfunar hjá knattspyrnumönnum í dag og hvort greina mætti mun á 

styrktarþjálfun á milli einstakra íslenskra félagsliða í tveimur efstu deildum 

knattspyrnu karla. Í framhaldi af því væri hægt að skoða hvort sá munur leiddi til 

munar á meiðslum og tíðni þeirra. Ákvað höfundur því að skoða hvort greinanlegur 

munur væri á viðhorfi þjálfara til styrktarþjálfunar; hvort einhverjar sérstakar 

áherslur stæðu upp úr og hvort munur væri á styrktarþjálfun á milli félagsliða í efstu 

deild og þeirra í fyrstu deild. Til þess að fá betri sýn á áherslur félaganna var einnig 

skoðað hvenær skipulögð styrktarþjálfun hefst, þá í hvaða flokki og hvaða 

markmiðum félögin stefna að með styrktarþjálfuninni. 

                                                 
1 Hér verður að setja fyrirvara á fullyrðinguna þar sem malarvellir eru enn notaðir sem æfingasvæði 
á veturna, t.d. Vallagerðisvöllur í Kópavogi. Ljóst er samt að notkunin er hverfandi og engir 
opinberir keppnisleikir fara þar fram. 
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Núlltilgáta rannsóknarinnar er því að enginn greinanlegur munur sé á því hvernig 

staðið er að styrktarþjálfun hjá félagsliðum eftir árangri og aðaltilgátan að það sé 

greinanlegur munur á hvernig staðið er að styrktarþjálfuninni eftir þeim árangri sem 

liðin ná. 

Sum félög hafa ráðið til sín sérstakan styrktarþjálfara á meðan önnur félög treysta 

á burði knattspyrnuþjálfarans í þessum efnum. Á sama tíma og það getur gefið 

skakka mynd af niðurstöðunum gefur það jafnframt til kynna að munur sé á 

félagsliðunum í þessum efnum. Útbúnir voru spurningalistar sem sendir voru á 

yfirþjálfara yngri flokka og þjálfara meistaraflokka, eins og nánar verður fjallað um 

á bls. 13.  
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Fræðileg umfjöllun: Styrktarþjálfun 

Styrkur er geta líkamans til að yfirvinna mótstöðu eða veita henni viðnám með 

vöðvaátaki (Dick, 2007). Styrktarþjálfun er samheiti yfir þær aðferðir sem ganga út 

á að auka líkamlega getu einstaklings með markvissum æfingum. Sú þjálfun getur 

verið margs konar og fer þá aðallega eftir hvert lokamarkmiðið er (Boyle, 2004; 

Dick, 2007). Mismunandi íþróttir kalla eftir mismunandi áherslum við 

styrktarþjálfun. Sem dæmi má nefna íþróttir sem þurfa að leggja áherslu á 

hreyfanleika, svo sem dans, á meðan aðrar þurfa hraðaþol og sprengikraft, líkt og 

knattspyrna (Upton & Ross, 2011). Til þess að átta sig á hvers konar þjálfun hentar 

íþróttinni þarf að átta sig á helstu eiginleikum íþróttarinnar (Boyle, 2004). Íþrótt 

sem krefst mikils sprengikrafts þarf þjálfun sem eykur hann, svo sem plyometric, 

en lætur þá þolæfingar mæta afgangi þar sem þær gætu unnið gegn eftirsóttum hraða 

(Bangsbo & Andersen, 2013; Boyle, 2004).  

Ávinningur styrktarþjálfunar  

Með markvissri styrktarþjálfun fylgir bætt félagsleg líðan og aukið sjálfstraust, 

aukinn vöðvastyrkur og beinþéttni auk betri líkamsstöðu, hreyfifærni og 

hreyfistjórnunar. Með styrktarþjálfun minnka líkurnar á meiðslum og einstaklingar 

fá almennt jákvæðara viðhorf til framtíðar(Björnsson, 2015). Þannig má velta fyrir 

sér hvort styrktar- og hæfnisþjálfari sem lækkar tíðni meiðsla á æfingum en ekki í 

keppni, sé að gera það sem raunverulega þarf eða það sem hentar honum að sé gert? 

Forvarnarþjálfun 

Meiðslatíðni er há í knattspyrnu miðað við aðrar íþróttir og er hún hærri í leikjum 

fylgjandi styrkleika deildar en óháð á æfingum. Algengustu meiðsl 

knattspyrnumanna eru í neðri útlimum og geta þau gerst á tvennan máta. Annars 

vegar við langvarandi álag og hins vegar við átök, með eða án snertingar (Jónsson, 

2015a). Nokkrir þættir hafa áhrif á líkur meiðsla hjá íþróttamönnum og skiptast þeir 

í ytri og innri þætti. Ytri áhættuþættir snúa að umgjörð íþróttarinnar, þjálfun og 

búnaði leikmanns. Innri þættir snúa hins vegar aðallega að aldri og meiðslasögu 

íþróttamannsins. Hægt er þó að vinna gegn þessum áhættuþáttum með markvissri 

styrktarþjálfun og samráði við sjúkraþjálfara (Boyle, 2004; Jónsson, 2015b). Huga 

þarf að atriðum eins og vöðvaójafnvægi, gæði framkvæmda æfinga ásamt því að 

einstaklingsmiða þjálfunina út frá veikleikum hvers og eins. Gæta þarf að því að 
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hita vel upp áður en taka skal á, hvort sem um leik eða æfingu er að ræða. 

Stigvaxandi ákefð í upphitun þar sem líkaminn er liðkaður til, hreyfingu komið á 

stigvaxandi og unnið er að því að virkja vöðva og fá þá til að bregðast við. 

Mikilvægt er að virkja vöðva fyrir hreyfingu til þess að fækka  áhættuþáttum. Í því 

felst einnig að huga að því hvað við æfum og hvenær á æfingunni. Til dæmis væri 

verið að búa til áhættuþátt með sprettum í lok æfingar, sem hægt væri að forðast, 

þar sem vöðvaþreyta væri óþarflega há. Teygja skal á þeim vöðvum sem unnið er 

með, bæði fyrir og eftir átök, því margir knattspyrnumenn eru með vöðvastyttingar 

á ýmsum stöðum (Jónsson, 2015a). Hvort sem teygt er með hreyfiteygjum eða 

stöðuteygjum er mikilvægt að vinna gegn áframhaldandi vöðvastyttingu eftir átök. 

Þær æfingar sem hafa helstu eiginleika sem þarf til meiðslaforvarnar eru 

svokallaðar starfrænar æfingar, því þær vinna markvisst að því að virkja sem flest 

liðamót og nýta fleiri en einn vöðvahóp við hreyfinguna (Boyle, 2004). 

 

Starfræn þjálfun (Functional Training) 

Starfræn þjálfun er þjálfunarkerfi sem gengur ekki aðeins út á þjálfun til 

vöðvastækkunar og -styrkingar heldur einnig forvörn gegn meiðslum og 

frammistöðubætandi árangur við styrktarþjálfun. Starfræn þjálfun er því í raun 

þjálfun með tilgang (Boyle, 2004). Þessi tegund þjálfunar snýr að meiru en bara 

þyngdinni sem íþróttamaðurinn lyftir því það skiptir máli hvernig hann lyftir 

þyngdinni og í hvaða tilgangi. Starfræn þjálfun snýst um að þjálfa hreyfingu frekar 

en vöðva og fá sem bestan árangur fyrir sem minnst álag (Boyle, 2004).  

Þessi tegund styrktarþjálfunar nýtist mörgum þar sem hún er ekki miðuð út frá 

neinni sérstakri íþrótt heldur þeim þáttum sem algengt er að íþróttir krefjist. Við 

þróun á þjálfunarkerfinu var leitað að því sem er sameiginlegt með íþróttum og 

unnið út frá þeim þáttum með dýnamískum æfingum. Lögð er áhersla á að gera sem 

fæstar æfingar í sitjandi stöðu og nýta ýmsar leiðir við þjálfun sem krefjast þess að 

íþróttamaðurinn sjái um stöðugleikamyndun fyrir framkvæmd.  

Ofnotkun tækja vinnur gegn tilfinningu íþróttamannsins fyrir hreyfingunni og 

vinnunni sem þarf að inna af hendi. Það getur skilað sér í meiðslum þegar komið er 
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á hefðbundna æfingu eða í leik (Boyle, 2004). Einnig er mikið lagt upp úr því að 

nýta fleiri en ein liðamót við framkvæmd hverrar æfingar til þess að virkja 

stuðningsvöðva og undirbúa þá einnig fyrir mögulegt átak í leik. Þess vegna er hægt 

að tala um að starfræn þjálfun sé hentug fyrir flesta íþróttamenn án þess að vera 

einskorðuð við eina íþrótt (Boyle, 2004). Starfrænar æfingar vinna meðal annars 

með jafnvægi og líkamsvitund í þeim tilgangi að gera íþróttamönnum kleift að 

vinna með sinn eigin líkama. Jafnvægið er nýtt á þann hátt að íþróttamaðurinn þarf 

að koma sér úr ójafnvægi með vöðvaspennu, hvort sem það er á jafnsléttu eða púða, 

og ná þannig stjórn á líkamanum. Eftir því sem getan eykst er hægt að auka við 

erfiðleikann. Hæsta getustig, hvað jafnvægi varðar, væri að framkvæma 

styrktaræfingu rétt þrátt fyrir óstöðugleika í umhverfinu (Boyle, 2004).  

Hreyfingar eru mældar á víddum, til dæmis frá lokuðum yfir í opnar, og geta því 

sumar virst vera gagnlitlar í fyrstu en við nánari skoðun geta þær tekið á stöðugleika 

dýpri vöðva sem erfitt er að þjálfa með öðrum æfingum. Þó er nauðsynlegt að 

framkvæma þær líka til þess að viðhalda vöðvajafnvægi í líkamanum. Helstu 

vöðvar sem þarf að þjálfa með slíkum æfingum eru djúpir kviðvöðvar, 

snúningsvöðvar mjaðmarinnar og vöðvar í kringum herðablaðið. Vöðvajafnvægi er 

lykilatriði í hæfni íþróttamanns til lengri tíma(Dick, 2007). Ef ójafnvægi kemur upp 

og ekkert gert í því getur það valdið vandræðum seinna meir við framkvæmd 

erfiðari æfinga (Boyle, 2004). Því skiptir máli að átta sig á hvort þurfi að bæta 

líkama íþróttamannsins, hvort hann vanti stöðugleika og þá hvar, til þess að hægt 

sé að bregðast við því. Hér komum við aftur að þyngdinni og hvernig 

íþróttamaðurinn lyftir henni. Íþróttamaður með gott jafnvægi milli vöðvahópa getur 

framkvæmt æfingu með eigin líkamsþyngd rétt, ásamt því að geta framkvæmt 

þungaberandi æfingu sem reynir á sömu eða svipaða hópa með jafnvel meiri þyngd 

en sinni eigin (Boyle, 2004). Hins vegar ef íþróttamaðurinn getur framkvæmt 

þungaberandi æfinguna en ekki þá með eigin líkamsþyngd þarf líklegast að taka 

skref til baka og jafna mismuninn. Til eru dæmi um þungaberandi æfingar sem 

framkvæmdar eru viljandi með ófullkomnu formi, en þá ekki með meira en 10% af 

líkamsþyngd og einungis ef verið er að auka úthald. Varast þarf að taka þessum 

10% of alvarlega þar sem fyrir þyngri íþróttamenn getur sú þyngd verið of mikil 

miðað við styrk hans (Boyle, 2004).  
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Hvað unga íþróttamenn varðar talar Boyle (2004) um að það þurfi að nýta 

þjálfunarmöguleika fyrir hraða og kraft frekar en almennt líkamshreysti. 

Íþróttamaðurinn þarf að geta nýtt að fullu erfðaeiginleika sína, sérstaklega hraða og 

kraftmyndun, til þess að eiga það inni seinna meir. Það er auðvelt að gera 

spretthlaupara að þolíþróttamanni en það er ekki endilega sú niðurstaða sem er 

eftirsótt. Þrátt fyrir að knattspyrnuleikur taki 90 mínútur og blakleikur geti teygst í 

nokkra klukkutíma þarf að hafa í huga hverjir eiginleikar íþróttanna eru (Boyle, 

2004). Hvorug íþróttin er á fullu allan tímann á sama hraða heldur vinna þær í 

skorpum. Knattspyrnumaður bíður eftir sendingu, sprettir af stað til þess að koma 

sér í æskilega stöðu, fær ekki sendinguna og getur því skokkað á næsta stað, hann 

nær á meðan að kasta mæðinni og er þá klár í næsta sprett. 

Bangsbo og Andersen (2013) nefna þrenns konar þjálfun sem gagnast 

knattspyrnumönnum; grunnstyrktarþjálfun, knattspyrnuþjálfun og æfingar með hátt 

yfirfærslugildi.  

Grunnstyrktarþjálfunin er gerð til þess að byggja upp styrk og kraft svo 

einstaklingur geti tekist á við kröfur knattspyrnuleiks. Hún getur farið fram sem 

hluti af knattspyrnuæfingu eða séræfing innan æfingaskipulagsins (Bangsbo & 

Andersen, 2013) Þessa þjálfun er hægt að framkvæma með eigin líkamsþyngd, í 

tækjum eða með lóðum. Einnig er aukabúnaður eins og ýmsar tegundir af teygjum 

nytsamlegur við æfingar með líkamsþyngd til þess að auka mótstöðu án 

þyngdaraukningar(Bangsbo & Andersen, 2013; Jónsson, 2015a). Algengt er að 

knattspyrnumenn þurfi að styrkja vöðva sem vinna með sendingum og 

skothreyfingum (Jónsson, 2015b). Það sem hafa þarf í huga við uppsetningu 

æfingaáætlunar til grunnstyrkingar er fyrst og fremst aldur einstaklingsins og 

bakgrunnur hans í íþróttum. Bangsbo telur að fyrstu styrktaræfingarnar ættu að 

byrja um 12 ára aldur og fara stigvaxandi úr æfingum í tækjum eða með eigin 

líkamsþyngd yfir í flóknari æfingar með þyngdir og handlóð sem ættu að hefjast 

um 16 ára aldur. Tíminn sem fer í grunnstyrktarþjálfun ætti að vera breytilegur eftir 

hverju tímabili þjálfunar fyrir sig (Bangsbo & Andersen, 2013; Dick, 2007). Utan 

keppnistímabils og á fyrri hluta undirbúningstímabils ætti að vera mikil áhersla lögð 

á þessa tegund þjálfunar. Þá er áherslan á að byggja upp almennan styrk sem verður 
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svo nýttur þegar farið er í æfingar með hátt yfirfærslugildi (Bangsbo & Andersen, 

2013). 

Markmiðið með æfingum með hátt yfirfærslugildi er að undirbúa líkamann fyrir 

aðstæður sem geta komið upp í leik (Bangsbo & Andersen, 2013; Nimphius, 

McGuigan, & Newton, 2010). Þær nýtast meðal annars til að auka hröðun, gæði í 

hoppum og stefnubreytingum (Bangsbo & Andersen, 2013). Þessar æfingar eru 

yfirleitt framkvæmdar sem hlaup eða hopp, annað hvort á öðrum fæti eða báðum. 

Þær er hægt að framkvæma með engri upp í létta viðbætta þyngd, svo sem 

þyngingarvesti, án þess að það hamli viðkomandi. Plyometric æfingar nýtast vel 

þar sem vöðvinn vinnur eftirgefandi áður en hann dregst saman, því þær líkjast 

viðbragðshreyfingum í leik ásamt því að styrkja fleiri en einn eftirsóttan 

þjálfunarþátt í einu (Markovic, Jukic, Milanovic, & Metikos, 2007). Þess vegna eru 

þær framkvæmdar þegar nær dregur keppnistímabili, svo leikmenn geti nýtt þann 

grunnstyrk sem þeir hafa byggt upp, á vellinum. 

Knattspyrnuþjálfunin gengur út á að auka færni leikmanns í íþróttinni sjálfri. Hún 

er framkvæmd án aukinnar þyngdar og snýr því að tækni, framkvæmd og hvernig 

er hægt að bæta þá þætti. Getur hún því farið fram á knattspyrnuæfingum og er gott 

að innleiða í skipulag með skilgreindum markmiðum um framför í framkvæmd 

(Bangsbo & Andersen, 2013) 
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Aðferðir og gögn 

Undirbúningur þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt var með ansi fjölbreyttum hætti. 

Auk þess að styðjast við námsefnið sem sett hefur verið fram í hinum ýmsu 

námskeiðum í íþróttafræðinni, var sérhæfingin nýtt til þess að ferðast til Svíþjóðar 

og fylgjast með styrktarþjálfun hjá tveimur íþróttafélögum í Eskilstuna sem eru á 

afreksstigi í sinni íþrótt, karlaliði Eskilstuna Guif í handbolta annars vegar og 

kvennaliði Eskilstuna United í knattspyrnu hins vegar. 

Hjá Guif er starfandi Peter Glas, einn af styrktarþjálfurum landsliða Svíþjóðar í 

handbolta, til viðbótar við starf hans hjá Guif. Fylgst var með æfingum, 

undirbúningi fyrir leiki og fundað sérstaklega með styrktarþjálfurum liðanna. Á 

fundum með Glas öðlaðist höfundur dýpri innsýn í aðferðafræði styrktarþjálfunar 

sem tvímælalaust sést á efnistökum ritgerðarinnar, án þess að hægt sé að negla niður 

af nákvæmni hvað frá honum er komið, það er meira undirliggjandi og allt um kring. 

Hjá United var sýnilega annað viðhorf til styrktarþjálfunar en hjá Guif. 

Styrktarþjálfarinn hafði metnað og skipulag til þess að gera leikmennina betri en 

aðalþjálfari liðsins hafði ekki mikla trú á styrktarþjálfun fyrir knattspyrnufólk. 

Afstaða aðalþjálfarans og viðhorfið sem kom fram í viðtölum við hann hafði nokkur 

áhrif á mótun rannsóknarspurningarinnar og ekki síst á mótun einstakra spurninga 

í spurningalistanum, sem nánar er skýrður hér á eftir. 

Þessu öllu til viðbótar ferðaðist höfundur með meistaraflokki karla hjá íslensku 

félagsliði til Spánar og fylgdist þar með þjálfun, þar á meðal styrktarþjálfun, 

æfingum og meðhöndlun sjúkraþjálfara á viðkvæmum svæðum einstakra 

leikmanna. Það er óhjákvæmilegt að svo náin félagsskapur með þjálfurum og 

leikmönnum félagsliðs dýpki skilning höfundar á rannsóknarefninu og hafi áhrif á 

þætti eins og framsetningu og orðalag spurninga sem lagðar voru fyrir þjálfara. 

Um miðjan maí hélt Knattspyrnusamband Íslands námskeið sem bar yfirskriftina 

Styrktar- og meiðslafyrirbyggjandi þjálfun í knattspyrnu. Fyrirlesarar þar voru 

meðal annars Kristján Ómar Björnsson sem fjallaði um styrktarþjálfun fyrir börn 

og unglinga og Friðrik Ellert Jónsson sem fjallaði um meiðslafyrirbyggjandi 

æfingar. Báðir þessir fyrirlestrar og umræður tengdar þeim rötuðu í 

rannsóknarverkefni þetta. 
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Í þeim tilgangi að ná fram upplýsingum um fyrirkomulag styrktarþjálfunar hjá 

knattspyrnumönnum sem spila með íslenskum félagsliðum í tveimur efstu deildum 

í knattspyrnu karla, voru settir fram tveir spurningalistar með tilgáturnar og 

rannsóknarspurninguna í huga. Spurningarlistarnir, sem settir voru upp á Google 

Form, voru lagðir fyrir þjálfara félagsliða í Pepsi deild karla og fyrstu deild karla 

með tölvupósti. Annars vegar var spurningalisti sendur til 24 þjálfara 

meistaraflokks karla og hins vegar til 24 yfirþjálfara yngri flokka sömu félagsliða. 

Fyrirlagninguna ásamt spurningarlistunum tveimur er að finna í viðaukum 1-3. 

Með spurningalistanum sem sendur var yfirþjálfurum yngri flokka var lagt upp með 

að kanna hvenær styrktarþjálfun hæfist, hvers vegna hún hæfist á þeim tíma og 

hvernig henni væri háttað í yngri flokkum félaganna. Á spurningalistanum voru 32 

spurningar, 12 almennar spurningar um fyrirkomulagið hjá félagsliðinu og 20 

sérhæfðari spurningar um einstaka hluta styrktarþjálfunarinnar. Með 

spurningalistanum sem sendur var á þjálfara meistaraflokks karla var lagt upp með 

að kanna áherslur í styrktarþjálfuninni og hvernig henni er háttað. Á 

spurningalistanum voru 31 spurning, 7 almennar spurningar og 24 sérhæfðari 

spurningar um einstaka hluta styrktarþjálfunarinnar. Á báðum spurningalistum voru 

spurningar um dýnamískar æfingar og viðhorf til þeirra.   

Við úrvinnslu voru svör við hvorum spurningalista fyrir sig sett upp í töflur til að 

hafa yfirsýn og auðvelda samanburð á svörum þjálfara við spurningum sem sneru 

að mati þeirra á mikilvægi nokkurra eiginleika leikmanna. Einnig var sett upp tafla 

sem sýndi samanburð á þeim áherslum milli yfirþjálfara yngri flokka og þjálfara 

meistaraflokka.  

Til þess að hægt væri að fjalla um niðurstöðurnar án þess að fram kæmi um hvaða 

félagslið væri að ræða hverju sinni, var öllum félagsliðum úthlutaður bókstafur sem 

notaður var við úrvinnslu á niðurstöðum og í umræðu. Það var gert með random 

fallinu í Excel. 
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Niðurstöður 

Tveir mismunandi spurningalistar voru lagðir fyrir samtals 48 mismunandi þjálfara. 

Alls svöruðu 28 þjálfarar, 14 yfirþjálfarar yngri flokka og 14 

meistaraflokksþjálfarar. Af þessum 28 svörum voru 17 frá þjálfurum  Pepsi-deildar 

liða og 11 frá þjálfurum fyrstudeildar liða. Svör yfirþjálfara voru níu í Pepsi deild 

og fimm í fyrstu deild á meðan átta meistaraflokksþjálfarar í Pepsi deild svöruðu 

og sex í fyrstu deild. Einungis átta lið gáfu svör við báðum listum, þar af aðeins tvö 

í fyrstu deild. Fjögur lið gáfu engin svör, eitt Pepsi deildar lið og þrjú lið í fyrstu 

deild. Yfirlit yfir dreifingu á svörum þjálfaranna má sjá í töflu á bls. 38, Tafla 6: 

Dreifing svara við spurningakönnun. 

Svör yfirþjálfara 

Skipulögð styrktarþjálfun leikmanna er að hefjast um 14 ára aldurinn hjá nær 

helmingi svarenda eða 43%, 21% hefja styrktarþjálfun við 12 ára aldur og önnur 

21% við 16 ára aldur. Ljóst er því að yfirgnæfandi meirihluti leikmanna byrjar 

styrktarþjálfun á efsta stigi grunnskólanáms. Tafla 1 sýnir svörin við spurningunni 

hvenær skipulögð styrktarþjálfun hefst. 

Tafla 1: Upphaf skipulagðrar styrktarþjálfunar 

 

Markmið flestra liða með styrktarþjálfun voru meiðslaforvörn eða aukin færni og 

styrkur, 86%. Mörg lið hafa tvíþætt markmið fyrir yngri flokkana og var algengasta 

samsetningin meiðslaforvörn og aukin færni eða styrkur, eða 71%. Fjögur lið (29%) 

höfðu undirbúning fyrir meistaraflokk sem markmið til viðbótar við annað eða bæði 
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hinna markmiðanna. Öll 14 liðin gera iðkendum grein fyrir þeim markmiðum sem 

félagsliðið hefur með styrktarþjálfuninni, 13 þeirra, eða 93%, ræða markmiðin við 

iðkendur en einungis 71% endurmeta markmiðin reglulega.  

Fjöldi styrktaræfinga á viku er breytilegur eftir félagsliðum og áherslum þeirra. 

Fjögur lið (29%) eru með fastar tvær æfingar á viku og önnur fjögur á bilinu 1-2 

hjá þeim flokkum sem stunda skipulagða styrktarþjálfun. Aðeins tvö lið hafa 

styrktaræfingarnar ekki sameiginlegar (Ö og T). Tafla 2 sýnir tíðni styrktaræfinga 

miðað við svör yfirþjálfara. Öll 14 liðin framkvæma dýnamískar æfingar og telja 

jafnframt að þær nýtist í þjálfun. 

Tafla 2: Fjöldi styrktaræfinga á viku 

 

Aðeins fjögur lið hafa styrktarþjálfun breytilega eftir stöðu á velli (Æ, W, Y og Ö). 

Spurt var hvort þjálfarar teldu einhverja eiginleika leikmanna mis mikilvæga eftir 

stöðu á velli. Fjögur lið töldu mun á mikilvægi styrks eftir stöðu á velli (Ö, A, H og 

U), átta töldu mun á mikilvægi snerpu eftir stöðu á velli (F, Æ, P, U, H, T, A og Ö). 

Sex lið töldu mun á sprengikrafti eftir stöðu (F, Æ, H, T, A og Ö). Helmingur 

liðanna töldu mun á mikilvægi hraða eftir stöðu á velli (F, Æ, U, H, T, A og Ö). 

Tólf lið töldu mun á mikilvægi hraðaþols eftir stöðu á velli (R og I töldu engan mun 

vera). Þjálfarar þeirra liða sem töldu þessa eiginleika mismikilvæga voru jafnframt 

beðnir um að raða stöðunum á vellinum í vægisröð. Tafla 3 sýnir niðurstöður þeirra 

svara. Því ljósari sem reiturinn er og því lægri sem talan er, því mikilvægari er 

eiginleikinn fyrir viðkomandi stöðu á vellinum að mati yfirþjálfara yngri flokka. 
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Tafla 3: Áherslur yfirþjálfara á eiginleika eftir stöðum á vellinum 

 

Svör meistaraflokksþjálfara 

Af þeim 14 þjálfurum sem svöruðu hafði verið mikil breyting á þjálfarastöðum hjá 

ellefu liðum. Einungis þrjú lið höfðu óbreytt eða lítið breytta stöðu (H, Q og U). Öll 

félagsliðin nema eitt (U) höfðu verið í miklu samstarfi við sjúkraþjálfara. Öll liðin 

telja dýnamískar æfingar nýtast og fylgja eftir því áliti sínu með því að framkvæma 

slíkar æfingar.  Flest liðin framkvæma dýnamískar æfingar snemma á æfingunni 

sem upphitun (6), almennt á fyrri hluta æfingar (6) eða rétt eftir upphitun (3). Eitt 

lið framkvæmir þær einnig í lok æfinga (I). Dýnamísku æfingarnar eru helst 

framkvæmdar á þessum tíma því þær eru góð og virk upphitun (8) og forvarnar- 

og/eða leiðréttingaræfingar (6) að mati þjálfaranna. Öll hafa liðin eftirlit með 

framkvæmd æfinganna, að sögn þjálfaranna. 

Fimm lið hafa styrktarþjálfun breytilega eftir stöðu á velli (H, K, U, F og W). Hvað 

varðar mikilvægi eiginleika leikmanna eftir stöðu á velli töldu sex lið vera mun á 

mikilvægi styrks eftir stöðu á velli (T, H, B, A, P og E), fimm töldu vera mun á 

mikilvægi snerpu eftir stöðu á velli (T, H, A, P og E). Sex lið töldu mun á mikilvægi 

sprengikrafts eftir stöðu á velli (T, H, K, A, P og E). Tíu lið töldu mun á mikilvægi 

hraða eftir stöðu á velli (Þ, M, F og W töldu hann ekki vera) og tólf töldu mun á 

mikilvægi hraðaþols eftir stöðu á velli (Þ og M töldu hann ekki vera). Þjálfarar 

þeirra liða sem töldu þessa eiginleika mismikilvæga voru jafnframt beðnir um að 

raða stöðunum á vellinum í vægisröð. Tafla 4 sýnir niðurstöður þeirra svara. Því 

dekkri sem reiturinn er og því hærri sem talan er, því minna mikilvægur er 

eiginleikinn fyrir viðkomandi stöðu á vellinum að mati meistaraflokksþjálfaranna. 

Markmaður Miðvörður Bakvörður Miðjumaður Kantmaður Framherji
Styrkur 5 1 3 4 6 2
Snerpa 4 5 3 6 1 2
Sprengikraftur 1 6 4 5 2 3
Hraði 6 4 3 5 1 2
Hraðaþol 6 5 1 3 2 4
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Tafla 4: Áherslur meistaraflokksþjálfara á eiginleika eftir stöðum á vellinum 

 

Markmaður Miðvörður Bakvörður Miðjumaður Kantmaður Framherji
Styrkur 2 1 5 4 6 3
Snerpa 6 3 4 2 5 1
Sprengikraftur 6 2 4 5 3 1
Hraði 6 4 3 5 1 2
Hraðaþol 6 5 1 3 2 4
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Umræða 

Yfirþjálfarar yngri flokka 

Í niðurstöðunum var dregið fram að skipulögð styrktarþjálfun er almennt að hefjast 

þegar leikmenn eru á efsta stigi í grunnskóla. Þegar það er skoðað nánar hvaða ár 

þetta eru, er hins vegar alveg ljóst að skipulögð styrktarþjálfun er að hefjast á frekar 

breiðu tímabili hjá liðunum, með tilliti til vaxtarskeiða barna og unglinga. Flest lið 

(6) hefja styrktarþjálfunina í þriðja flokki (við 14-15 ára aldur) og skiptist á þrjú lið 

úr hvorri deild. Helsta ástæða sem þjálfarar nefna fyrir því að hefja hana þá er sú að 

flestir iðkendur hafi tekið út nægan líkamlegan þroska til þess að takast á við þá 

þjálfun sem styrktaræfingar fela í sér. Þau þrjú lið sem hefja skipulagða 

styrktarþjálfun í öðrum flokki (við 16-19 ára aldur) og tilgreina einnig líkamlegan 

vöxt og þroska sem helstu ástæðu þess að byrjað sé á þessum tíma. Þessi þrjú lið 

eru öll í Pepsi deild (F, Y og A). Auk þess hefja þrjú lið styrktarþjálfun í fjórða 

flokki (við 12-13 ára aldur). Þessi lið gefa í raun enga nákvæma ástæðu fyrir því 

hvers vegna þau byrja svo snemma en eitt þeirra (P) nefnir að í fjórða flokki sé gerð 

meiri krafa á líkamlegt atgervi en í enn yngri flokkum. Tvö liðanna eru í Pepsi deild 

(P og Æ) og eitt í fyrstu deild (I). Bangsbo & Andersen (2013) telja 12-15 ára aldur 

æskilegan fyrir uppbyggingu íþróttamannsins, helst með eigin líkamsþyngd eða þá 

með vægri aukningu á þyngd og fleiri endurtekningum í tækjum. Þeir telja einnig 

að leikmenn yngri en 12 ára ættu ekki að framkvæma grunnstyrktarþjálfun. Dick 

(2007) nefnir þó að börn geti almennt ekki reynt of mikið á sig í þjálfun þar sem 

þau hætta þegar þau eru þreytt. Dick talar hins vegar ekki um hversu ung þau geti 

byrjað. Almennt er talið að börn geti hafið styrktarþjálfun þegar þau hafa náð 

andlegum þroska til að skilja og taka leiðbeiningum tengdum þjálfuninni. 

Faigenboum og fl. (2009) telja það vera þegar þau eru almennt tilbúin fyrir 

íþróttaiðkun, eða um 7-8 ára aldur. Þegar tekið er mið af þessu eru síðustu tvö liðin 

(H og X) af þeim 14 sem svöruðu, ekki að vinna gegn fræðunum með því að hefja 

framkvæmd fyrirbyggjandi stöðugleika og jafnvægis æfinga í fimmta flokki (H) og 

sjöunda flokki (X). Tólf liðanna hafa styrktaræfingarnar sameiginlegar með öllum 

í flokknum (tvö lið í fyrstu deild, Ö og T, hafa þær ekki sameiginlegar) og eru flestir 

með áherslu á forvarnaræfingar á þeim æfingum ásamt því að fylgjast með 

hreyfiferlum og framkvæmd leikmanna.  



20 

Flestir yfirþjálfarar yngri flokka voru sammála um að aðalmarkmiðið með 

styrktarþjálfun væri meiðslaforvörn ásamt því að auka styrk og færni leikmanna. 

Allir gera þjálfararnir iðkendum sínum grein fyrir markmiðunum og ræða við 

iðkendurna um markmiðin. Vert að taka það fram að markmiðin þróast hjá flestum 

eftir því sem iðkendur eldast en einungis fjögur lið nefndu það í svörum (F, Æ, P 

og H). Ekki eru allir sem endurmeta markmiðin reglulega. Lykilatriði í 

markmiðasetningu, samkvæmt Weinberg (2011), eru meðal annars að þau séu 

mælanleg, margþætt og að gefnar séu endurgjafir ásamt endurmati á markmiðum. 

Út frá því mætti benda þeim liðum sem svara því til að þau endurmeti ekki 

markmiðin (X, T, Æ og S) að innleiða endurmat þeirra í þeim tilgangi að hafa þau 

markvissari, gera það auðveldara að draga lærdóm af þeim og jafnframt að hafa 

góða yfirsýn yfir stöðu leikmanna. Af þessum fjórum liðum eru tvö í Pepsi deild og 

tvö í þeirri fyrstu. 

Öll liðin notast við dýnamískar æfingar sem þýðir að einhver hluti þjálfunarinnar 

er starfrænn (e. functional). Flest eru að nota þær á fyrri hluta æfingarinnar án þess 

að þær teljist alltaf til upphitunar, heldur koma þær ýmist á undan eða í beinu 

framhaldi af upphituninni. Þjálfararnir telja dýnamísku æfingarnar nýtast vel beint 

eftir upphitunina til að virkja vöðva og ljúka upphituninni með áhrifamiklum 

æfingum. Er það í fullu samræmi við kenningar Boyle um starfræna þjálfun (2004). 

Þær ástæður sem þjálfarar gáfu upp fyrir því að nota dýnamískar æfingar voru helst 

leiklíkar æfingar með gott forvarnargildi sem er í samræmi við áður nefnda 

starfræna þjálfun.  

Áherslur á undirbúningstímabilum liðanna eru misjafnar. Sum lið skipta 

heildartímabilinu niður í smærri tímabil á meðan önnur eru með einsleita þjálfun 

sem breytist lítið yfir allt undirbúningstímabilið. Til þess að hafa undirbúninginn 

sem bestan og árangurinn sem mestan þyrfti tímabilinu að vera skipt niður í 

almennan undirbúning og sérhæfðan undirbúning ásamt aðlögunarkafla yfir í 

keppnistímabil (Bangsbo & Andersen, 2013; Dick, 2007). Það voru átta lið sem 

sögðust skipta undirbúningstímabilinu niður í smærri tímabil, þar af sex sem eru 

með meistaraflokka sem spila í Pepsi deild (Æ, P, W, R, Y og A) og tvö í fyrstu 

deild (U og T). Liðin eru öll að vinna í grunnstyrk framan af tímabilinu og breyta 

svo yfir í æfingar með hátt yfirfærslugildi þegar nær dregur keppnistímabili. Tvö 



21 

lið (Æ og P) tilgreina sérstaklega að þau skipta eftir tímabilum frá þriðja flokki og 

upp úr og eitt lið (T) sem tilgreinir að þeir skipta í tímabil frá öðrum flokki. Önnur 

lið byrja fyrr að skipta undirbúningstímabili upp í smærri tímabil. Ef litið er á 

niðurstöðurnar eftir því í hvaða deild meistaraflokkar félagsliðana spila, má greina 

að Pepsi deildar liðin séu yfirleitt með markvissara skipulag á 

undirbúningstímabilum í yngri flokkum  en þau félagslið sem spila  í fyrstu deild.  

Áherslur á keppnistímabili eru fjölbreyttari og skiptir flokkur meira máli hvað 

styrktarþjálfun á því varðar. Sjö lið (F, H, P, Æ, Y, A og X), þar af eitt í fyrstu deild 

(X), fara markvisst yfir í viðhald á styrk án frekari uppbyggingar á meðan eitt lið 

(T) sem spilar í fyrstu deild heldur áfram með þjálfun eins og hún var á 

undirbúningstímabilinu. Tvö lið (S og U) stefna að því, á komandi tímabili, að hafa 

æfingar einu sinni í viku og þá daginn eftir leik. Lið A fer markvisst í viðhald á 

styrk á keppnistímabili en gefur leikmönnum, sem vilja og hafa áhuga á, leyfi til að 

fara og lyfta í sal. Þær æfingar eru þá ekki framkvæmdar með styrktarþjálfara. Að 

mati höfundar væri æskilegra að bjóða upp á skipulagða tíma með styrktarþjálfara 

þar sem leikmenn geta mætt og þjálfari getur haft yfirsýn og eftirlit með þeim 

æfingum sem verið er að framkvæma. Hættan við að gefa leikmönnum frelsi er að 

sumir leikmenn æfi ekkert aukalega en aðrir gætu farið of geyst í styrktarþjálfun 

sem gæti haft neikvæð áhrif á knattspyrnuæfingar og komið niður á þeim þáttum 

sem eru eftirsóttir og þar með rýrt getu þeirra til þess að ná árangri í keppni (Boyle, 

2004; Dick, 2007). Til að ná sem mestu úr leikmönnunum á keppnistímabili þarf að 

taka mið af leikjaálagi, lengd milli leikja og öðrum þáttum í lífi þeirra (Bangsbo & 

Andersen, 2013; Weinberg, 2011).  

Meistaraflokksþjálfarar 

Það er algengt að mikil starfsmannavelta sé hjá íþróttafélögum, bæði við mönnun á 

aðalþjálfarastarfinu og samstarfsmönnum hans. Það reyndist vera svo hjá flestum 

svarendum. Einungis þrír þeirra þjálfara sem svöruðu spurningalista fyrir 

meistaraflokksþjálfara (lið H, A, Q) höfðu starfað hjá sama liðinu í þrjú ár eða 

lengur með mestmegnis sama samstarfsfólkinu. Þrátt fyrir mikla veltu á 

starfsmönnum hafa flest liðin verið í samstarfi við sjúkraþjálfara eða öll nema eitt í 

fyrstu deild (U).  
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Meistaraflokkar liðanna framkvæma öll dýnamískar æfingar, helst sem upphitun 

(6) eða á fyrri hluta (6) æfingarinnar. Sem dæmi framkvæmir lið I dýnamískar 

æfingar bæði í upphitun, til að ná dýpra og fyrirbyggja meiðsl á æfingunni sjálfri, 

ásamt því að gera þær undir lok æfingar sem áframhaldandi meiðslaforvörn. Lið G 

framkvæmir þær ýmist í lok upphitunar, á milli þátta á æfingum eða jafnvel með 

heilu styrktaræfingarnar með eingöngu dýnamískri vinnu. Að mati höfundar eru 

bæði lið I og G séu að nýta starfræna þjálfun með þeim hætti sem kenningar Boyle 

(2004) boða. Flest liðin telja dýnamískar æfingar nýtast vel í upphitun ásamt því að 

vera góðar forvarnar- og leiðréttingaræfingar. Öll liðin fylgjast með framkvæmd 

styrktaræfinga hvort heldur sem er á undirbúningstímabili eða keppnistímabili. 

Flest lið vilja hafa æfingarnar sameiginlegar til að geta leiðbeint og fylgst með 

framkvæmd æfinga. Áherslur á sameiginlegum æfingum eru breytilegar og fer það 

bæði eftir stöðu hópsins og á hvaða tímabili ársins liðið er statt. 

Á undirbúningstímabilum liðanna nefndu níu lið að þau væru með markvissa 

tímabilaskiptingu í þjálfuninni (F, Þ, M, G, Q nefndu ekki skiptingu). Af þeim níu 

eru þrjú í fyrstu deild (I, B, U). Flest tala þó um einhverja breytingu á 

undirbúningstímabilinu eftir því sem líður á tímabilið og nær dregur 

keppnistímabili. Einungis fimm lið lið fylgja því sem Bangsbo & Andersen (2013) 

tala um að sé æskilegt ferli, að fara úr grunnstyrktaræfingum snemma á 

undirbúningstímabili, yfir í æfingar með háu yfirfærslugildi seinna á 

undirbúningstímabilinu, þrjú úr Pepsi deild (K, P, A) og tvö úr fyrstu deild (I, U). 

Fjögur lið byggja þjálfun sína á fyrri reynslu þjálfara (K, H, Þ, B), tvö úr hvorri 

deild.  

Á keppnistímabilum eru tíu lið með markvissar viðhaldsæfingar fyrir styrk. Lið W 

og G reyna að ná þeim inn á milli, lið U framkvæmir ekki styrktaræfingar á 

keppnistímabili og lið E er með markvissar styrktaræfingar eftir áætlun frá þjálfara. 

Lið G og K hafa sérstakar æfingar fyrir endurheimt einu sinni í viku og samkvæmt 

Dick (2007) geta þær haft jákvæð áhrif á líkamlega getu leikmanna til lengdar. Með 

endurheimt er hægt að minnka þreytuáhrif á bæði líkama og sál.  
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Áherslur eftir stöðu 

Aðeins fjórir yfirþjálfarar yngri flokka hafa styrktarþjálfun breytilega eftir stöðu á 

velli, þrjú lið hverra meistaraflokkar keppa í Pepsi deild (Æ, W og Y) og eitt í fyrstu 

deild (Ö). Lið Æ og Y haga styrktaræfingunum þannig þar sem þau telja kröfur 

leiksins ekki vera eins fyrir allar stöður. Lið W hefur þjálfun markvarða með öðru 

móti en útileikmanna, sem og lið A sem segist að öðru leyti ekki hafa þjálfunina 

breytilega eftir stöðum. Lið Ö hefur einstaklingsmiðaðar æfingar og verða þær því 

breytilegar eftir stöðu. Lið F, I og X nefna þó einnig að þjálfunin sé í raun ekki 

breytileg eftir stöðu heldur séu æfingarnar einstaklingsmiðaðar. Önnur lið tala um 

að leikmenn séu ekki komnir í fastar stöður á þessum aldri (H, R, P) og því ekki 

tímabært að hafa þjálfunina háða stöðum á velli. Hér er vert að benda á að hjá 

sumum þessara félaga telst annar flokkur (16-19 ára aldur) til yngri flokka. 

Af þjálfurum meistaraflokka hafa fimm þeirra styrktarþjálfun breytilega eftir stöðu 

á velli, fjögur í Pepsi deild (F, W, H og K) og eitt í fyrstu deild (U). Lið H og K 

hafa þær breytilegar vegna mismunandi krafna á stöðurnar og þar af leiðandi á 

líkamlegt atgervi leikmanna. Lið F hefur þær einstaklings miðaðar vegna fyrri 

meiðsla og mismunandi álags á stöðurnar. Lið W og U hafa markmenn sér en aðrar 

stöður svipaðar. Þess má þó geta að þjálfari liðs P er að vinna að þess konar 

uppsetningu á prógrammi fyrir næstu leiktíð. Önnur lið tala um að þær æfingar sem 

framkvæmdar eru eigi almennt við um alla þó að kröfur séu misjafnar á stöðurnar. 

Að mati höfundar mættu fleiri vinna líkt og lið H og K án þess þó að festa leikmenn 

í stöðum. Það væri hægt með því að leggja sérstaka áherslu á snerpu hjá hröðum 

leikmönnum og undirbúa þá fyrir mögulegar stöður í framtíðinni.  

Hvað mun á mikilvægi styrks eftir stöðu á velli varðar töldu fjórir yfirþjálfarar yngri 

flokka muninn eiga að vera og með aðaláherslu á miðvarðarstöðu en því næst á 

framherja. Staðan sem krefst mestrar snerpu, að mati þeirra átta yfirþjálfara sem 

telja mun á mikilvægi, er kantmaður, framherji þar á eftir. Sex yfirþjálfarar töldu að 

markmaður ætti að búa yfir mestum sprengikrafti og á eftir honum kantmaður. 

Hraða töldu sjö yfirþjálfarar að kantmaður þyrfti mest að nýta og þar á eftir kom 

framherji. Tólf yfirþjálfurum fannst bakvörður þurfa að búa yfir mesta hraðaþolinu 

og kantmaður þar á eftir. Athygli vekur að af þeim 8 yfirþjálfurum sem svöruðu 

spurningunni um mun á snerpu eftir stöðu á velli jákvætt, töldu þrír þeirra minnst 
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mikilvægt að markmaður liðsins hefði snerpu, þeir röðuðu markmanninum aftast á 

eftir öllum öðrum stöðum á vellinum. 

Að sama skapi telja sex þjálfarar meistaraflokka að munur sé á mikilvægi styrks 

eftir stöðu á velli. Þeir eru sammála yfirþjálfurunum og leggja mesta áherslu á 

miðvarðarstöðuna en telja markvörð koma þar á eftir í mikilvægi. Snerpu töldu 

fimm meistaraflokksþjálfarar að framherji þyrfti helst að hafa og þar á eftir 

miðjumaður. Framherji þarf einnig að búa yfir sem mestum sprengikrafti að mati 

sex meistaraflokksþjálfara og miðvörður fylgdi í kjölfarið. Tíu 

meistaraflokksþjálfurum fannst að kantmaður og framherji deildu mikilvægi hraða 

en því næst kæmi bakvörður. Loks fannst tólf þjálfurum meistaraflokks að 

bakvörður þyrfti að búa yfir mestu hraðaþoli  og fylgdu kantmenn þar fast á eftir. 

Tafla 5 sýnir afstöðu yfirþjálfara yngriflokka (skammstafað yngri) og þjálfara 

meistaraflokka (skammstafað mfl.) til áherslna á mikilvægi eiginleika eftir því 

hvaða stöðu leikmenn spila á vellinum. 

Tafla 5: Samanburður á áherslum meistaraflokksþjálfara og yngriflokkaþjálfara á 
eiginleika eftir stöðum á vellinum 

 

Höfundi þykir athyglisvert hvað lítið er lagt upp úr snerpu markvarða hjá mörgum 

liðum ásamt því að viðhorfsbreyting frá yngri flokkum til meistaraflokks hvað 

varðar mikilvægi sprengikrafts hjá markvörðum er umhugsunarefni. Að mati 

höfundar þyrfti að leggja meiri áherslu á snerpu, styrk og sérstaklega sprengikraft 

hjá markvörðum þar sem hröð fótavinna og viðbrögð geta skipt sköpum í vörslu. 

Einnig er merkilegt að sjá hversu lítið vægi miðjumaður fær í nær öllum 

eiginleikum. Megin áherslur þjálfara út frá þessari töflu er á bakvörð, kantmann og 

framherja sem skilur eftir hugsunina hvers eiga hinar stöðurnar að gjalda?  

 

yngri mfl yngri mfl yngri mfl yngri mfl yngri mfl yngri mfl
Styrkur 5 2 1 1 3 5 4 4 6 6 2 3
Snerpa 4 6 5 3 3 4 6 2 1 5 2 1
Sprengikraftur 1 6 6 2 4 4 5 5 2 3 3 1
Hraði 6 6 4 4 3 3 5 5 1 1 2 2
Hraðaþol 6 6 5 5 1 1 3 3 2 2 4 4

Markmaður Miðvörður Bakvörður Miðjumaður Kantmaður Framherji
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Lokaorð 

Rannsóknarverkefni þetta hefur gert höfundi kleift að átta sig betur á hvernig staðið 

er að styrktarþjálfun hjá fremstu félagsliðum í íslenskri knattspyrnu og hefur það í 

reynd verið ærin skemmtun.. Það hefur jafnframt verið áhugavert að sjá svör 

þjálfara, bæði frá yfirþjálfurum yngri flokka og þjálfurum meistaraflokka, þar sem 

greinanlegur munur er á þjálfunaraðferðum. Svörin komu höfundi nokkuð á óvart 

þar sem áherslur á mikilvægi þeirra eiginleika sem þjálfarar telja leikmenn þurfa að 

búa yfir, voru nokkuð einsleitar og vildu flestir þjálfarar leggja megináherslur á 

þjálfun leikmanna í þremur stöðum á vellinum. Með hliðsjón af því má velta því 

upp hvort þessi ofuráhersla á stöður bakvarða, kantmanna og framherja gæti verið 

að valda einhverjum liðum vandræðum? Sú hugleiðing  er skilin eftir fyrir aðra að 

svara.  

Það sem kom þó mest á óvart var að vanmat virðist vera á kröfum sem gerðar eru 

til markvarða í leik. Þeir skiptu litlu eða minnstu máli í öllum eiginleikum, nema 

mestu máli í snerpu að mati yfirþjálfara, og veltir höfundur því fyrir sér hvort 

þjálfarar almennt telji markvarðarstöðuna hafa minnsta vægið á vellinum? Eða 

hugsa þeir ekkert um það þar sem flest lið hafa sér markmannsþjálfara? Það væri 

áhugavert að skoða þetta nánar þar sem rétt þjálfaður markvörður getur mögulega 

unnið leiki þegar útileikmenn eiga slappa daga. Miðjumenn virðast einnig vera 

afgangsstærð þegar kemur að eiginleikum út frá svörum allra þjálfara. Það eru stór 

orð og því væri áhugavert að skoða nánar hvað veldur því eða hvort það stenst 

nánari skoðun. Er það kannski vegna þess að þjálfarar telja muninn á þeirri stöðu 

sem þeir raða fremst (hæsta gildið, 1) og þeirri stöðu sem þeir raða aftast (lægsta 

gildið, 6) svo lítinn? Með röðun á stöðum á vellinum eftir mikilvægi þess að 

leikmenn sem spila þær stöður hafi umrædda eiginleika hefði hugsanlega verið 

æskilegt að biðja um útskýringar á röðuninni. Tölurnar geta virst villandi þegar sett 

er fram kalt mat á röðunina án tillits til þess hvernig þjálfarar meta bilið á milli 

hæsta gildis og þess lægsta. 

Það er hins vegar mat höfundar að miðjumenn skipti miklu máli hvað liðsheild og 

uppstillingu leikkerfa varðar og upp kom því spurningin hvaða eiginleika þurfa 

miðjumenn að hafa fram yfir aðra? Hvar eiga miðjumenn að skara fram úr ef ekki í 

styrk, snerpu, sprengikrafti, hraða eða hraðaþoli. Hvar eru þeir mikilvægastir? 
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Út frá þessum tveimur spurningum sem höfundur varpar hér fram væri áhugavert 

að skoða viðhorf leikmanna til styrktarþjálfunar og sömu eiginleika og voru lagðir 

fyrir þjálfarana. Hvort niðurstöður væru þær sömu verður vonandi einn daginn hægt 

að skoða. 

Við greiningu á svörum þjálfaranna koma jafnframt fram vísbendingar sem 

áhugavert verður að fylgjast með hvort gangi eftir. Byggt á svörum þjálfara og með 

hliðsjón af þeim fræðum sem fjallað er um framar í rannsókninni, gætu nokkur lið 

í báðum deildum lent í erfiðleikum á seinni hluta tímabils. Að sama skapi verður 

áhugavert að fylgjast með einu tilteknu liði sem hefur nýjan þjálfara og góð áform 

sem eru í takt við fræðin.  
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Viðauki 1: Bréf til þjálfara 

Eftirfarandi tölvupóstur var sendur til þjálfaranna. Sama bréf var sent bæði til 

þjálfara meistaraflokks og yfirþjálfara yngri flokka en mismunandi tenglar í 

spurningakannanir fylgdu með tölvupóstinum: 

 

Góðan dag, 

Ragnheiður Lóa heiti ég og er íþróttafræðinemi við Háskólann í Reykjavík. 

Ég er að gera lokaverkefni um hvernig staðið er að styrktarþjálfun 

meistaraflokka karla ásamt því að kanna hvenær almenn styrktarþjálfun 

hefst innan félaga.  

Til þess að verkefnið verði sem árangursríkast sendi ég meðfylgjandi 

spurningalista á lið í Pepsi og 1. deild karla og þætti vænt um að þú gætir 

séð þér fært að svara honum. 

Ef viðfangsefni spurningalistans sem þú fékkst sendan er ekki í þínum 

höndum bið ég þig um að benda mér á réttan aðila svo svörin séu sem 

nákvæmust. 

Með fyrirfram þökk, 

Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir 
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Viðauki 2: Spurningalisti til yfirþjálfara yngri flokka 

Eftirfarandi spurningalisti var lagður fyrir þjálfarana: 

Styrktarþjálfun í knattspyrnu 

Þessi spurningalisti er búinn til með það markmið að svara spurningunni 

„Hvernig er staðið að styrktarþjálfun í knattspyrnu í dag?“. Hann er liður í 

lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Ef þú telur þig ekki geta svarað eftirfarandi spurningum eða sérð ekki um 

þá þjálfun sem spurt er um, endilega hafðu samband við mig svo hægt sé að 

koma þeim á viðeigandi einstakling.  

Með fyrirfram þökk, 

Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir 

 

Almennar spurningar 

1. Nafn 

2. Hvaða liði starfar þú hjá? 

Hér gat þjálfarinn valið félagslið sitt úr fellilista með 24 félagsliðum. 

3. Hvaða menntun hefur þú? 

4. Í hvaða flokki hefst skipulögð styrktarþjálfun hjá þínu félagi? 

Með skipulagðri styrktarþjálfun er átt við æfingar sem markvisst eru 

framkvæmdar til þess að auka líkamlega hæfni leikmanna. 

 Meistaraflokki 

 2. flokki (16-19 ára) 

 3. flokki (14-15 ára) 

 4. flokki (12-13 ára) 
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 5. flokki (10-11 ára) 

 6. flokki (8-9 ára) 

 7. flokki (6-7 ára) 

5. Hvers vegna í þeim flokki? 

6. Hvert er markmiðið með styrktarþjálfun iðkenda hjá þínu félagi? 

Hjá þeim flokkum sem framkvæma skipulagða styrktarþjálfun. 

7. Er iðkendum gerð grein fyrir markmiðum styrktarþjálfunar? 

Hjá þeim flokkum sem framkvæma skipulagða styrktarþjálfun. 

 Já 

 Nei 

8. Eru markmið styrktarþjálfunar rædd? 

 Já 

 Nei 

9. Eru markmið styrktarþjálfunar endurmetin reglulega? 

 Já 

 Nei 

10. Eftir að regluleg styrktarþjálfun hefst, hvað eru margar styrktaræfingar 

á viku? 

11. Er einhvern tímann sameiginleg styrktaræfing hjá leikmönnum 

flokksins? 

Hjá þeim flokkum sem framkvæma skipulagða styrktarþjálfun. 

 Já 

 Nei 

12. Ef já, hvaða áherslur eru á þeim æfingum? 

Sérhæfðari spurningar 

13. Eru framkvæmdar dýnamískar æfingar á æfingum? 
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Dýnamískar æfingar, eða functional exercises, eru æfingar með mikið 

yfirfærslugildi yfir í íþróttina. Snúast um líkamsstöðu og líkamsbeitingu auk 

þess að þjálfa vöðva og hreyfingar. 

 Já 

 Nei 

14. Ef já, hvenær á æfingunni? 

Ef nei, vinsamlegast skrifaðu „Á ekki við“ 

15. Ef já, hvers vegna þá? 

Ef nei, vinsamlegast skrifaðu „Á ekki við“ 

16. Telur þú dýnamískar æfingar nýtast í þjálfun? 

Dýnamískar æfingar, eða functional exercises, eru æfingar með mikið 

yfirfærslugildi yfir í íþróttina. Snúast um líkamsstöðu og líkamsbeitingu auk 

þess að þjálfa vöðva og hreyfingar. 

17. Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

18. Hvernig er styrktarþjálfun áætluð í gegnum undirbúningstímabilið? 

Hjá þeim flokkum sem framkvæma skipulagða styrktarþjálfun 

19. Hvers vegna á þennan máta? 

20. Hvernig er styrktarþjálfun háttað á keppnistímabili? 

Hjá þeim flokkum sem framkvæma skipulagða styrktarþjálfun 

21. Er styrktarþjálfun breytileg eftir stöðu á velli? 

22. Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

23. Telur þú mun á mikilvægi styrks eftir stöðu á velli? 

Með styrk er átt við getuna til að yfirvinna eða veita mótstöðu viðnám með 

vöðvaátaki. 

 Já 

 Nei 

24. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

25. Telur þú mun á mikilvægi snerpu eftir stöðu á velli? 
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Með snerpu er átt við getuna til að bregðast við aðstæðubreytingum á sem 

skemmstum tíma. 

 Já 

 Nei 

26. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

27. Telur þú mun á mikilvægi sprengikrafti eftir stöðu á velli? 

Með sprengikrafti er átt við getuna til að bregðast við aðstæðubreytingum af 

miklum krafti á sem skemmstum tíma. 

 Já 

 Nei 

28. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

29. Telur þú mun á mikilvægi hraða eftir stöðu á velli? 

Með hraða er átt við getuna til þess að framkvæma hreyfing á sem skemmstum 

tíma. 

 Já 

 Nei 

30. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

31. Telur þú mun á mikilvægi hraðaþols eftir stöðu á velli? 

Með hraðaþoli er átt við getuna til að halda miklum hraða þrátt fyrir 

þreytueinkenni. 

 Já 

 Nei 

32. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 
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Viðauki 3: Spurningalisti til meistaraflokksþjálfara 

Eftirfarandi spurningalisti var lagður fyrir þjálfarana: 

Styrktarþjálfun í meistaraflokki karla á Íslandi 

Þessi spurningalisti er búinn til með það markmið að svara spurningunni 

„Hvernig er staðið að styrktarþjálfun í knattspyrnu í dag?“. Hann er liður í 

lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Ef þú telur þig ekki geta svarað eftirfarandi spurningum eða sérð ekki um 

þá þjálfun sem spurt er um, endilega hafðu samband við mig svo hægt sé að 

koma þeim á viðeigandi einstakling.  

Með fyrirfram þökk, 

Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir 

 

Almennar spurningar 

1. Nafn 

2. Hvaða lið þjálfar þú? 

Hér gat þjálfarinn valið félagslið sitt úr fellilista með 24 félagsliðum. 

3. Hvaða menntun hefur þú? 

4. Hve lengi hefur þú þjálfað þetta lið? 

5. Hver var þjálfari liðsins á undan þér? 

6. Hefur verið mikil breyting á starfsmannahópnum í kringum liðið? 

 Já 

 Nei 

7. Hefur verið mikið samstarf við sjúkraþjálfara? 

 Já 

 Nei 
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Sérhæfðari spurningar 

8. Eru framkvæmdar dýnamískar æfingar á knattspyrnuæfingum? 

Dýnamískar æfingar, eða functional exercises, eru æfingar með mikið 

yfirfærslugildi yfir í íþróttina. Snúast um líkamsstöðu og líkamsbeitingu auk 

þess að þjálfa vöðva og hreyfingar. 

 Já 

 Nei 

9. Ef já, hvenær á æfingunni? 

Ef nei, vinsamlegast skrifaðu „Á ekki við“ 

10. Hvers vegna þá? 

Ef nei, vinsamlegast skrifaðu „Á ekki við“ 

11. Telur þú dýnamískar æfingar nýtast í þjálfun? 

Dýnamískar æfingar, eða functional exercises, eru æfingar með mikið 

yfirfærslugildi yfir í íþróttina. Snúast um líkamsstöðu og líkamsbeitingu auk 

þess að þjálfa vöðva og hreyfingar. 

 Já 

 Nei 

12. Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

13. Hvernig er styrktarþjálfun áætluð í gegnum undirbúningstímabilið? 

14. Hvers vegna á þennan máta? 

15. Hvernig er styrktarþjálfun háttað á keppnistímabili? 

16. Er einhvern tímann sameiginleg styrktaræfing hjá leikmönnum 

flokksins? 

 Já 

 Nei 

17. Ef já, hversu oft? 

18. Ef já, hvaða áherslur eru á þeim æfingum? 
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19. Er eftirlit með framkvæmd styrktaræfinga? 

Með eftirliti er átt við hvort fylgst sé með því að leikmenn lyfti með réttu formi 

og réttri líkamsbeitingu á styrktaræfingum? 

 Já 

 Nei 

20. Er styrktarþjálfun breytileg eftir stöðu á velli? 

 Já 

 Nei 

21. Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

22. Telur þú mun á mikilvægi styrks eftir stöðu á velli? 

Með styrk er átt við getuna til að yfirvinna eða veita mótstöðu viðnám með 

vöðvaátaki. 

 Já 

 Nei 

23. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

24. Telur þú mun á mikilvægi snerpu eftir stöðu á velli? 

Með snerpu er átt við getuna til að bregðast við aðstæðubreytingum á sem 

skemmstum tíma. 

 Já 

 Nei 

25. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

26. Telur þú mun á mikilvægi sprengikrafts eftir stöðu á velli? 

Með sprengikrafti er átt við getuna til að bregðast við aðstæðubreytingum af 

miklum krafti á sem skemmstum tíma. 

 Já 

 Nei 
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27. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

28. Telur þú mun á mikilvægi hraða eftir stöðu á velli? 

Með hraða er átt við getuna til þess að framkvæma hreyfing á sem skemmstum 

tíma. 

 Já 

 Nei 

29. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 

30. Telur þú mun á mikilvægi hraðaþols eftir stöðu á velli? 

Með hraðaþoli er átt við getuna til að halda miklum hraða þrátt fyrir 

þreytueinkenni. 

 Já 

 Nei 

31. Ef já, í hvaða röð eru stöðurnar? 

Frá 1-6, 1 mikilvægast og 6 minnsta vægið. Markmaður, miðvörður, 

bakvörður, miðjumaður, kantmaður, framherji. 
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Viðauki 4: Ítarefni. Greining á svörum þjálfara. 

 

Tafla 6: Dreifing svara við spurningakönnun 

Félagslið Deild MFL Yfirþj 
A Pepsi já já 
B 1.deild já nei 
E Pepsi já já 
F Pepsi já já 
G Pepsi já nei 
H Pepsi já já 
I 1.deild já já 
K Pepsi já nei 
L 1.deild nei nei 
M 1.deild já nei 
O Pepsi nei nei 
P Pepsi já já 
Q 1.deild já nei 
R Pepsi nei já 
S 1.deild nei nei 
T 1.deild nei já 
U 1.deild já já 
V 1.deild nei nei 
W Pepsi já já 
X 1.deild nei já 
Y Pepsi nei já 
Þ 1.deild já nei 
Æ Pepsi nei já 
Ö 1.deild nei já 

Samtals lið 48 24 24 
Samtals svör 28 14 14 

 


