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Útdráttur 

 
Í þessari rannsókn verður mæld hámarkssúrefnisupptaka hjá 
knattspyrnuliði í úrvalsdeild karla á Íslandi. Liðið er Víkingur. 
Hópurinn samanstendur af 20 leikmönnum á aldrinum 16-34 ára. 
Meðalaldur leikmanna er 22 ár. Mælingar voru gerðar 2. og 7. 
mars 2016. Þegar mælingar voru gerðar voru leikmenn í miðju 
undirbúningsferli fyrir keppnistímabilið. Mælingarnar voru gerðar 
í samstarfi við yfirþjálfara félagsins í þeim tilgangi að sjá hver 
staðan væri hjá þeim fyrir komandi undirbúning fyrir sumarið. 
Æfingaáætlun var útbúin með tilliti til þeirra niðurstaðna sem 
komu út úr mælingunum. Niðurstöður úr mælingum á 
knattspyrnumönnunum verða bornar saman við aðrar þekktar 
mælingar sem hafa verið framkvæmdar á svipuðum 
leikmannahópun annarsstaðar í heiminum í þeim tilgangi að sjá 
hvar þátttakendur þessarar rannsóknar standa miðað við fyrri 
rannsóknir. Meðaltal af hámarkssúrefnisupptöku leikamanna sem 
mældir voru á rannsóknarstofu Íþróttafræðinnar í Háskólanum í 
Reykjavík var 56,77 VO2 ((ml/kg/mín)). Sá hæsti mældist 66  
VO2 ((ml/kg/mín)) og sá lægsti 47,8 ((ml/kg/mín)), en 56,77 VO2 
((ml/kg/mín)) telst ekki nógu gott fyrir úrvalsdeildarlið í 
knattspyrnu. Hafa þarf í huga að fjórir leikmenn höfðu verið að 
stíga upp úr flensu, sem kann að hafa haft áhrif á niðurstöðurnar. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.Sc. í íþróttafræði á Tækni- og 

verkfræðideild við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið gildir til 12 ECTS eininga. 

Ritgerðin er rannsóknarverkefni og í henni verður hámarkssúrefnisupptaka 

knattspyrnuliðs í úrvalsdeild karla rannsakað. Liðið sem tekið er fyrir er Víkingur. 

Ástæðan fyrir því að leikmenn hjá Víkingi voru fengnir til mælingar var áhugi 

yfirþjálfarans Milos Milojevic á því að fá leikmenn sína í slíkt próf. Rannsóknin 

var gerð í byrjun mars, nánar tiltekið þann 2. og 7 mars 2016. Prófið var gert rétt 

áður en leikmenn Víkings hófu undirbúning fyrir keppnistímabilið fyrir alvöru. 

Tímasetningin á mælingum var tilvalin, bæði fyrir mig til að fá niðurstöður fyrir 

lokaverkefnið, og einnig fyrir Milos þjálfara Víkings sem var á fullu að leggja 

lokahönd á æfingaáælun til að undirbúa leikmenn Víkings fyrir keppnistímabilið.  

            

Ég vil koma á framfæri þakklæti til Milos Milojevic fyrir samstarfið og 

hans hlut í þessu verkefni, en ekki síður fyrir samvinnuna í tengslum við 

rannsóknina og fyrir að lána mér leikmenn sína fyrir mælingarnar. Einnig vil ég 

þakka Láru Hafliðadóttur fyrir aðstoðina við mælingarnar. Lára starfar sem 

styrktarþjálfari hjá Víkingi og var hennar hlutverk fólgið í því að skrá niður á blað 

á tveggja mínútna fresti allar niðurstöður sem birtust. Hún hjálpaði líka við að 

undirbúa leikmenn fyrir næstu mælingu. Lára mældi hæð og þyngd leikmanna og 

sinnti ýmsu öðru sem þurfti að gera á meðan mælingaferlið stóð yfir. Án hennar 

hefðu mælingarnar gengið mun hægar fyrir sig. Einnig vil ég þakka öllum 

leikmönnum Víkings sem tóku þátt í rannsókninni. Þeir voru samvinnufúsir og 

jákvæðir og það var gaman að vinna með þeim. Ég vil ennfremur þakka Sveini 

Þorgeirssyni fyrir hjálpina við að koma rannsókninni af stað. Mælitækin sem 

notuð voru við rannsóknina reyndust vera biluð þegar hefja átti mælingar og það 

var fyrir skjót viðbrögð Sveins sem hægt var að bjarga málunum. Í lokin vil ég 

þakka Jónatani Garðarssyni, föður mínum, fyrir að lesa yfir ritgerðina yfir og veita 

mér góð ráð. Jafnframt vil ég nota tækifærið og þakka honum fyrir aðstoð við að 

lesa yfir fleiri verkefni sem ég hef skilað á meðan á náminu stóð. Hann hefur verið 

tilbúinn að bregðast við nánast hvenær sólahringsins sem er hvar sem hann hefur 

verið staddur í heiminum.    

 

Reykjavík 18. maí 2016     Davíð Jónatansson 
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Inngangur 

Ritgerðin byggir á rannsókn sem fólst í því að gera hámarkssúrefnismælingar á 

leikmönnum Víkings í úrvalsdeildarliði í knattspyrnu karla. Niðurstöður úr 

mælingum innan leikmannahópsins verða bornar saman til þess að sjá hvort hægt 

sé að greina einhvern mun á mælingunum innan hópsins sjálfs. Ennfremur verða 

aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á leikmönnum sem keppa á svipuðum 

styrkleika bornar saman til að sjá hvar leikmenn Víkings standa. Rannsóknin var 

gerð á rannsóknarstofu Háskólans í Reykjavík sem Íþróttafræðin hefur til afnota. 

Rannsóknin var gerð í samstarfi við þjálfara liðsins Milos Milojevic. Litlu mátti 

muna að mælingarnar hefðu ekki getað átt sér stað. Þegar verið var að undirbúa 

allt fyrir mælingarnar kom í ljós að mælitækin sem nota átti til að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku hjá leikmönnunum voru biluð. Skjót viðbrögð Sveins 

Þorgeirssonar urðu til þess að mælitækin voru skoðuð og fengu viðeigandi 

meðferð. Tækin voru þar af leiðandi komin í lag í tæka tíð áður en hefjast átti 

handa. Þegar mælingar komust loks í gang gengu þær áfallalaust fyrir sig. Haft 

var samband við alla leikmennina sem áttu að mæta á hálftíma fresti og tókst að 

halda tímaáætlun á meðan mælingar stóðu yfir. Það er mikilvægt fyrir þjálfara 

knattspyrnuliðs, þegar verið er að útbúa æfingaáætlun, að vita hvert ástand 

leikmannahópsins er hvað þol varðar. Það getur því verið gott að rannsaka  

hámarkssúrefnisupptöku leikmanna með hjálp mælitækja eða með öðrum 

viðurkenndum aðferðum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta meðal annars nýst við 

við að útbúa markvissa æfingaáætlun. Komi í ljós eftir slíka rannsókn að 

leikmennirnir eru ekki með nægilega gott þol þá getur þjálfarinn lagt aukna 

áherslu á þolæfingar í æfingaáætlun sinni. Ef niðurstöðurnar sýna aftur á móti að 

þol leikmanna sé í ásættanlegu standi þá getur þjálfarinn lagt áherslur á aðra 

mikilvæga þætti eins og leikskipulag í undirbúningi sínum. Hann getur þar af 

leiðandi einbeitt sér að því að nota þolæfingar til að viðhalda þoli í stað þess að 

gera æfingar sem auka þol leikmanna. Rannsókn á leikmannahópnum getur því 

spilað lykilhlutverk í að hámarka framfarir á þoli leikmanna.   

 Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvaða kröfur eru gerðar til 

knattspyrnumanna sem keppa í úrvalsdeild karla, hvað varðar þol.  

Að kanna hvar knattspyrnuliðið Víkingur stendur hvað varðar 

hámarkssúrefnisupptöku ((ml/kg/mín)). 
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 Að bera saman niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptökuprófi innan 

leikmannahóps Víkings, eftir þyngd, aldri og leikstöðu leikmanna. 

Ennfremur að bera heildarmeðaltal leikmannahóps Víkings saman við 

þekkt meðaltöl sambærilegra leikmannahópa í fyrri rannsóknum á þessu sviði. 

1. Knattspyrna 

Knattspyrna er ein útbreiddasta íþróttagreinin í heiminum um þessar mundir og er 

með hvað flesta iðkendur. Leikmenn þurfa að vera með góða tækni, vera fimir og 

útsjónarsamir og vera með fjölbreytta líkamlega hæfileika til þess að geta náð 

árangri í íþróttinni (Helgerud, Engen, Wisloff og Hoff, 2001). Knattspyrnuleikur 

er spilaður í tveimur hlutum sem standa yfir í 45 mínútur hvor, samtals í 90 

mínútur. Á milli fyrri og seinni hluta knattspyrnuleiks er tekið 15 mínútna langt 

leikhlé. Boltinn er í leik í um það bil 55 til 60 mínútur í hverjum leik. Hinn hluti 

leiktímans fer í innköst, aukaspyrnur, vítaskot, markmannsspyrnur og leikhlé þar 

sem dómari stöðvar leikinn á meðan verið er að sinna slösuðum leikmönnum 

(Richard Akenhead, 2014).  

 Knattspyrna einkennist til að mynda af hraðabreytingum og 

stefnubreytingum. Hraðabreytingarnar geta farið upp í háa ákefðs hlaupaspretti og 

niður í rólegt skokk eða gönguhraða (Hammouda o.fl., 2013). Tæklingar, stökk og 

að skalla bolta eru aðgerðir sem krefjast mikils krafts og snöggrar ákvarðanatöku 

af hálfu leikmanna. Í ensku úrvalsdeildinni þurfa leikmenn að framkvæma allt að 

700 stefnubreytingar í einum leik (Bangsbo, 2014). Leikmaður þarf að ferðast allt 

að 10 til 11,5 km um völlinn í hverjum leik. Ákefðin að meðaltali á meðan á 

knattspyrnuleik stendur getur samsvarað 80 til 90% af tímanum í lágri ákefð til 

meðal ákefðar sem breytist yfir í mjög háa ákefð með örum hraðabreytingum í 10 

til 20% af tímanum. Ein aðalástæðan fyrir örmögnun leikmanna á meðan á leik 

stendur er sú að út af stöðugum skyndibreytingum í ákefð, úr lágri ákefð og yfir í 

skyndilega háa ákefð, getur þátttaka í knattspyrnuleik leitt til uppsöfnunar 

mjólkursýru í blóði leikmanna (Bloomfield, Polman og O’Donoghue, 2007).  
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1.1. Líkamlegar kröfur til knattspyrnumanna 

Hæð leikmanna sem spila knattspyrnu er á milli 177 til 185 sentímetrar að 

meðaltali. Miðjumenn eru yfirleitt lægstir, á milli 177 til 180 sentímetrar. 

Varnarmenn eru hæstir, á milli 180 til 185 sentímetrar. Sóknarmenn eru þarna 

mitt á milli, í kringum 183 sentímetrar að hæð. Markverðir eru svo töluvert hærri, 

eða frá 185 til 190 sentímetrar. Þyngd leikmannanna dreifist á svipaðan hátt eftir 

hæð þeirra. Varnar- og markmenn eru þyngstir og miðju- og sóknarmenn eru 

léttari, en meðalþyngd leikmanna dreifist frá 72 kg til 88 kg (Richard Akenhead, 

2014). Burgess, Naughton og Norton tóku saman tölfræði úr knattspyrnuleikjum í 

áströlsku úrvalsdeildinni. Þeir könnuðu yfirferð fjölda leikmanna í 

knattspyrnuleikjum. Niðurstöðurnar voru teknar saman á tölfræðilegan hátt og það 

sem kom meðal annars fram var hvað hver og einn leikmaður ferðast langar 

vegalengdir í einum knattspyrnuleik að meðaltali. Hver leikmaður gengur 3,4 km, 

skokkar 3,8 km, töltir 1,8 km, tekur spretti í 0,4 km og hleypur á fullum hraða í 

0,1 km. Samtals eru þetta 10,2 km að meðaltali sem leikmaður ferðast um völlinn 

í einum knattspyrnuleik. Þetta er meðaltalið þegar heilt knattspyrnulið er mælt á 

þennan hátt (Burgess, Naughton og Norton, 2006). Tíminn sem leikmaður eyðir í 

að standa í leik er 19,5% leiktímans (Konefa, Chmura, Kowalczuk, Andrzejewski 

og Chmura, 2015). 

 Þegar leikstöður voru greindar hver fyrir sig kom í ljós að varnarmenn 

ferðuðust minnstu vegalengdina, alls 9,1 km, þar af hlupu þeir 0,6 km á spretti og 

fóru 0,3 km á fullum hraða. Miðjumenn ferðuðust mestu vegalengdina, samtals 

11,1 km. Þeir þurftu að hlaupa 0,8 km á spretti og 0,4 km á fullum hraða. 

Sóknarmenn ferðuðust næst lengstu vegalengdina, samtals 10,4 km. Þeir hlupu 

0,8 km á spretti og 0,5 km á fullum hraða, sem þýðir að þeir fóru lengstu 

vegalengdina á fullum hraða. Þessar mælingar gefa góða heildarmynd af því hvað 

hver og einn leikmaður þarf að fara langar vegalengdir í hverjum knattspyrnuleik. 

Rétt er að geta þess að varnarmenn þurfa að leggja minni áherslu á vegalengdir en 

þeir sem spila hinar tvær stöðurnar í liðinu. Miðjumenn þurfa að hlaupa lengst og 

skokka meira en hinir leikmennirnir, en þeir þurfa líka að geta tekið sprettina og 

farið á fullri ferð fram eða aftur völlinn. Sóknarmaður ferðast aðeins minna en 

miðjumaður en það munar þó ekki miklu. Sóknarmaður þarf líka að geta tekið á 

sprett og þarf oftar en hinir að bregðast við og fara á fullan sprett (Burgess o.fl., 

2006). Svipaðar niðurstöður komu út úr rannsókn sem var gerð á liðum í fyrstu 
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deild í knattspyrnu í Brasilíu (Barros o.fl., 2007). Leikmenn sem keppa í efstu 

deildum í knattspyrnu spila af mun hærri ákefð en þeir leikmenn sem keppa í 

neðri deildum. Það skiptir máli að þjálfa knattspyrnumenn í að hlaupa með hárri 

ákefð (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003). Í knattspyrnuleik á atvinnumannastigi 

þurfa knattspyrnumenn að framkvæma allt að því 50 stefnubreytingar í hverjum 

leik. Stefnubreytingar krefjast þess að knattspyrnumaðurinn haldi jafnvægi og 

hann þarf að hafa stjórn á boltanum. Á sama tíma verður hann að geta ráðið við 

varnarpressu andstæðingsins (Wisløff, Helgerud og Hoff, 1998). 

1.2. Kröfur á mismunandi þolkerfi knattspyrnumanna 

Líkaminn hefur þrjú kerfi til þess að útbúa orku. Orkukerfin skiptast í loftfirrt 

orkukerfi og loftháð orkukerfi. Loftfirrta orkukerfið býr til orku á tvo vegu og 

skiptist samkvæmt þessu í tvennt. Fyrst er það ATP-PCr kerfi sem notar kreatín til 

þess að búa til orku. ATP-PCr kerfið er hraðvirkasta orkukerfið og gefur mestu 

orkuna en það endist í mjög skamman tíma og hámarkar afköstin í tíu sekúndur. 

Eftir að ATP-PCr kerfið hefur hámarkað afköst sín tekur við sykurrofskerfið sem 

notar glúkósa og glýkógen til þess að mynda orku. Sykurrofskerfið er næst 

öflugasta orkukerfið og er í hámarksafköstum í allt að tvær mínútur (Hirvonen, 

Rehunen, Rusko og Härkönen, 1987). Þegar líkaminn brýtur niður glúkósa 

myndast mjólkursýra. Hvorki PCr kerfið né sykurrofskerfið nota súrefni í 

efnaskiptum og kallast þau því loftfirrt orkukerfi. Þriðja orkukerfið er loftháð 

orkukerfi og kallast oxunarkerfi. Oxunarkerfið tekur lengri tíma að komast í gang 

en það getur myndað orku í lengri tíma. Til að mynda orku notar oxunarkefið 

súrefni og fitu. Kerfið tekur við af sykurrofskerfinu eftir um tvær mínútur og 

endist í ótakmarkaðan tíma (Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 2012).  

1.3. Kröfur um þol knattspyrnumanna 

Knattspyrnumenn nota öll þrjú orkukerfin í knattspyrnuleik en þeir nota aðallega 

loftháða orkukerfið. Leikmaður notar loftháða orkukerfið í um það bil 80 til 90 % 

af leiktímanum í meðal ákefð til léttrar ákefðar. Leikmaðurinn fer svo yfir í 

loftfirrtu orkukerfin í um það bil 10 til 20 % af leiktímanum þar sem hann tekur 

spretti frá 10 m á fullri ferð og allt upp í 30 m þar sem hraðinn er örlítið minni en 

þó frekar mikill. Leikmaður notar loftfirrt orkukerfi einnig þegar hann þarf að 

beita sér snögglega eins og þegar um er að ræða stökk, rennitæklingar og 

stefnubreytingar (Clark, Edwards, Morton og Butterly, 2008). Það skiptir miklu 
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máli að viðhalda þoli leikmannsins á meðan á keppnistímabilinu stendur. Þar sem 

knattspyrna gerir miklar og mismunandi og ekki síður flóknar kröfur um þol, þá er 

ekki einfalt mál að halda þoli leikmanna í góðu ástandi allt tímabilið. Í 

knattspyrnuleik eru leikmennirnir að mestu í áreynslu sem er í kringum 80% af 

hámarkssúrefnisupptöku hvers leikmanns, en þá er viðkomandi leikmaður í 

loftfirrtri áreynslu (anaerobic threshold). Það er því mikilvægt að vera með 

mælingar á hámarkssúrefnisupptöku leikmanna til þess að geta útbúið æfingar 

sem viðhalda þoli þeirra (Clark o.fl., 2008). Í knattspyrnuleik eru 96% 

hlaupasprettanna sem knattspyrnumenn þurfa að takast á við innan við við 30 m 

og lang flestir af sprettunum eru um það bil 10 m (Clark o.fl., 2008).  

1.4. Styrkur knattspyrnumanna 

Knattspyrnumenn þurfa ekki bara að búa yfir miklu þoli heldur þurfa þeir líka að 

búa að miklum styrk og krafti til þess að geta framkvæmt stefnubreytingar af 

miklum hraða, öryggi og afli. Því kröftugri sem leikmaður er líkamlega, því 

öflugri getur stefnubreytingin verið. Með því að auka styrk leikmanns er einnig 

hægt að auka kraft hans. Leikmaður sem getur lyft góðum þunga í einni 

hámarkslyftu í hnébeygju getur verið með mikla hraðaaukningu (Wisloff, 

Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004).  
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2. Mælingar á knattspyrnumönnum 

2.1. Hjartsláttarmælingar 

Mælieiningin á hámarks hjartslætti er notuð sem staðfesting á því að hámarks 

loftháðri getu sé náð. Þar sem það þykir ekki auðvelt að ná hámarks hjartslætti hjá 

fólki þá hefur verið útbúin formúla sem áætlar hver hámarks hjartsláttur er 

almennt hjá fólki. Sú formúla sem er oftast notuð er 220 mínus aldur, en þessi 

formula þykir ekki vera nógu áræðanleg, sérstaklega vegna þess að hún virðist 

ekki taka mið af fólki sem er 60 ára og eldra. Það hefur verið gerð víðtæk 

rannsókn þar sem allir aldurshópar heilsuhraustra einstaklinga voru rannsakaðir. 

Þessi rannsókn átti bæði við um karla og konur. Tekið var mið af því hvort fólk 

var þjálfað eða hafði ekki verið í neinni þjálfun. Einnig var unnið út frá 

niðurstöðum sem útbúnar voru í reikniformúlu sem átti að áætla á nákvæmari hátt 

hámarks hjartslátt hjá öllum aldurshópum. Formúlan er 208 – 0,7 * aldur (Tanaka, 

Monahan og Seals, 2001). 

2.2. Hámarkssúrefnisupptöku mælingar 

Margar aðferðir hafa verið þróaðar í gegnum árin til þess að mæla frammistöðu í 

íþróttum. Þar á meðal er hámarkssúrefnistökupróf á hlaupabretti inni á 

rannsóknarstofu. Prófið kallast: Test of running on treadmill (TRT) (Alemdaroğlu, 

Dündar, Köklü og Aşçı, 2012). Hámarkssúrefnisupptaka er hæfileiki eða 

eiginleiki einstaklings til að nýta það súrefni sem hann andar að sér. TRT prófið 

gengur út á að mæla magn af gasi sem einstaklingur andar að sér og frá sér. 

Viðkomandi einstaklingur er látinn anda í grímu sem er tengd við tæki sem mælir 

það súrefni sem hann andar að sér og líka það magn af CO2 sem hann andar frá 

sér. Síðan er reiknað út hversu mikið súrefni einstaklingurinn notaði í hverjum 

andardrætti fyrir sig. Einstaklingurinn getur haldið áreynslunni í 

hámarkssúrefnisupptöku í um það bil 20 til 30 sekúndur. Síðan á viðkomandi 

einstaklingur að hlaupa þar til hann örmagnast. Til þess að hægt sé að fá fullvissu 

um að einstaklingurinn hafi náð hámarkssúrefnisupptöku þarf að ganga úr skugga 

um að hann hafi náð tveimur atriðum af þremur sem koma fyrir hér að neðan: Að 

ná innan við 95-100% af hámarks fjölda slaga hjartans, sem hægt er að reikna út 
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með (220 mínus aldur). Lokatala fyrir (respiratory exchange ration RER) þarf að 

vera 1,15 eða hærri. Í lokinn þurfa leikmenn að ná þreytustigi 19 eða 20 á Borg 

skalanum sem byrjar á 6 sem er lítil þreytu eining og endar á 20 sem er hámarks 

þreyta (Christopher, Reilly og Williams, 2009).  

Það getur skipt máli í TRT prófinu hvernig hlaupatæknin er hjá þeim sem 

er verið að mæla. Það er hægt að vera með slæma og góða tækni þegar hlaupið er 

á hlaupabretti. Sá einstaklingur sem er með slaka tækni gæti örmagnast áður en 

hann nær hámarkssúrefnisupptöku sökum slakrar tækni og því fengið aðrar 

niðurstöður en ef hlaupatækni hans væri góð (Taylor, Buskirk og Henschel, 

1955). Það virðist hafa áhrif á menn hvort eða hversu nálægt örmögnun þeir ná að 

komast þegar þeir hlaupa á hlaupabrettinu. Þetta fer til dæmis eftir því hversu 

áhugasamir og einbeittir þeir eru, hvort þeir séu vel þjálfaðir hlauparar og líka 

hvort þeir sem hafa áður farið í gegnum erfiða og mikla þjálfun nái að bíta á 

jaxlinn og þrauka út prófið áður en þeir komast á það stig að örmagnast. Þar 

skiptir hvatningin máli, bæði hvernig hún er og einnig hvort það er innri eða ytri 

hvatning sem heldur viðkomandi lengur gangandi en ef um annan einstakling væri 

að ræða. Þeir sem eru meira innstilltir á að halda áfram eru líklegri til að ná lengra 

í prófinu og eru þar af leiðandi nær því að verða örmagna heldur en þeir sem eru 

minna innstilltir á að taka prófið (Taylor o.fl., 1955). 

Hafa skal það hugfast þegar niðurstöður um hámarkssúrefnisupptöku eru 

skoðaðar að taka þarf mið af líkamsþyngd leikmanna. Leikmenn sem eru þyngri 

eiga það til að fá lægri niðurstöðutölur í hámarkssúrefnisupptöku. Geta þeirra til 

þess að vinna úr súrefni er þar af leiðandi hugsanlega vanmetin. Þetta er aftur á 

móti öfugt hjá þeim leikmönnum sem eru léttari. Sú staða getur komið upp að 

hæfni léttari leikmanna til að vinna úr súrefni sé ofmetin vegna þess að þeir geta 

átt það til að fá hærri tölur í hámarkssúrefnisupptökuprófi. Þetta er vegna þess að 

hámarkssúrefnisupptaka tekur mið af líkamsþyngd (ml/kg/mín) (Christopher o.fl., 

2009). 

2.3. Mælingar hámarkssúrefnisupptöku knattspyrnumanna  

Aðferðaráætlunin (protocol) sem notuð er til þess að mæla hámarks 

súrefnisupptöku á hlaupabretti gengur út á stöðuga og stigvaxandi aukningu á 

æfingaálagi þar til að sá sem prófaður er verður úrvinda vegna líkamlegrar þreytu. 
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Þetta þarf að gerast á innan við 8 til 12 mínútum (Alemdaroğlu o.fl., 2012). Það 

sem gerir hámarkssúrefnisupptöku TRT prófið erfitt í framkvæmd er að það krefst 

þess að notað sé tæki sem hefur það lykilhlutverk að kvarða og mæla, svo að 

andrúmsloftið sem einstaklingurinn sem er verið að mæla andi því að sér og frá 

sér. Þetta tæki er ekki auðfáanlegt og er þar að auki dýrt (Leibetseder, 

Ekmekcioglu og Haber, 2002). Verklagið sem algengt er að nota við mælingar á 

knattspyrnumönnum felst í því að stilla hlaupabrettið á 1° og byrja á hraða 4-6 

km/h. Á tveggja mínútna fresti er hraðinn aukinn um 2 km/h þar til hraðinn er 

orðinn 16 km/h. Eftir það er hallinn á brettinu hækkaður um 2,5° á tveggja 

mínútna fresti. Prófinu lýkur þegar einstaklingurinn sem verið er að mæla telur sig 

ekki geta meira og stígur sjálfur af brettinu. Hann þarf þó að hafa náð 19 – 20 á 

Borg skalanum áður en hann hættir (Christopher o.fl., 2009). Með því að fylgjast 

með lífeðlisfræðilegum þáttum hjá knattspyrnumönnum á meðan á 

knattspyrnuleik stendur er hægt að sjá hvaða orkukerfi hann notast við í leik. 

Meðal lífeðlisfræðilegra þátta sem gott er að skoða er hjartslátturinn og það er 

jafnframt mikilvægt að taka blóðsýni á meðan leikmaður er í áreynslu. Með því að 

athuga þessar mælingar er hægt að skoða hvaða orkukerfi knattspyrnumaðurinn 

notast við og komast að því hvort það er loftháð þol eða loftfirrt þol eða hvort 

hann notast við bæði kerfin á meðan á leik stendur. Mælingar hafa sýnt að 

knattspyrnumaður þarf að gera örar skiptingar úr loftháðu yfir í loftfirrt orkukerfi í 

knattspyrnuleik (Hammouda o.fl., 2013). 

2.4. Aðrar aðferðir við mælingar á hámarkssúrefnisupptöku 

Það eru helst þrjú próf sem koma til greina til að mæla hámarkssúrefnisupptöku. 

Öll prófin er hægt að framkvæma á æfingasvæði þeirra íþróttafélaga sem um 

ræðir í hvert sinn. Það sem þarf til að framkvæma prófin er völlur þar sem hægt er 

að hlaupa u.þ.b. 20 – 40 m spretti. Prófin heita 20 m multistage shuttle run test 

(MST) (Léger og Lambert, 1982), Yo-Yo intermittent endurance test (YIET) 

(Krustrup o.fl., 2003) og Yo-Yo intermittent recovery level 2 test (Yo-Yo IR2 

test) (Oberacker, Davis, Haff, Witmer og Moir, 2012). YoYo IR2 á betur við 

þegar prófa á knattspyrnumenn sem spila í efstu deildum því Yo-Yo IR2 er 

leiklíkara knattspyrnuleik þar sem ákefðin í prófinu er mun hærri en í YIET 

prófinu. Prófið er leiklíkara knattspyrnuleik með stuttum sprettum í hárri ákefð 

(Oberacker o.fl., 2012). Hópur sem var samansettur af 20 knattspyrnu 
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leikmönnum með meðalaldur 17,7 ár var látinn þreyta þrjú algengustu 

hámarkssúrefnistökuprófin til að athuga hvort munur væri á niðurstöðum milli 

þessara prófa. Prófin fólust í því að hlaupa á hlaupabretti inni á rannsóknarstofu; 

TRT próf, Yo-Yo próf og MST próf. Þegar niðurstöður úr þessum þremur prófum 

voru bornar saman kom í ljós að það var sterk fylgni á milli þessara þriggja prófa 

(Alemdaroğlu o.fl., 2012). Hámarkssúrefnisupptökuprófið, TRT, tekur tíma bæði í 

framkvæmd og undirbúningi. Prófið er dýrt í framkvæmd því tækin sem þarf að 

nota til að gera þau eru dýr og sjaldgæf og það þarf að hafa starfsmann sem kann 

að framkvæma prófið. Þetta er því kannski ekki hentugasta prófið fyrir hópíþróttir 

til að mæla alla leikmennina (Aziz, Tan og Teh, 2005). Vegna þessa hafa þjálfarar 

hópíþrótta oft á tíðum áhuga á öðrum kostum sem í boði eru þegar kemur að því 

að kanna stöðuna á hámarkssúrefnisupptöku leikmannahópa í heild sinni (Aziz 

o.fl., 2005).  

2.5. Knattspyrnumenn og færni þeirra til þess að nýta súrefni 

Tvö lið í norsku úrvalsdeildinni voru mæld í hámarkssúrefnisupptökuprófi. Það 

voru liðin Rosenborg og Strindheim. Knattspyrnumenn hjá Rosenborg mældust að 

meðaltali með 67,6 (ml/kg/mín) í hámarkssúrefnistupptöku. Meðal hæð liðsmanna 

var 181,1 sentímetri og meðal þyngd var 76,9 kg. Knattspyrnumennirnir hjá 

Strindheim mældust að meðaltali með 59,9 (ml/kg/mín). Meðal hæð leikmanna 

var 180,8 sentímetrar og meðal þyngd var 76,8 kg. Í sömu rannsókn var mældur 

hámarksstyrkur í einni lyftu í hnébeygju og bekkpressu og einnig var mælt 

jafnfætisstökk. Þessum tveimur liðum var svo skipt niður í leikmannastöður og 

athugað hver munurinn innbyrðis var á leikmönnum eftir því hvaða stöður þeir 

spiluðu með liðinu. Varnarleikmenn voru að meðaltali í 61,5 (ml/kg/mín), hæð 

þeirra var 182,2 sentímetrar og þyngdin var 81,3 kg. Miðjumenn voru að 

meðaltali með 66,4 (ml/kg/mín), hæð þeirra var 179,6 sentímetrar og þyngdin 

reyndist vera 75,6 kg. Sóknarmenn voru að meðaltali 63,5 (ml/kg/mín), hæðin var 

179,3 sentímetrar og þyngd þeirra var 75,6 kg (Wisløff o.fl., 1998).  

 Rannsókn sem gerð var á íslenskum knattspyrnumönnum í fyrstu deild og 

úrvalsdeild karla árið 1999 sýndi að úrvalsdeildarmenn voru með súrefnisupptöku 

að meðaltali 63,2 (ml/kg/mín) +/- 4,5 og fyrstu deildar leikmenn voru með að 

meðaltali 61,7 (ml/kg/mín) +/- 5,1. Samtals voru þetta níu úrvalsdeildarlið og sjö 
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fyrstu deildar lið. Auk hámarkssúrefnisupptöku voru einnig teknar saman 

niðurstöður úr líkamsmælingum á leikmönnum. Leikmenn í úrvalsdeildinni voru 

að meðaltali 24 ára gamlir, þeir voru að meðaltali 181 sentímetri á hæð, 77 kg að 

þyngd og 23,5 BMI. Í sömu rannsókn var gerð samantekt úr öðrum rannsóknum 

sem gerðar höfðu verið á hámarkssúrefnisupptöku á svipaðan máta. Þessar 

rannsóknir sýndu að knattspyrnulið í efstu styrkleikaflokkum voru á bilinu 56,8 

(ml/kg/mín) til 67,6 (ml/kg/mín) (Arnason o.fl., 2004). Aðrar rannsóknir sýna 

fram á að hámarkssúrefnisupptaka hjá atvinnumönnum í knattspyrnu hafi verið á 

milli 55 og 65 (ml/kg/mín). Mælingar á knattspyrnumönnum hafa farið upp í 70 

(ml/kg/mín) (Wisløff o.fl., 1998). Nokkrar rannsóknir benda til þess að 

knattspyrnuleikmenn í atvinnumennsku ættu að vera með hámarkssúrefnisupptöku 

í kringum 60 (ml/kg/mín) (Clark o.fl., 2008). Rannsókn sem heitir: Maximal 

aerobic power characteristics of male professional soccer players, var mjög 

viðamikil. Þar var safnað saman niðurstöðum úr TRT prófum 

atvinnuknattspyrnumanna á árunum 1989 til 2012. Samtals svöruðu 1545 

knattspyrnumenn á aldrinum 22 +/- 4 ára sem voru með í þessari könnun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að meðal hæð knattspyrnumanna var 

181 +/-6 og meðal þyngd var 76 +/-8 kg. Samkvæmt niðurstöðum úr þessari 

rannsókn þá voru langflestir leikmennirnir með hámarkssúrefnisupptöku um 62-

64 (ml/kg/mín). Það virtist ekki vera mikill munur á því hvort 

knattspyrnumennirnir voru unglingar eða fullorðnir (Tønnessen, Hem, Leirstein, 

Haugen og Seiler, 2013). 

2.6. Rannsóknir á hraðabreytingum í knattspyrnuleik 

Í knattspyrnuleik eru hraðabreytingar flestar í fyrri hluta fyrri hálfleiks hvers 

knattspyrnuleiks og þeim fækkar svo í seinni hluta fyrri hálfleiks rétt fyrir leikhlé. 

Eftir leikhlé fjölgar hraðabreytingunum aftur og verða þær svipað margar og um 

miðbik fyrri hálfleiks, en fækkar svo aftur jafn óðum fram að leikslokum. Það fer 

eftir því hversu mikil ákefð var í fyrri hálfleik hversu margar hraðabreytingar 

verða í seinni hálfleik. Ef það er lítið um hraðabreytingar í fyrri hálfleik þá verða 

hraðabreytingarnar fleiri í seinni hálfleik. Þó hraðabreytingum fækki í lokin á fyrri 

hálfleik og seinni hálfleik þá virðast knattspyrnumennirnir halda tæknilegum 

eiginleikum sínum út leikinn (Bangsbo, 2014). Tengsl eru milli styrks 

knattspyrnumanna og getu þeirra til þess að bregða á sprett á miklum hraða sem 
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og að gera hraðabreytingar og taka stökk. Það hefur því verið áhugi á því að mæla 

hámarksstyrk knattspyrnumanna í einni lyftu í hnébeygju með hámarksþyngd og 

bera árangurinn saman við það hversu hratt knattspyrnumennirnir hlaupa 10 m og 

30 m spretti. Ennfremur er áhugi á að athuga í þessu samhengi hversu hátt sömu 

knattspyrnumenn ná að stökkva í lóðréttu jafnfætisstökki. Knattspyrnumenn sem 

lyftu góðri þyngd gátu einnig tekið spretti á miklum hraða og stokkið hátt 

(Wisloff o.fl., 2004). Styrktarþjálfunin hefur forvarnargildi því það kom í ljós að 

þeir knattspyrnumenn sem stunduðu reglulega styrktarþjálfun og notuðu æfingar 

þar sem áhersla var lögð á að styrkja aftanílærisvöðva í vöðvalengingu voru í 

minni hættu á að togna aftan í læri heldur en þeir sem ekki höfðu stundað slíka 

styrktarþjálfun (Askling, Karlsson og Thorstensson, 2003).  

2.7. Þolæfingar fyrir knattspyrnumenn 

Til að auka hámarkssúrefnisupptöku er gott að notast við lotuþjálfun (interval 

training). Hópur knattspyrnumanna var settur í átta vikna æfingaferli með það 

markmið að leiðarljósi að auka hámarkssúrefnisupptöku hjá öllum hópnum. Fyrir 

rannsóknina voru þeir með þoltölu að meðaltali 58,10 (ml/kg/mín). Leikmennirnir 

áttu að æfa lotuþjálfun tvisvar í viku. Hver æfing byggðist á fjórum sinnum 

fjögurra mínútna lotum. Loturnar byrjuðu á mínútu hlaupaspretti upp brekku þar 

sem leikmenn áttu að ná 90-95% af hámarkspúlsi sínum. Seinni þrjár mínúturnar 

voru síðan notaðar til að stunda létt skokk út tímann með púls í kringum 70% af 

hámarkspúlsi. Þessi lota var endurtekinn fjórum sinnum á æfingunni. Eftir átta 

vikur var aftur tekið hámarkssúrefnispróf hjá leikmönnunum og höfðu þeir bætt 

sig að meðaltali það mikið að þeir fóru upp í 64,2 (ml/kg/mín), sem er töluverð 

bæting á átta vikum. Þátttakendurnir bættu sig þó ekki í hlaupahraða með þessari 

lotuþjálfun (Hoff og Helgerud, 2004). 

2.8. Styrktaræfingar fyrir knattspyrnumenn 

Hámarksstyrkur hefur áhrif á kraft. Því meiri krafti sem leikmaðurinn býr yfir því 

hraðari er hann. Með því að auka styrk, og þá aðallega í hnébeygjum, eykst færnin 

til að framkvæma aðgerðir sem krefjast krafts. Undir þetta falla t.d. stökk og 10 til 

30 m sprettir en þetta eykur líka getuna til að framkvæma snöggar 

hraðabreytingar, gera stefnubreytingar, hægja ferðina snögglega og stansa 

algjörlega. Hópur knattspyrnumanna var látinn gera eina hámarkslyftu í hálfri 

hnébeygju og var meðaltalið hjá hópnum 161 kg. Þeir sem tóku þátt voru síðan 
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látnir hlaupa 10 m sprett og var meðaltal leikmanna 1,91 sekúnda. Eftir 

mælingarnar tók við átta vikna styrktar æfingahringur. Í hverri viku var lyft 

þrisvar sinnum og áttu leikmennirnir að framkvæma fimm endurtekningar af 

hálfri hnébeygju í fjórum settum á hverri æfingu. Þyngdin var 85% af 

hámarksgetu þeirra í einni lyftu sem var mæld áður en hafist var handa. Eftir átta 

vikur voru aftur gerðar mælingar á hnébeygjum og 10 m og 30 m sprettum. Bættu 

leikmennirnir sig bæði í hámarksstyrk og hlaupahraða. Meðaltalið fór úr 161 kg 

upp í 215 kg í hálfri hnébeygju og þeir bættu sig ennfemur um tæpa sekúndu í 

sprettunum (Hoff og Helgerud, 2004). 
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3. Aðferð og gögn 

3.1. Þátttakendur 

Úrtakið fyrir þessa rannsókn er knattspyrnulið í úrvalsdeild karla á Íslandi. 

Hópurinn samanstendur af 20 leikmönnum á aldrinum 16 til 34 ára. Meðalaldur 

leikmanna er 22,20 ár, meðal þyngd þeirra er 76,50 kg og meðal hæð leikmanna 

er 181,36 sentímetrar. Mælingar voru gerðar 2. og 7. mars 2016 frá klukkan 13:00 

til 19:00 báða dagana. Hver mæling fyrir hvern leikmann með undirbúningi tók 

um það bil 30 mínútur. Það tók aftur á móti 11 til 14 mínútur að gera mælinguna 

sjálfa.  

 

3.2. Mælitæki 

Mælitækið sem notað var til að mæla þyngd þátttakenda var vog sem sýnir þyngd 

í kílógrömmum (kg).  

Mælitækið sem notað var til að mæla hæð leikmanna var málband sem 

skrúfað er á vegg. Málbandið er með stiku sem komið var fyrir ofan á höfðinu á 

þeim sem er verið að mæla. Með þessum hætti var hægt að fá nákvæma mælingu 

á hæð viðkomandi einstaklings. Málbandið sýnir hæð í sentímetrum.  

Polar RS100 hjartsláttar mónitor úr var notað til að mæla hjartslátt hvers 

þátttakanda. Skynjara, sem er í teygjubandi, var komið fyrir á bringu 

þátttakandans. Skynjarinn mældi hjartsláttinn og sendi upplýsingarnar yfir í úrið 

sem sýndi hver hjarslátturinn var.  

Til að taka tímann var notaður iphone 6s. Til að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku var notað tæki sem heitir Ergospirometry sem er frá 

framleiðandanum Schiller. Tækið samanstendur af loft- og gasmælitæki (Power 

Cube gas analyser). Þetta tæki mælir súrefni og koltvísýring og er hraðvirkt og 

nákvæmt í mælingum. Loft- og gasmælitækið er tengt við tölvu sem er með 

stýrikefi sem les niðurstöður frá loft- og gasmælitækinu. Stýrikerfið heldur utan 

um mælingarnar.  

Gríma fer yfir andlit og nef viðkomandi einstaklings og tekur við öllu lofti 

sem er í hverjum andardrætti. Gríman er tengd við loft- og gasmælitækið með 

tveimur slöngum. Loft- og gasmælitækið er tengt við súrefniskút sem er með lofti 

og búið er að mæla nákvæmlega hlutföll súrefnis í kútnum. Kúturinn er notaður til 

þess að kvarða loft- og gasmælitækið. Að lokum er hlaupabretti notað til að 
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framkvæma prófið. Hlaupabrettið er bæði með stillanlegum hraða í km/h og 

stillanlegum halla sem er í gráðum. Hraðann og hallann þarf að stilla handvirkt.  

Að mælingu lokinni voru niðurstöður teknar saman í einu pdf skjali í 

tölvutæku formi. Upplýsingarnar sem komu fram voru meðal annars VO2 

(L/mín), súrefni sem andað er að sér, VCO2, loft koltvísýringur sem andað er frá 

sér og RER, sem er respiratory exchange ratio. 

  

3.3. Framkvæmd 

Þátttakendur voru beðnir um að koma í Háskólann í Reykjavík dagana annan og 

sjöunda mars 2016. Tilraunin var framkvæmd í tilraunastofu nr. M210 sem 

Íþróttafræðin hefur til umráða. Áður en allar mælingar fóru fram þurfti að kveikja 

á mælitækjunum og láta þau hita sig upp í að minnsta kosti klukkutíma áður en 

fyrsta mæling átti að fara fram. Þegar mælitækin voru orðin heit þá þurfti að 

kvarða gas- og loftmælitækið með fyrirfram þekktu lofti sem kom frá 

súrefniskútnum. Þegar búið var að kvarða súrefnið þurfti að kvarða hve mikið loft 

fór inn og út úr tækinu. Það var gert með pumpu sem er nákvæmlega einn líter að 

stærð. Í hverri dælingu frá pumpunni kom einn liter og pumpa þurfti sex til átta 

sinnum. Þegar búið var að kvarða mælitækin var hægt að byrja á að mæla 

þátttakendur. 

 Þátttakendur voru fyrst beðnir um að skrá sig á mætingarskjal sem þeir 

gátu fyllt út sjálfir í gegnum google docs. Þátttakendur gátu skráð sig með 

hálftíma millibili frá klukkan 11:00 til 20:00. Hver mæling tók um 30 mínútur hjá 

hverjum þátttakanda með undirbúningi. Hvert próf var sett í gang á hálftíma fresti. 

Til þess að láta þetta ganga hratt og örugglega fyrir sig voru tveir sem 

framkvæmdu prófið. Annar stjórnaði mælitækjunum á meðan tilraunin stóð yfir 

og las upp á tveggja mínútna fresti af skjá þær niðurstöður sem komu fram í VO2 

og RER. Hinn aðilinn skráði á blað þær niðurstöður sem komu úr VO2 og RER á 

tveggja mínútna fresti. Sami aðili hjálpaði einnig til við að undirbúa næsta 

leikmann sem var að koma í næsta próf, á milli þess sem niðurstöður voru skráðar 

niður á blað. 
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3.4. Mælingingar 

Byrjað var á því að undirbúa hvern og einn þátttakanda áður en mælingin var 

framkvæmd. Allir sem tóku þátt fengu nákvæmar upplýsingar í byrjun um það út 

á hvað prófið gekk og hvernig það færi fram og til hvers væri ætlast af þeim. Svo 

var gerð líkamsmæling á hæð og þyngd hvers leikmanns með vog og málbandi. 

Hver þáttakandi fékk þessu næst tvær grímur sem hann var beðinn um að máta á 

andlitið á sér. Þetta var gert vegna þess að gríman varð að passa vel á andlitið og 

falla yfir munn og nef svo að prófunin heppnaðist sem best. Grímunni var komið 

vel fyrir á andliti þátttakandans og hún fest vel með teygjuneti sem fór aftur á 

hnakka. Gríman var síðan tengd við loft- og gasmælitækið með tveimur slöngum. 

Áður en byrjað var að gera hámarkssúrefnisupptökuprófið þurfti að mæla stærð 

lungna hvers þátttakanda til þess að vita hve mikið viðkomandi aðili andaði í 

hverjum andardrætti. Það var gert með öndunarflæðismælingu (spirometíu), en sú 

aðferð gengur út á að anda eðlilega nokkra andardrætti. Þátttakandinn átti að byrja 

á því að blása öllu lofti frá sér, draga síðan alveg inn andann og fylla lungun alveg 

og blása svo aftur frá sér þar til að allt loft úr lungunum var búið. Þegar þetta var 

komið var hægt að hefja mælinguna. 

Aðferðaráætlun (protocol) sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar var 

stöðug og stigvaxandi aukning á æfingaálagi þar til að sá sem var prófaður var 

orðinn úrvinda vegna líkamlegrar þreytu. Þetta ferli tók um það bil 9 til 12 

mínútur með upphitun. Verklagið sem byggt var á miðaði við að framkvæma 

hraðaaukingu á tveggja mínútna fresti. Byrjað var með hlaupabrettið á halla 

tveimur á 1° og í hraða 4-6 km/h. Á tveggja mínútna fresti var hraðinn svo aukinn 

um 2 km/h þar til hann var kominn upp 16 km/h. Eftir það var halla 

hlaupabrettisins breytt og hann hækkaður um 2,5° á tveggja mínútna fresti. 

Prófinu lauk síðan þegar þátttakandinn sem verið var að mæla var orðinn úrvinda 

vegna þreytu og taldi sig ekki geta meira og steig sjálfur af brettinu. Þátttakandinn 

þurfti helst að hafa náð 19 til 20 á Borg skalanum áður en mælingu lauk. 
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3.5. Úrvinnsla gagna 

Til að vinna úr niðurstöðum og búa til gögn var notast við Microsoft Excel til að 

reikna út meðaltöl, staðalfávik og til að finna út hæsta og lægsta gildi. Einnig til 

að umbreyta niðurstöðum sem komu fram í hámarkssúrefnisupptökuprófinu úr 

L/ml yfir í (ml/kg/mín). Það var gert með því að setja upp formúluna (L/min=x, 

þyngd kg =y,) þá er formúlan (x/y*1000= (ml/kg/mín)).  Gögnin voru svo færð 

yfir í SPSS tölfræðiforrit til þess að vinna úr þeim frekari tölfræði og útbúa 

myndræna uppsetningu á niðurstöðunum. 
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4. Niðurstöður 

Tafla 1. Tíðnitafla yfir alla þátttakendur.  

Allir: 
(n=20) Fjöldi Meðal-

tal (*) 
Staðal-
frávik 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta- 
gildi 
(*)      

Q1 
 (*) 

Mið-
gildi 
(*)           

Q3 
(*) 

      
 

 
 Aldur 

(ár) 20,00 22,20 4,62 17,00 34,00 19,00 21,50 25,00 

      
 

 
 Þyngd 

(Kg) 20,00 76,55 6,29 62,00 88,00 74,00 77,00 80,75 

      
 

 
 BMI 20,00 23,34 1,45 20,50 25,40 22,03 23,85 24,45 

      
 

 
 Hæð 

þátt-
takanda 
(cm) 

20,00 181,36 5,31 168,00 192,00 178,00 182,20 185,38 

                  
      VO2 (ml/kg/mín) (*). 
 

 Í töflu eitt er samantekt á þýði rannsóknarinnar. Þeir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru 20 karlmenn. Meðalaldur þeirra var 22,20 ár, yngsti 

þátttakandinn var 17 ára og sá elsti 34 ára. Miðgildi var 21,5 ár, staðalfrávik 

aldurs var 4,62. Meðal þyngd þátttakenda var 76,55 kg. Sá sem var léttastur var 

62,00 kg og sá sem var þyngstur var 88,00 kg. Miðgildið var 77,00 kg, 

staðalfrávikið á þyngd var 6,29. Meðal hæð þátttakenda var 181,36 sentímetri, sá 

sem var lægstur var 168,00 sentímetrar og sá sem var hæstur var 192,00 

sentímetrar. Miðgildið var 182,20 sentímetrar og staðalfrávikð var 5,31. BMI 

stuðull þátttakenda var að meðaltali 23,34. Lægsti BMI stuðullinn var 20,50, hæsti 

BMI stuðullinn var 25,40, miðgildi BMI stuðuls þátttakenda var 23,85 og 

staðalfrávikið á BMI stuðli var 1,45. 

 Dreifing á þyngd leikmanna í kílógrömmum hjá Víkingi gefur færi á að 

álykta að dreifingin sé normaldreifð yfir hópinn. Dreifingin er eðlileg þegar 

skoðað er Q1, Q2 og Q3. Dreifingin er eðlileg á milli gilda 25%, 50% og 75% 

skala úrtaks. Niðurstöður sýna fram á að flestir þátttakenda eru á milli 74 til 80 

kg. Það eru tveir útlagar í mælingunum. Útlagarnir falla 14,55 kg og 13,55 kg frá 

meðaltalinu sem er 8,26 kg og 7,26 kg frá staðalfrávikinu. Lægsta gildið var 62,00 

kg og hæsta gildið var 88,00 kg sem segir að dreifingin er 26,00 kg.  Miðgildið er 
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77,00 kg og meðaltalið 76,55 kg. Hægt er að álykta að dreifingin á þyngd 

leikmanna sé normaldreifð því munurinn á meðaltali og miðgildinu er 0,45 kg. 

Staðalfrávikið er 6,29 kg sem er eðlileg dreifing staðalfráviks. Sjá töflu 1. 

 

Tafla 2. Tíðnitafla yfir niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku mælingum. 

Allir: (N=20) Meðal-
tal (*) 

Staðal-
frávik 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta- 
gildi (*) Q1 

(*) 

Mið-
gildi 
(*) 

Q3 
(*) 

        
VO2 (L/mín) 4,33 0,41 3,23 5,01 4,15 4,34 4,54 

     
 

 
 

VO2 
((ml/kg/mín)
) 

56,77 4,89 47,80 66,00 
53,95 

56,45 
59,68 

     
 

 
 Púls (sl/mín) 190,80 171,00 192,00 202,00 185,25 192,00 197,50 

                
     VO2 (ml/kg/mín) (*). 
 

Í töflu tvö sjást niðurstöður úr mælingum á hlaupabretti úr rannsóknarstofu 

íþróttafræðinnar í Háskólanum í Reykjavík. Mælingarnar sýna að meðaltal 

þátttakenda úr hámarkssúrefnisupptökuprófi var 56,77 (ml/kg/mín). Sá sem 

mældist lægst var 47,80 og sá sem mældist hæstur var 66,00. Það er því 

töluverður munur á þeim sem mældist hæst og þeim sem mældist lægstur. Það 

munar um 18,2 (ml/kg/mín) á milli þessara tveggja einstaklinga. Staðalfrávikið á 

mælingunni var 4,89.  

 Þegar niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku VO2 (ml/kg/mín) 

mælingum á leikmannahópi Víkings eru skoðaðar kemur í ljós að það er hægt að 

álykta að dreifingin sé normaldreifð yfir hópinn. Dreifingin er eðlileg þegar 

skoðað er Q1, Q2 og Q3. Dreifingin er eðlileg á milli gilda 25%, 50% og 75% 

skala úrtaks. Það er enginn útlagi í mælingunum. Lægsta gildið var 47,80 og 

hæsta gildið 66,00 sem segir að dreifingin er 18,2. Miðgildið er 56,45 og 

meðaltalið er 56,77. Hægt er að álykta að dreifingin sé normaldreifð því munurinn 

á meðaltali og miðgildinu er mjög lítill. Staðalfrávikið er 4,89 (ml/kg/mín) sem er 

eðlileg dreifing staðalfráviks. Sjá töflu 2.  
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Tafla 3. Tíðnitafla yfir niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku mælingum VO2 

(ml/kg/mín) skipt eftir þyngdarflokkum. 

Þyngdar- 
flokkur: 

Meðal-
tal 
(*) 

Staðal-
frávk 

Lægsta-
gildi (*) 

Hæsta-
gildi (*) 

Q1 
(*) 

Mið-
gildi 
(*) 

Q3 
(*) 

     
 

 
 73 kg og 

léttari 
(n=4) 

60,00 6,52 51,20 66,00 53,55 62.20 65,45 

     
 

 
 74 kg til 

78 kg 
(n=8) 

56,81 2,00 53,80 59,00 55,12 56,45 58,98 

     
 

 
 79 kg og 

þyngri 
(n=10) 

54,90 5,58 47,80 63,4 48,20 54,90 59,58 

                
      VO2 (ml/kg/mín) (*). 
 

 Þegar VO2 (ml/kg/mín) er borið saman við þyngd leikmanna eftir þremur 

þyngdarflokkum er hægt að álykta að dreifingin sé normaldreifð á þessa þrjá 

þyngdarflokka. Dreifing er eðlileg þegar skoðað er Q1, Q2 og Q3, það er að segja 

að dreifing gilda milli 25% og 75% er normaldreifð í öllum þyngdarflokkum. 

Þátttakendur í léttasta þyngdarflokknum voru að meðaltali með 60,00 VO2 

(ml/kg/mín). Hæsta gildið var 66,00 VO2 (ml/kg/mín), miðgildið var 62,20 VO2 

(ml/kg/mín) og lægsta gildið var 51,20 VO2 (ml/kg/mín) með staðalfrávikið 6,52. 

Þeir sem voru í miðþyngdarflokknum, 74 kg til 78 kg, voru að meðaltali með 

56,80, VO2 (ml/kg/mín), hæsta gildið var 59,0 VO2 (ml/kg/mín), miðgildið var 

56,45 VO2 (ml/kg/mín) og lægsta gildið var 53,80 VO2 (ml/kg/mín) með 

staðalfrávikið 2,00. Þeir sem voru í þyngdarfloknum 79 og þyngri voru að 

meðaltali 54,90 VO2 (ml/kg/mín). Hæsta gildið var 63,40 og lægsta gildið var 

47,80 VO2 (ml/kg/mín) með staðalfrávikið 5,58. Þessar niðurstöður gefa til kynna 

að því léttari sem einstaklingur er því hærri VO2 (ml/kg/mín) tölu ná þeir út úr 

hámarkssúrefnisupptökuprófi. Andstaðan við þessa niðurstöðu eru þeir 

þátttakendur sem eru þyngri því þeir fá lægri VO2 ((ml/kg/mín)) heldur en þeir 

sem eru léttari. 

Dreifingin er mest hjá þyngsta þyngdarflokknum og minnst hjá 

þyngdarflokknum í miðjunni, 73 kg til 78 kg. Þeir sem eru léttari fá hærri VO2 

(ml/kg/mín) heldur en hinir þyngdarflokkarnir. Þeir sem eru í þyngsta 
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þyngdarflokknum fá lægri VO2 (ml/kg/mín). Þyngd hefur ekki jafn mikil áhrif á 

þá sem eru nálægt meðalþyngd heildarinnar sem er 76,55 kg. 

Tafla 4. Tíðnitafla yfir niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku mælingum VO2 

L/ml skipt eftir þyngdarflokkum. 

Þyngdar-
flokkur: 

Meðal-
tal (*) 

Staðal-
frávk 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta-
gildi (*) 

Q1 
(*) 

Mið- 
gildi 
(*) 

Q3 
(*) 

     
 

 
 73 kg og 

léttari (n=4) 4,09 0,72 3,23 4,82 3,36 4,15 4,74 

     
 

 
 74 kg til 78 

kg (n=8) 4,30 0,16 4,03 4,54 4,20 4,33 4,41 

     
 

 
 79 kg og 

þyngri (n=10) 4,40 0,53 3,23 5,01 4,09 4,45 4,85 

                
      VO2 L/mín (*). 
 

Með því að bera saman VO2 (L/mín) og þyngd þátttakenda má álykta að 

dreifingin sé normaldreifð. Þegar Q1, Q2 og Q3 er skoðað er hægt að álykta að 

dreifingin sé eðlileg hjá öllum þyngdarflokkum. Það er engin hægri né vinstri 

skekkja á dreifingunni hjá þessum þremur þyngdarflokkum. Þegar VO2 (L/mín) 

er borið saman við þyngd koma í ljós öfugar niðurstöður við það þegar VO2 

((ml/kg/mín)) er borið saman við þyngd leikmanna. Það hefur því áhrif á 

hámarkssúrefnisupptöku hve þungur einstaklingur er og hver niðurstaða hans er í 

hámarkssúrefnisupptöku. Þeir sem eru 72 kg og léttari græða á því að vera léttir 

og eiga auðveldara með að fá hærri VO2 (ml/kg/mín) heldur en þeir sem eru 

þyngri en 79 kg. Meðaltal þeirra sem eru 72 kg og léttari í VO2 (L/mín) sem er 

lægsta meðaltalið þegar þessir þrír þyngdarflokkar eru bornir saman. Meðaltal 

þeirra sem eru 74 kg til 78 kg er 4,30 VO2 (L/mín) og meðaltal þyngdarflokksins 

sem er 79 kg og þyngri er 4,49 VO2 (L/mín). Þeir sem eru í 79 kg og þyngri hafa 

því hærra meðaltal en hinir tveir þyngdarflokkarnir í VO2 (L/mín). Þyngd hefur 

minni áhrif á þá sem eru nær heildar meðaltalinu 76,55 kg, sem eru þeir sem voru 

í þyngdarflokknum frá 74 kg til 78 kg. 
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Tafla 5. Tíðnitafla yfir niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku mælingum VO2 

((ml/kg/mín)) skipt eftir aldursflokkum. 

Aldurs-
fokkar: 

Meðal- 
tal (*) 

Staðal-
frávk 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta-
gildi (*) 

Q1 
(*) 

Mið- 
gildi (*) 

Q3 
(*) 

     
 

 
 21 árs og 

yngri 
(n=10) 

58,41 5,42 47,80 66,00 54,55 59,00 63,50 

     
 

 
 22 ára og 

eldri 
(n=10) 

55,12 3,89 48,10 60,00 51,50 55,75 58,68 

                
      VO2 (ml/kg/mín) (*). 
 

Í töflu fimm eru meðaltöl úr hámarkssúrefnisupptöku VO2 ((ml/kg/mín)) 

prófi sem er skipt niður eftir tveimur aldursflokkum, annarsvegar 21 árs og yngri 

og hins vegar 22 ára og eldri. Þegar niðurstöður eru bornar saman má álykta að 

dreifingin sé normaldreifð. Þegar Q1, Q2 og Q3 er skoðað er hægt að álykta að 

dreifingin sé eðlileg í báðum aldurshópum, bæði 21 árs og yngri og 22 ára og 

eldri. Það er engin hægri né vinstri skekkja á dreifingunni í aldurshópunum. Þegar 

VO2 ((ml/kg/mín)) er borið saman við aldur kemur í ljós að yngri leikmenn eru að 

meðaltali með hærri súrefnisupptöku en eldri leikmenn. Munurinn á milli hópanna 

er 3,39 VO2 ((ml/kg/mín)). Yngri leikmenn voru að meðaltali með 58,41 VO2 

(ml/kg/mín) en eldri leikmenn með 55,12 (ml/kg/mín).  
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Tafla 6. Tíðnitafla yfir meðalþyngd leikmanna skipt eftir aldursflokkum. 

Aldurs-
fokkar: 

Með-
altal 
(*) 

Staðal-
frávk 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta-
gildi (*) 

Q1 Mið- 
gildi 
(*) 

Q3 

(*) (*) 

     
 

 
 21 árs og 

yngri 
(n=10) 

76,20 3.77 71,00 83,00 73,50 75,00 79,50 

     
 

 
 22 ára og 

eldri 
(n=10) 

76,90 8,31 62,00 88,00 73,50 78,00 82,50 

                
      VO2 (ml/kg/mín) (*). 

Í töflu sex eru meðaltöl yfir þyngd leikmanna og þeim skipt niður eftir 

tveimur aldursflokkum, annarsvegar 21 árs og yngri og hins vegar 22 ára og eldri. 

Þegar niðurstöður eru bornar saman má álykta að dreifingin sé normaldreifð. 

Þegar Q1, Q2 og Q3 er skoðað er hægt að álykta að dreifingin sé eðlileg í báðum 

aldurshópum, bæði 21 árs og yngri og 22 ára og eldri. Það er þó meiri dreifing hjá 

22 ára og eldri, frá 62,00 kg til 88,00 kg. Það er hvorki hægri né vinstri skekkja á 

dreifingunni á þyngd eftir aldurshópunum. Þegar þyngd er borin saman við aldur 

kemur í ljós að yngri og eldri leikmenn eru báðir með í kringum 76,55 kg sem er 

meðaltal yfir allan hópinn. Yngri leikmenn eru örlítið léttari, eða 76,20 kg á 

meðan eldri leikmenn eru 76,90 kg. Dreifingin á þyngd er þó minni hjá yngri 

leikmönnum frá 71,00 kg til 83,00 kg.  
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Tafla 7. Tíðnitafla yfir niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku mælingum VO2 

(ml/kg/mín) skipt eftir leikstöðum. 

Leikstöður: 
Meðal-

tal  
(*) 

Staðal-
frávk 

Lægsta- 
gildi (*) 

Hæsta-
gildi (*) Q1 (*) 

Mið- 
gildi 
(*) 

Q3 (*) 

     
 

 
 Varnarmenn 

(n=6) 57,72 2,56 53,80 60,60 55,00 58,75 59,40 

     
 

 
 Miðjumenn 

(n=10) 55,16 4,43 47,80 63,80 51,50 55,45 57,20 

     
   Sóknarmenn 

(n= 4) 59,35 7,90 48,10 66,00 51,05 61,65 65,50 

                
      VO2 (ml/kg/mín) (*). 

 

Í töflu sjö má sjá niðurstöður úr hámarkssúrefnisupptöku sem er skipt eftir 

leikstöðu leikmanna Víkings. Sóknarmenn eru með bestu niðurstöðuna 59,35 

VO2 (ml/kg/mín). Næstir þeim eru varnarmenn með 57,72 VO2 (ml/kg/mín). 

Síðan koma miðjumenn með 55,16 VO2 (ml/kg/mín). Dreifingin er mest hjá 

sóknarmönnum en minnst hjá varnarmönnum. Hæsta gidið er hjá sóknarmönnum 

og lægsta gildið hjá miðjumönnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. Umræða 

Helstu niðurstöður voru þær að leikmenn Víkings náðu að meðaltali úr 

hámarkssúrefnisupptökuprófi 56,77 VO2 ((ml/kg/mín)). Sá sem mældist lægst var 

47,80 og sá sem mældist hæstur var 66,00, en miðgildið var 56,45. Hafa ber í 

huga að fjórir leikmenn Víkings voru að stíga upp úr flensu og höfðu ekki farið á 

æfingu í tvær vikur sökum veikinda. Þetta kann að hafa haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Ef að þessir fjórir leikmenn sem höfðu verið veikir eru teknir út 

úr niðurstöðum þá hækkar meðaltal í VO2 ((ml/kg/mín)) upp í 58,54 VO2 

((ml/kg/mín)) sem er var 56,77 VO2 ((ml/kg/mín)). Fyrri rannsónir leiða í ljós að 

knattspyrnumenn sem eru atvinnumenn ættu að vera á bilinu 55 til 65 VO2 

((ml/kg/mín)) (Wisløff o.fl., 1998). Leikmenn Víkings eru innan við þessi viðmið, 

með 56,77 VO2 ((ml/kg/mín)) en samkvæmt niðurstöðum Clark o.fl. 2008 þá er 

meðaltal hámarkssúrefnisupptöku atvinnumanna í knattspyrnu 60 VO2 

((ml/kg/mín)) (Clark o.fl., 2008). 

Þegar leikmanna hópur Víkings er geindur í sundur eftir þyngd leikmanna 

kemur í ljós að léttari leikmenn eru að meðaltali með hærri súrefnisupptöku 

heldur en þyngri leikmenn. Ef þyngd leikmanna er skipt í þrjá flokka þá eru þeir 

sem eru 73 kg og léttari með að meðaltali 60,00 VO2 ((ml/kg/mín)). Leikmenn 

sem eru 74 kg til 78 kg eru að meðaltali 56,81 VO2 ((ml/kg/mín)). Þyngstir eru 79 

kg og þyngri en þeir eru að meðaltali 54,90 VO2 ((ml/kg/mín)). Eins og talað var 

um í fræðilega kaflanum þá kemur það fyrir að geta leikmanna til að vinna úr 

súrefni er vanmetin eða ofmetin. Þetta tengist því hversu þungir leikmenn eru, en 

þyngri leikmenn eiga það á hættu að niðurstöður þeirra úr 

hámarkssúrefnisupptökuprófi séu vanmetnar. Af svipuðum ástæðum kemur það 

fyrir að niðurstöður léttari leikmanna eru ofmetnar (Christopher o.fl., 2009). Þegar 

VO2 (L/mín) er skoðað hjá leikmönnunum þá eru þyngri leikmenn hæstir með að 

meðaltali 4,40 VO2 (L/mín) og þeir léttustu eru með lægsta VO2 (L/mín). Ef 

leikmenn sem eru 79 kg og þyngri myndu létta sig og komast undir 79 kg ættu 

niðurstöðurnar að verða betri hjá þeim því frammistaða þeirra myndi að öllum 

líkindum batna. Þeir myndu ekki einvörðungu fá hærri VO2 ((ml/kg/mín)) heldur 

væri sennilega auðveldara fyrir þá að hlaupa á hlaupabrettinu og mögulega myndu 

þeir örmagnast seinna. Þeir ættu því að hafa tækifæri til að öðlast aukna líkamlega 
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getu og að ná bættum árangri sem myndi gagnast þeim í knattspyrnuleikjum með 

liði sínu. 

 Yngri leikmenn eru með hærri súrefnisupptöku að meðaltali heldur en 

eldri leikmenn. Yngri leikmenn eru með 58,41 VO2 ((ml/kg/mín)) en eldri 

leikmenn með 55,12 VO2 ((ml/kg/mín)). Það er ekki hægt að segja að það sé 

vegna þess að yngri leikmennirnir séu léttari því þyngdar dreifingin var svipuð 

yfir báða aldurshópa og voru báðir með meðal þyngd í kringum 76,55 kg, sem er 

meðaltalið yfir allan hópinn samanlagðan. Aldur einn og sér ætti ekki að hafa 

áhrif á getuna til að nýta súrefni, allavega ekki innan þessa hóps. Það þarf í 

rauninni að framkvæma frekari rannsóknir og athuga hversvegna þessi munur var 

innan  leikmannahóps Víkings til að fá skýrari niðurstöðu. Hugsanlega er það 

vegna þess að yngri leikmennirnir voru í líkamlega betra formi þegar mælingar 

voru gerðar.  Það er í rauninni ekki hægt að fullyrða að munurinn sé vegna 

mismunandi þyngdar leikmanna beggja aldurshópanna. Yngri leikmannahópurinn 

er með meðalþyngd 76,20 og eldri leikmennirnir eru með meðalþyngdina 76,90. 

Þarna er vissulega smá munur en þetta er ekki nægjanlega mikill munur til þess að 

það hafi áhrif á lokaniðurstöðuna í VO2 ((ml/kg/mín)).  

 Önnur ástæða fyrir muninum á eldri og yngri leikmönnum gæti verið 

áhugahvöt. Það er talað um það í fræðilega kaflanum að þeir sem eru með andlega 

áhugahvöt til að standa sig vel í prófinu nái mun lengra. Þeir leggja meira á sig og 

ná að þrauka og halda þessvegna aðeins lengur áfram (Taylor o.fl., 1955). Það er 

spurning hvort yngri leikmenn hafi haft meiri metnað til að standa sig vel í 

prófinu og hafi þar af leiðandi verið viljugri til að leggja meira á sig. Hvort 

áhugahvöt er ástæðan fyrir muninum innan hópsins eða hvort aðrir þættir spila þar 

inn í eða ekki er ekki ljóst en þarna gæti einnig legið til grundvallar samspil 

áhugahvatar og fleiri þátta. 

 Þegar VO2 ((ml/kg/mín)) hjá leikmönnum Víkings er skoðað eftir því 

hvaða stöðu þeir spila kemur í ljós að niðurstöður sýna annað en fyrri rannsóknir 

hafa sýnt. Flestar rannsóknir sýna fram á að miðjumenn séu með bestu nýtingu á 

súrefni og svo koma sóknarmenn en varnarmenn eru aðeins slakari en hinir. 

Niðurstöðurnar innan leikmannahóps Víkings eru ekki í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem fjallað er um í ritgerðinni. Miðjumennirnir voru slakastir með 

meðaltalið 55,16 VO2 ((ml/kg/mín)), svo komu varnarmenn með 57,72 VO2 

((ml/kg/mín)) og sóknarmennirnir voru með 59,35 VO2 ((ml/kg/mín)). Það er því 
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töluverður munur á miðjumönnum og sóknarmönnum þegar þessi rannsókn er 

borin saman við eldri rannsóknir. Varnarmenn eru í fínum málum miðað við 

meðaltal hópsins sem er 56,77 VO2 ((ml/kg/mín)). Sóknarmennirnir eru nálægt 

niðurstöðum úr fyrri rannsóknum þar sem áhersla hefur verið lögð á að rannsaka 

hámarkssúrefnisupptöku knattspyrnumanna. Þar er talað um að knattspyrnumenn 

ættu að vera í kringum 60 ((ml/kg/mín)) (Clark o.fl., 2008). Það er ljóst 

samkvæmt þessari rannsókn að miðjumennirnir í Víkingi eiga undir högg að 

sækja, sérstaklega þar sem þeir þurfa að ferðast mestu vegalengdirnar í 

knattspyrnuleik, allt að 11,1 km í leik. Varnarmenn ferðast stystar vegalengdir í 

leik, eða um 10,4 km. Sóknarmenn eru þarna mitt á milli (Burgess o.fl., 2006). 

Varnarmenn Víkings geta bætt sig örlítið í hámarkssúrefnisupptöku, sóknarmenn 

eru ágætlega settir en mættu fara örlítið hærra, en miðjumenn geta bætt sig 

töluvert með lotuþjálfun (Hoff og Helgerud, 2004).   

  

Það sem vantaði upp á rannsóknina sem var gerð í sambandi við þetta 

verkefni var að fylgja henni eftir með mælingum rétt áður en keppni hófst í 

úrvalsdeild karla í byrjun maí. Það hefði verið áhugavert að gera mælingarnar 

aftur til þess að sjá hvort það hafi orðið framfarir hjá hópnum. Það væri einnig 

áhugavert að mæla leikmenn á miðju kepnistímabilinu í úrvalsdeildinni um 

miðjan júlí.  

Prófið var gert í samstarfi við yfirþjálfara Víkings Milos Milojevic. Hann 

vildi nota niðurstöðurnar til þess að athuga hvar leikmannahópur hans væri 

staddur í súrefnisupptöku og útbúa svo æfingaáætlun í þeim tilgangi að bæta þol 

leikmannanna. Það er spurning hvort leikmenn Víkings komi jafn vel frá 

æfingaferlinu sem Milos leggur upp með eins og í lotuþjálfunum sem Hoff og 

Helgerud lögðu fyrir knattspyrnumenn með 11% bætingu á 

hámarkssúrefnisupptöku (Hoff og Helgerud, 2004). Ég tel líklegt að ef mælingar 

hefðu verið gerðar á hópnum í lok apríl eða byrjun maí þá hefðu niðurstöður sýnt 

hærri tölu í VO2 ((ml/kg/mín)). Það er ekki ólíklegt að leikmennirnir hefðu þá 

komist nær 60 ((ml/kg/mín)) eða jafnvel hærra, það er að segja nær meðaltölum 

eins og þau birtast í fyrri rannsóknum miðað við það að undirbúningstímabilið var 

rétt að hefjast þegar mælingar hófust. 
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 Þegar þyngd leikmanna og útkoma úr hámarkssúrefnisupptökuprófi voru 

borin saman kom í ljós að léttari leikmenn voru að meðaltali með hærri 

súrefnisupptöku en þyngri leikmenn. Þyngd hafði ekki jafn mikil áhrif á leikmenn 

sem voru í og við meðalþyngd. Það virðist því vera svo að þyngri leikmenn þurfi 

að hafa meira fyrir því að ná hárri tölu í hámarkssúrefnisupptöku. Það gefur 

kannski auga leið að þyngd hafi svona mikil áhrif þar sem þegar VO2 (L/mín) er 

umreiknað yfir í VO2 ((ml/kg/mín)) þá er þyngd deilt með VO2 (L/mín) og svo 

margfaldað með þúsund. Dreifing hámarkssúrefnisupptöku og þyngd leikmanna 

er í samræmi við rannsókn sem var fjallað um hér að ofan sem sýnir að þyngri 

leikmenn fá lægri hámarkssúrefnisupptöku en léttari leikmenn (Christopher o.fl., 

2009). Þyngd hefur líka þau áhrif að því þyngri sem manneskjan er því meiri orku 

þarf hún til þess að færa sig úr stað. Þetta undirstrikar að öll óþarfa þyngd 

knattspyrnumanns ætti að vera í lágmarki og þessvegna er til mikils að vinna að 

minnka líkamsþyngdina. 

 Það væri áhugavert að kanna fleiri þætti heldur en 

hámarkssúrefnisupptöku hjá knatspyrnumönnum Víkings líkt og gert hefur verið í 

öðrum rannsóknum. Þættir sem hafa verið athugaðir samhliða 

hámarkssúrefnisupptöku eru hámarksstyrkur í hnébeygju, hnébeygjuhopp og 10 m 

og 30 m sprettir. Það er til dæmis hægt að framkvæma jafnfætisstökkið með 

einföldum hætti inni á rannsóknarstofu á sama tíma og hámarkssúrefnistökuprófið 

er framkvæmt. Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni milli styrks í hnébeygju og 

getu til að mynda kraft í hnébeygjustökki og 10 m og 30 m sprettum (Wisloff 

o.fl., 2004). Það er spurning hvort það hefði komið svipaðar niðurstöður hjá 

leikmannahópi Víkings milli styrks í hnébeygju og hnébeygjustökks eða 

hnébeygju og 10 m spretti. 

 Það hefði líka verið áhugavert að fá eitt eða fleiri lið í úrvalsdeild karla í 

hámarkssúrefnispróf til þess að hafa enn meiri samanburð. Það þyrfti að byrja á að 

athuga hvort það er marktækur munur á liðinum og ef svo er þá væri tilvalið að 

skoða þjálfunaráætlanir hjá liðunum til þess að sjá hvort æfingarnar skýri þann 

mun sem kæmi hugsanlega fram. Ennfremur væri mikilvægt að rannsaka hvort 

hámarkssúrefnisupptaka hafi áhrif á gengi þessara knattspyrnuliða. Áhugavert 

væri að fá efstu þrjú liðin í úrvalsdeildinni í mælingar og síðan lið sem eru fyrir 

miðju og einnig lið sem er í fallbaráttu.  

Fleiri knattspyrnulið gætu athugað færni leikmanna sinna og getuna til 
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þess að nýta súrefni á fljótlegri og ódýrari hátt, en að nota hlaupabretti á 

rannsóknarstofu, þar sem slíkt próf er bæði dýrt og tímafrekt (Aziz, Tan og Teh, 

2005). Það er vel við hæfi að nýta sér jafnframt aðra kosti eins og TRT próf, Yo-

Yo prófið og MST próf. Þessi próf hafa verið gerð samhliða prófinu á 

rannsóknarstofu og þykja niðurstöður úr þessum þrem prófum vera sambærilegar. 

Það væri hægt að mæta með stóran hóp af knattspyrnumönnum og gera prófið á 

mjög skömmum tíma, mun skemmri tíma heldur en það tók að gera prófið á 

rannsóknarstofu. Það tók um 16 klukkustundir að mæla 20 leikmenn fyrir þessa 

rannsókn en á aðeins 45 mínútum væri hægt að taka þrefalt stærri hóp í Yo-Yo 

prófið eða MST próf. Það myndi spara tíma, hægt væri að safna fleiri gögnum og 

þetta væri mun ódýrara í framkvæmd. 
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