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Útdráttur 

Tilgangur: Rannsókn þessi var gerð til að kanna staðsetningu og tíðni 

meiðsla meðal íslenskra ballettdansara og bera saman niðurstöðurnar 

hérnlendis við erlendar rannsóknir. Til eru margar samantektarrannsóknir 

gerðar af nemum hér á landi bæði í sjúkraþjálfun og íþróttafræði sem gefa 

gott yfirlit yfir þau meiðsli sem erlendir dansarar glíma við. Það hefur þó 

ekki verið gerð rannsókn á íslenskum ballettdönsurum hvað varðar 

meiðsli. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var afturskyggn. Haft var samband við sjö 

ballettskóla hérlendis og þeim boðin þátttaka í rannsókninni. Rafrænn 

spurningalisti sem innihélt 25 spurningar hvað varðar meiðsli hjá 

þátttakendum var sendur á alla ballettdansara sem höfðu náð 18 ára aldri í 

þeim ballettskólum sem höfðu áhuga á þátttöku. Þátttakendur höfðu 11 

daga til að svara spurningalistanum. Að rannsókn lokinni voru gögn tekin 

saman og túlkuð með tölfræðiforritunu IMB SPSS. 

Niðurstöður: Fimm ballettskólar tóku þátt í rannsókninni. Alls tóku 43 

dansarar þátt á aldrinum 18 til 26 ára. Af þeim voru 41 kona og tveir karlar. 

Þátttakendur voru á aldrinum 18-26 ára og var meðalaldur 21,7 ár. Alls 26 

(60,4%) einstaklingar voru með meiðsli vegna slysa, algengustu 

staðsetningarnar voru nári, mjóbak og ökkli. Það voru 27 (62,8%) 

einstaklingar sem höfðu orðið fyrir álagsmeiðslum, algengustu 

staðsetningarnar voru hné og mjóbak. Af 43 þátttakendum var 31 (72%) 

einstaklingur sem notaðist við einhverskonar stuðningsbúnað á æfingum til 

að fyrirbyggja meiðsli. 

Ályktanir: Meiðsli meðal íslenskra ballettdansara eru tiltölulega algeng, af 

ballettdönsurum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 60% þátttakenda orðið 

fyrir meiðslum vegna slysa og 63% orðið fyrir álagsmeiðslum. Algengustu 

staðsetningar meiðsla hjá dönsurum hérlendis voru í nára, mjóbaki, ökkla 

og hné. Meiðsli sem að íslenskir ballettdansarar glíma við virðast að mestu 

leyti vera á sömu stöðum og ballettdansarar glíma við erlendis. Hvað 

meiðslatíðni varðar er tíðnin lægri hér á landi. 
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Formáli 

Þetta rannsóknarverkefni gildir til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og telur 12 ECST einingar. 

Rannsóknaraðferðin var megindleg og upplýsingum var safnað með 

rafrænum spurningalista sem var lagður fyrir þátttakendur. Fyrst og fremst 

vil ég þakka þeim ballettskólum sem að sýndu rannsókninni áhuga og 

komu mér í samband við sem flesta ballettdansara. Að sama skapi vil ég 

þakka þeim ballettdönsurum sem gáfu sér tíma í að svara 

spurningalistanum og sýndu verkefninu mikinn áhuga. Sérstakar þakkir fá 

Elís Þór Rafnsson, leiðbeinandinn minn, og Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

fyrir góða tilsögn á meðan rannsóknarverkefninu stóð. Einnig vil ég þakka 

kærastanum mínum, Hilmari Leonardssyni, og fjölskylunni minni fyrir 

yfirlestur og stuðning. 
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Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni mitt í íþróttafræði 

fannst mér lítið annað koma til greina en að fjalla um eitthvað tengt 

klassískum ballett og nútímadansi. Klassískur ballett hefur ávallt átt hug 

minn og hjarta frá því ég byrjaði að æfa í Ballettskóla Eddu Scheving fimm 

ára að aldri. Þegar ég varð 17 ára færði ég mig yfir á nútímalistdansbraut í 

Klassíska listdansskólanum. Þar lærði ég meðal annars nútímadanstækni 

eftir Martha Graha og Merce Cunningham,  danssmíði, spuna, klassískan 

ballett, skapandi dansverk og listdanssögu. Dansnámið var mjög 

skemmtilegt og spennandi en á sama tíma mjög krefjandi og kostaði mig 

blóð, svita og tár. Á þriðja og síðasta árinu mínu í Klassíska 

listdansskólanum voru stífar æfingar alla daga vikunnar, álagið var mikið 

og leiddi til þess að ég meiddist illa á báðum hnjám. Það var mat læknis 

að ég væri með rifur í liðþófum beggja vegna og þurfti ég að taka mér 

langt frí frá dansinum. Á þessum tíma vissi ég ekki hvað olli þessum 

meiðslum, hvort það var ofþjálfun, álagsmeiðsli eða röng beiting og enn 

fremur vissi ég ekki hvernig ég átti að takast á við þau. Ég útskrifaðist samt 

sem áður árið 2011 en meiðslin komu í veg fyrir áframhaldandi dansnám. 

Eftir útskriftina hef ég verið að kenna klassískan ballett og nútímadans hjá 

Klassíska listdansskólanum samhliða náminu mínu í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík.  

Þessi reynsla varð til þess að ég vildi skoða meiðsli meðal íslenskra 

ballettdansara. Til eru margar samantektar rannsóknir gerðar af nemum 

hér á landi bæði í sjúkraþjálfun og íþróttafræði sem gefa gott yfirlit yfir þau 

meiðsli sem erlendir dansarar glíma við. Það hefur þó ekki verið gerð 

rannsókn á íslenskum ballettdönsurum hvað varðar meiðsli. Það væri því 

fróðlegt að skoða hversu algeng meiðsli eru meðal íslenskra 

ballettdansara, hvar þau eru staðsett og bera niðurstöðurnar saman við 

erlendar rannsóknir. Ávinningur rannsóknarinnar væri margvíslegur, 

niðurstöðurnar gætu nýst mér og öðrum kennurum við ballettkennslu sem 

og eldri nemendum. Einnig verða niðurstöðurnar mikilvægar til að sjá hvað 

betur má fara við þjálfun þessara dansara og hvað er hægt að gera til að 

fyrirbyggja meiðsli.  
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Inngangur 

„Dansinn er elstur allra lista og hann rís af sama grunni og öll önnur list. Í 

dansinum birtist grundvallareðli hins listræna veruleika“ (Gunnar Dal, 

2007). Ballett kom fram á sjónarsviðið á 16. öld og var fyrst fyrir 

konungsborið fólk sem voru einungis áhugamenn. Dansararnir tjáðu dans 

sinn í þágu listarinnar og skemmtunar (Au, 2002). Með tímanum urðu 

ballettsporin flóknari, æfingarnar strangari og meiri kröfur voru gerðar til 

dansaranna hvað varðar líkamlega getu og úlit. Nú til dags eru klassískir 

ballettdansarar oft beðnir um að brjóta þyngdarlögmálið ef svo má að orði 

komast. Þeir þurfa að svífa um loftið með kröftugum stökkum og láta 

dansinn virðast áreynslulausann sem hann er langt frá því að vera. 

Atvinnu ballettdansarar eru því skilgreindir sem topp íþróttamenn sem geta 

framkvæmt flóknar og líkamlega erfiðar æfingar. Þeir leggja mikið álag á 

sinar, vöðva, bein og liðamót sem að gerir þá útsetta fyrir meiðslum 

(Costa, Ferreira, Orsini, Silva og Felicio, 2016). Til eru margar erlendar 

rannsóknir sem að lýsa meiðslum ballettdansara. Dæmi um slíka rannsókn 

er afturskyggn rannsókn sem náði yfir 10 ára tímabil og tók saman tíðni og 

eðli meiðsla hjá atvinnu dansflokki (e. dancecompany) hjá yfir 150 

dönsurum. Rannsóknin sýndi að algengustu meiðslin meðal dansara í 

flokknum voru á fæti, ökkla og mjóbaki (e. lumbar spine) og eru þau meira 

en þriðjungur af öllum meiðslunum. Niðurstöður rannsóknarinnar setja því 

gott viðmið fyrir staðsetningu algengustu stoðkerfismeiðslanna hjá þessum 

hópi íþróttamanna og er hentugt að bera þær saman við niðurstöður 

hérlendis (Ramkumar, Farber, Arnouk, Varner og Mcculloch, 2016).  

Saga dansins 

Ballett 

Talið er að dans hafi fylgt manninum sem tjáningarform í mörg þúsund ár 

og hefur með tíð og tíma þróast í þá mismunandi dansstíla sem að við 

þekkjum í dag (Greskovic, 2000; Gunnar Dal, 2007). Elstu heimildir um 

dans sem tjáningaform koma frá Indlandi um 6000 fyrir Krist og frá 

Grikklandi og Egyptalandi 3000 til 1400 fyrir Krist (Greskovic, 2000). Með 

tímanum hefur dansinn þróast út í hina ýmsu dansstíla en ballett eins og 
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við þekkjum hann í dag er mjög frábrugðinn þeim ballett sem upphaflega 

var dansaður í Frakklandi á 16. og 17. öld. Á þeim tíma gegndu hreyfingar 

ekki miklu hlutverki í dansinum heldur var áherlsa lögð á háttvísi, þokka og 

glæsileika. Skrautlegir búningar og hælaskór voru því aðalatriðið til að 

vekja hrifngingu áhorfenda (Au, 2002). 

Í ballet hafa frönsk heiti verið notuð nær all tíð yfir stöður og spor, 

allt frá því að Frakklandskonungurinn Lúðvík XIV varð heillaður af ballett 

sem leiddi til þess að dansinn náði nýjum hæðum í Frakkalandi á 17. öld 

(Au, 2002). Lúðvík samdi mörg dansverk þar sem hann var ávallt í 

aðalhlutverki og varð hans frægasta verk Le ballet de la Nuit eða Ballett í 

nótt. Í dansverkinu kom Lúðvík fram sem sólarguðinn Apollo aðeins 15 ára 

að aldri og var kallaður Sólarkonungurinn upp frá því (Au, 2002; 

Greskovic, 2000). Lúðvik stofnaði fyrsta ballettskóla heims, Academie 

Royale de Danse, ásamt þeim Giovanni Baptista Lulli og Pierre 

Beauchamps (Greskovic, 2000). Pierre Beauchamps hefur alla tíð verið 

talinn einn fremsti ballettkennari síns tíma og skilgreindi hann fimm 

útsnúnings stöður á fótunum sem eru grunndvallar stöðurnar í ballett. 

Þessar fimm stöður eru kenndar enn þann dag í dag í öllum ballettskólum 

heims og eru kallaðar fyrsta til fimmta staða.  Allar stöðurnar fela í sér 

útsnúning á mjöðm og fótlegg þar sem fæturnir snúa út í sitthvora áttina í 

allt að 90°. Þessar stöður þóttu afar furðulegar á þeim tíma en hafa þróast 

út í flókna en fallega túlkun líkamans (Au, 2002; Greskovic, 2000). 

Á 18. öld tók ballett á sig rómantíska mynd, mikil framför var meðal 

dansara og þróaðist danstæknin hratt. Á þessum tíma fengu konur að taka 

þátt í ballettdansinum sem þær höfðu ekki fengið að gera áður og táskór 

komu til sögunnar. Það varð ekki fyrr en á 19. öld í Rússlandi þar sem 

ballettinn fór að taka á sig mynd sem við þekkjum í dag, með ströngum 

reglum um form og erfiða tækni sem ýtir undir fegurðleika dansins (Au, 

2002; Kassing, 2007).  

Nútímadans 

Í byrjun 20. aldar kom nútímadans til sögunar en gjarnan er talað um 

nútímadans sem andstæðu balletts. Margir dansarar voru komir með nóg 

af þvinguðum hreyfingum, stífleika og reglum sem fylgdu klassíska 
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ballettinum, þeir vildu dansa berfættir og tjá sig með frjálsu formi. Úr því 

varð til nýr dansstíll sem við þekkjum í dag sem nútímadans (Koutedakis 

o.fl., 2007; Sobrino, Cuadra og Guillén, 2015; Temin, 1997). Dansformið 

sýnir listræna túlkun dansaranns, hvernig hann tjáir innri tilfinningar með 

hreyfingum og leikrænum dansi sem hann býr til sjálfur. Nútímadansinn er 

frjálsari dansstíll þar sem dansararnir dansa berfættir í látlausum 

búningum þar sem aðalatriðið snýst um formið og tilfinningar. Aðal 

brautryðjendur nútímadansins voru Isadora Duncan, Ruth St. Denis, 

Martha Greham og Merce Chunningham (Au, 2002; Greskovic, 2000; 

Kassing, 2007).  

Ballett á Íslandi  

Danskennsla á Íslandi á sér langa sögu sem að spannar yfir 100 ár og 

byrjaði árið 1910 þegar gestakennari frá Dannmörku kenndi dans hér á 

landi fyrir hönd Kristjáns danakonungs. Sama ár hófu þær Guðrún 

Indriðadóttir og Stefanía Guðmundsdóttir að kennda dans í Reykjavík 

(Félag íslenskra listdansara, 2013).  

Hvað ballettinn varðar er talið að Ásta Norðmann hafi verið meðal 

fyrstu íslendinga sem lagði stund á ballett. Hún stofnaði dansskóla árið 

1922 og fyrsta listdansskólann á Íslandi árið 1929. Með tímanum bættust 

fleiri kennarar við, bæði erlendir og íslenskir sem kenndu listdans hér á 

landi. Listdansskóli Þjóðleikhússins var síðan stofnaður árið 1952 undir 

stórn Erik Bisted sem gengdi þar hlutverki ballettmeistara. Síðan þá hafa 

margir listdansskólar verið stofnaðir og margir þeirra eru enn starfandi í 

dag og fer þeim fjölgandi (Félag íslenskra listdansara, 2013).  

Í dag eru 12 listdanskólar starfandi á Íslandi samkvæmt Félagi 

Íslenskra listdansara. Tíu þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu, einn á Ísafirði 

og einn í Reykjanesbæ (Félag íslenskra listdansara, e.d.). Fjölgun iðkenda 

hefur farið vaxandi síðan 2005 og þá mest á landsbyggðinni. Á Íslandi eru 

um 3.000 iðkendur, flestir á aldrinum sex til 12 ára sem leggja stund á 

listdansnám. Iðkendur eru nánast eingöngu stúlkur eða um 99% 

samkvæmt gögnum sem tekin voru saman af Félagi Íslenskra listdansara 

frá árunum 2005-2011. Auk þess eru um 1.500 iðkendur sem sækja 

listdans í námskeiðaformi en því miður eru ekki til nýlegri tölur. Þrátt fyrir 
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þá aukningu sem átt hefur sér stað á síðustu árum þá er ballett á Íslandi 

langt á eftir nágrannaþjóðum sínum hvað varðar framhaldsnám. En 

listdanskennsla á Íslandi nær ekki lengra en unglingasvið sem að iðkendur 

vanalega klára áður en þeir ná tvítugsaldri. Eini starfandi dansflokkurinn 

fyrir áframhaldandi dansara er Íslenski dansflokkurinn sem er fyrir 

atvinnudansara í nútímadansi (Félag íslenskra listdansara, 2013). 

Ballettdansarar sem íþróttamenn 

„Dansarar eru bæði listamenn og íþróttamenn“ (Nicholas, 1975). Nú til 

dags eru miklar líkamlegar kröfur gerðar til dansara þegar kemur að 

danssköpun (e. choreography) og frammistöðu. Það leiðir til þess að 

lífeðlisfræðilegir þættir og góðir líkamsburðir eru dansaranum alveg jafn 

mikilvægir og þjálfun á danshæfni. Það virðist því vera að hjá 

atvinnudönsurum sem einungis einblía á dansæfingar að þættir eins og 

hámarks súrefnisupptaka, vöðvasyrkur, vöðvajafnvægi og heilbrigði beina 

og liða séu þeirra Akkilesarhæll (Koutedakis og Jamurtas, 2004). Þetta 

endurspeglar það tilhæfulausa viðhorf sem lengi hefur tíðkast í 

dansheiminum að allar æfingar aðrar en dansæfingar komi niður á 

fagurlegu útliti dansaranns (Koutedakis og Jamurtas, 2004). 

Atvinnu dannsflokkar sem að standa í fremstu röð taka inn færustu 

dansarana og mikil samkeppni er um þau fáu pláss sem að dansflokkarnir 

hafa upp á að bjóða. Fyrir dansara sem að stefna á að ná langt eru 

æfingar þar af leiðandi mjög krefjandi bæði fyrir líkama og sál. Það tekur 

því mörg ár að byggja upp þá tæknilegu færni, styrk, samhæfingu, þol og 

liðleika sem að þarf til að verða atvinnudansari (Hewett og Tufano, 2015; 

Nicholas, 1975). Ballett dansarar eru vanalega í kringum 18 til 20 ára 

þegar þeir fara að feta sín fyrstu skref sem atvinnudansarar. Sérhæfðar 

æfingar frá unga aldri eru því forsenda þess að ná langt í dansinum og 

dansarar sem stefna á atvinnumennsku þurfa að verja nær öllum sínum 

tíma í æfingar frá allt að 15 ára aldri (Hewett og Tufano, 2015; Smith o.fl., 

2016). Í klassískum ballett þurfa dansarar að geta stokkið kröftuglega upp 

í loftið og við lendingar getur stoðkerfið því verið undir miklu álagi. Til er 

lögmál kennt við þýskan skurð- og krufningalækni að nafni Julius Wolff, 

lögmál Wolff segir að bein í heilbrigðum einstaklingi aðlagi sig að því álagi 



12 
 

sem það er útsett fyrir. Aðlögunin felur í sér að beinið þéttist og styrkist til 

að höndla álagið sem á það er lagt. Þar af leiðandi geta stökk ballett 

dansara haft jákvæð áhrif á styrk beina og beinþéttni meðal annars í neðri 

útlimum ef æft er frá unga aldri og fram á fullorðinsár (Hewett og Tufano, 

2015; van Marken Lichtenbelt, Fogelholm, Ottenheijm og Westerterp, 

1995).  

 Atvinnudansarar eru undir mikilli pressu hvað varðar útlit og 

líkamsbyggingu. Pressan kemur að hluta til frá staðalímynd ballettdansara 

sem hefur fylgt listinni og frá atvinnu dansflokkum sem leitast eftir 

fullkomnu útliti. Staðalímynd sem sérstaklega kvennkyns dansara þurfa að 

uppfylla eru lágt ummálshlutfall milli mittis og mjaðma og einnig milli mittis 

og læra (Koutedakis og Jamurtas, 2004; To, Wong og Chan, 1997). 

Kvennkyns ballettdansarar eru taldnir vera í sérstökum áhættuhóp með að 

þróa með sér átröskunarsjúkdóma, meira en aðrir kvennkyns íþróttamenn. 

Þyngd ballettdansara er oftast 10 til 12% lægri en meðal kjörþyngd og 

getur mataræðið farið út í miklar öfgar til að viðhalda þessari þyngd 

(Anshel, 2004; Schluger, 2010). Ballett er því sérstök íþrótt á þann hátt að 

dansarar standa frammi fyrir óvenjulegum heilsufarsvandamálum. Erfitt 

getur verið að viðhalda almennri heilsu þegar íþróttin krefst þess að 

dansarar uppfylli óraunhæfa staðalímynd um útlit en jafnframt vera með 

mikinn styrk og úthald. Samhliða því eru dansarar að reyna að halda sér 

undir kjörþyngd með næringarlitlu mataræði (Krasnow, 2005; Schluger, 

2010). Atvinnudansari sem að hefur þessa hluti að markmiði, hvað varðar 

frammistöðu sem íþróttamaður og fagurfræðilegt útlit, ýtir undir átraskanir 

og hugræna kvilla. Að auki eykur það sálrænt og félagslegt stress sem er 

þekkt í ballet (Krasnow, 2005; Schluger, 2010).  

Meiðsli meðal ballettdansara 

Það má segja að mikil breyting hafi verið á þjálfun íþróttamanna síðustu 

30 ár. Nú til dags einblína íþróttamenn á sömu íþróttina allt árið um kring 

og íþróttamenn sem iðka fleiri en eina íþrótt af einhverri alvöru eru 

sjaldséðir. Sérhæfingin er mikil strax frá unga aldri og þjálfarar eru ákafir í 

að hvetja nemendur sína til aðlaga sig að sinni íþrótt. Einhæf þjálfun sem 

þessi eykur líkur á álagsmeiðslum en talið er að 30 til 60% meiðsla hjá 
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ungum íþróttamönnum megi rekja til of mikils álags (Johnson, 2008; 

Watkins og Peabody, 1996). Álagsmeiðsli verða yfirleitt vegna áreitis sem 

að léttar endurteknar hreyfingar setja á vöðva, sinar og liðbönd án þess að 

íþróttamaðurinn fái viðeigandi hvíld. Dæmi um slíkar hreyfingar eru til 

dæmis að kasta bolta marg oft á hverjum einasta degi eða margar 

endurteknar lendingar hjá ballettdönsurum eftir stökk. Venjulega aðlagast 

líkaminn æfingum og vöðvar, sinar og liðbönd styrkjast, en við of mikið 

álag gerist akkúrat hið öfuga, þegar líkaminn nær ekki að jafna sig milli 

æfinga. Í stað þess að fá sterkari og hæfari líkama verður hann 

veikburða/viðkvæmari og útsettari fyrir meiðslum. Þar sem álgasmeiðsli 

koma ekki í kjölfar áverka getur verið erfitt að greina þau og veita 

viðeigandi meðferð (DiFiori, 2010; Johnson, 2008; Saunders, 2006). 

Margir samverkandi þættir eru ástæðan fyrir álagsmeiðslum og er hægt að 

skipta þeim í innri (e. intrinsic) og ytri þætti (e. extrinsic). Íþróttamenn hafa 

oftar minni stjórn á innri þáttum en það eru þættir eins og misræmi í 

líkamsbyggingu, saga um fyrri meiðsli og lélegt líkamlegt form. 

Íþróttamenn geta þó haft meiri áhrif á ytri þættina en þeir geta verið lélegar 

þjálfunaraðferðir, tækni og léleg líkamsbeyting. Aukið æfingaálag getur 

einnig haft áhrif á álagsmeiðsli hjá dönsurum eftir langt æfingafrí eða eftir 

lágt æfingarálag. Auk þess getur óhófleg pressa frá foreldrum eða 

þjálfurum og lélegur skóbúnaður haft áhrif á álagsmeiðsli. Til að fyrirbyggja 

þessi álagsmeiðslaþætti er mikilvægt að halda góðri líkamlegri þjálfun og 

tækni (DiFiori, 2010; Sobrino o.fl., 2015).  

Ballettdansarar sem stefna á atvinnumennsku eru byrjaðir að æfa 

margar klukkustundir á dag frá allt að 15 ára aldri. Líkamar þessara ungu 

dansara eru að vaxa og vöðva- og stoðkerfi þeirra er ekki enn fullþroskað. 

Á þessum tíma eru dansararnir því í aukinni áhættu á að fá álagsmeiðsli 

sem að geta leitt til langtíma (e. chronic) stoðkerfisvandamála (Fitness, 

2000; Smith o.fl., 2016). Mjög góð samantektarrannsókn (e. systematic 

review) og safngreining (e. meta analysis) eftir Smith og félaga frá 2016 

fer ýtarlega yfir 19 rannsóknir sem hafa verið birtar um meiðsli 

ballettdansara. Rannsóknin gefur góða heildarmynd yfir algengi meiðsla 

hjá ballettdönsurum, eðli meiðslanna og staðsetningu þeirra. Einnig tekur 

hún fyrir algengi langtíma stoðkerfisvandamála sem að ballettdansarar 
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glíma við eftir að ballettferlinum lýkur (Smith o.fl., 2016). Samkvæmt 

samantekt Smith og félaga var algengi (e. prevalence) meiðsla meðal 

ballettdansara á tímabilinu sem rannsóknirnar náðu yfir 280%. Algengi 

meiðsla var mun hærra hjá atvinnu ballettdönsurum eða 463% borið 

saman við 104% hjá dönsurum sem ekki höfðu klassískan ballett að 

atvinnu. Það þýðir að meirihluti ballettdansara hafi glímt við fleiri en ein 

meiðsli á rannsóknartímabilinu. Algengustu meiðslin reyndust vera tognun 

á aftanlærisvöðva (e. hamstring strain), sinabólga í vöðvum sem koma að 

hreyfingum í ökkla og verkur í mjóbaki. Þegar atvinnu ballettdansarar voru 

skoðaðir sérstaklega kom í ljós að hjá þeim voru álagsbrot í 

framristarbeinum (e. metatarsals) og sköflungi einnig algeng ásamt 

vöðvakrömpum í rass- og mjaðmavöðvum. Svæðisskipt var algengasta 

meiðslasvæðið á fæti og tám, hálshrygg (e. cervical spine), hné og 

mjóbaki. Smith og félugum tókst því miður ekki að fá niðurstöður fyrir 

algengi langvarandi meiðsla meðal fyrrum ballettdansara og er það 

eitthvað sem rannsaka mætti frekar (Smith o.fl., 2016). Hvað varðar slík 

meiðsli hefur eyðing á brjóski og einkenni tengd því verið rannsökuð 

meðal ballettdansara. Ballettdansarar virðast ekki vera í meiri hættu en 

aðrir íþróttamenn til að fá slitgigt í mjöðm (Mayes, Ferris, Smith, Garnham 

og Cook, 2016).  

Fyrirbygging meiðsla 

Til eru þó nokkrar erlendar rannsóknir sem taka fyrir hvaða þættir gætu 

hjálpað til við að fyrirbygga meðsli ballettdansara. Þættir sem hafa verið 

rannsakaðir eru meðal annars áhrif góðrar líkamsstöðu og hreyfistjórnunar 

(Lin, Lee, Liao, Wu og Su, 2011), upphitunar (Mueller, 2013), 

styrktaræfingar (Koutedakis o.fl., 2007; Ramel, Thorsson og Wollmer, 

1997) , Kinesio og Muligan teipingar (Hendry, Campbell, Ng, Grisbrook og 

Hopper, 2015) og áhrif ballettskóbúnaðar (Steinberg, Waddington, Adams, 

Karin og Tirosh, 2016). Þær fimm grundvallarstöður sem eru undirstaðan í 

klassískum ballett fela allar í sér mikinn útsnúning í mjöðmum eins og áður 

hefur verið talað um. Í hverri stöðu þarf dansarinn að hafa hreyfigetu upp á 

90° í útsnúning í mjöðm bæði hægra og vinstra megin. Þá eru fæturnir 

útsnúnir í 180° en á sama tíma þarf dansarinn að vera með hnén í fullri 
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réttu (e. extension) (Gilbert, Gross og Klug, 1998; Hendry o.fl., 2015). 

Ballettdansara þurfa gífurlegan liðleika til að komast í þessar stöður og fáir 

dansarar komast í þær án uppbótarhreyfinga (e. compensatory 

movements). Algengar uppbótahreyfingar sem að dansarar sækja í þegar 

þá vantar frekari útsnúning í mjöðm eru að halla mjaðmagrindinni fram (e. 

anterior pelvic tilt), snúa upp á hnjáliðinni (e. tibiofemoral rotation) og 

ranghverfa (e. pronation) fætinum. Uppbótahreyfingar sem þessar eru 

sterklega tengdar við álagsmeiðsli þar sem þær auka álagið á liðamótum í 

neðri útlimum, sérstaklega hné, sem gerir dansara útsettari fyrir meiðslum 

(Coplan, 2002; Gilbert o.fl., 1998; Hendry o.fl., 2015). Teipingar á 

íþróttamönnum hafa verið notaðar í fjölbreyttum tilgangi í gegnum tíðina 

og eru fyrst og fremst hugsaðar sem aðstoð við meiðslum og fyrirbyggingu 

þeirra en ekki sem lausn. Þær eru meðal annars notaðar til að hjálpa 

íþróttamönnum að hreyfa sig betur, fyrirbyggja meiðsli og sem hluti af 

endurhæfingu. Til eru margar mismunandi teipingaaðferðir, sem dæmi má 

nefna Kinesio teipingar og Muligan teipingar. Kinesio teipingar komu fram 

á sjónarsviðið 1970 og hafa notið mikilla vinsælda meðal 

íþróttasérfræðinga. Margt um árangur Kinesio teipinga er enn á huldu en 

því er haldið fram að þær létti álagið sem íþróttamenn leggja á liði, veita 

vöðvum stuðning við hreyfingar og minnka óeðlilega tilfinningu eða 

sársauka í húðinni sem að íþróttamenn geta fundið fyrir. Einkennandi fyrir 

Kinesio teipingar eru eðliseiginleikar teipsins sem er notað en það er mjög 

teigjanlegt (Guner, Alsancak og Koz, 2015; Kahanov, 2007; Kase, Wallis 

og Kase, 2003). Muligan teipingar er svo tegund teipinga sem reynir að 

hafa áhrif á hreyfingu liðflata eða breyta afstöðu liðflatanna við hreyfingu. 

Til að mynda er slík teiping oft notuð til að innsnúa (e. internal rotation) 

sköflungnum (e. tibia) um lærlegg (e. femur) sem getur haft áhrif á hné og 

mjaðma lífaflfræði (e. biomechanics). Slík teiping gæti því hentað 

ballettdönsurum sem nota uppbótarhreyfingu sem snýr upp á hnjáliðinn 

þegar þeir hafa ekki nægan útsnúning til staðar í mjöðm (Hendry o.fl., 

2015; Hopper o.fl., 2009; Mulligan, 2010). Rannsókn D. Hendry og félaga 

rannsakaði einmitt hvaða lífaflfræðilegu áhrif Mulligan og Kinesio hné 

teipingar hafa á mjaðma- og hnjáliði hjá ballettdönsurum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að Mulligan teipingar minnkuðu marktækt 
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hámarkskraftinn sem fór um hnéð og hámarkskraftinn sem fór um mjöðm 

við lendingu dansara í fyrstu stöðu. Enn fremur sýndi rannsóknin að 

Muligan teipingar höfðu engin áhrif á frammistöðu dansara hvað varðar 

fagurfræðileika og ættu því að vera hentugar til að fyrirbyggja ákveðin 

meiðsli í hné og mjöðm  og til að létta á þessum liðum þegar þeir hafa 

álagseinkenni. Rannsóknin sýndi einnig að Kinesio teipingar höfðu engin 

áhrif á hámarkskraftinn sem fór um hné og mjöðm (Hendry o.fl., 2015).  

 Góð hreyfistjórnun og líkamsstaða eru einnig þættir sem eru 

ballettdönsurum mikilvægir til að fyrirbyggja meiðsli. Í erlendri rannsókn 

sem að bar saman hreyfistjórnun og líkamsstöðu meiddra og heilbrigðra 

ballettdansara við einföld verkefni kom í ljós að meiddir ballettdansarar eru 

með mun verri hreyfistjórnun en þeir heilbrigðu (Lin o.fl., 2011). 

Ballettkennarar ættu að leggja mikla áherslu á að nemendur þeirra tileinki 

sér góða hreyfistjórn og líkamsstöðu til að fyrirbygga meiðsli. Jafnvægis- 

og styrktaræfingar ættu því að vera hluti af æfingarplani hjá öllum 

ballettdönsurum. Aldrei verður of oft sagt að upphitun sé mikilvæg til að 

fyrirbyggja meiðlsi. Upphitun ballettdansara skilar sér með auknum liðleika 

(e. range of motion) og minnkaðri vöðvavirkni (e. EMG activity), markvissar 

upphitunaræfingar eru því mikilvægar til að undirbúa líkamann fyrir 

komandi átök (Mueller, 2013).   

Tognanir á ökkla eru tiltölulega algengar meðal ballettdansara og 

geta verið áhyggju efni. Til að fyrirbyjgga tognanir hefur verið prófað að 

setja sérstök inlegg í skó ballettdansara og sjá hvaða árangur það gefur. 

Innleggin sem eru notuð eru hrjúf með litlum hnúðum sem að dansararnir 

finna vel fyrir. Innleggin virðast bæta hreyfingar og stöðuskyn (e. 

proprioception) dansaranna, það er að segja gera þá meðvitaðari um þær 

hreyfingar sem þeir framkvæma. Innleggin geta því dregið úr líkum á 

ökklatognunum að einhverju marki hjá ákveðnum hópi dansara. Þessi 

árangur gæti stafað af því að litlu hnúðarnir á innleggjunum auka virkni 

húðskynsviðtaka (e. cutaneous receptors) á ilinni sem leiðir til betri 

tilfinninganæmi sem gerir dansarann meðvitaðari um hreyfingarnar á 

fætinum (Steinberg o.fl., 2016).  

 Loftháðar æfingar (e. aerobic exercises) og styrktaræfinga eru 

mikilvægar fyrir alla íþróttamenn og eru ballettdansarar engin 
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undantekning á því. Eins og áður var nefnt tíðkaðist sú hugsun fyrr á tíðum 

að æfingar sem þessar ættu ekki við ballettdansara. Þær voru taldar spilla 

fagurlegu útliti dansarans og tæknilegar æfingar voru það eina sem að 

skiptu dansarann máli. Þetta viðhorf hefur sem betur fer að mestu dáið út 

eftir innkomu íþróttasérfræðinga í greinina. Rannsóknir hafa sýnt að 

loftháðar æfingar og styrktaræfingar auka hámarks súrefnisupptöku, 

liðleika og vöðvastyrk og komi ekki niður á dans framistöðu (Koutedakis 

o.fl., 2007). Einnig hafa ballettdansarar sem leggja kapp á slíka þjálfun 

sýnt lægri tíðni stoðkerfisverkja samanborið við dansara sem ekki 

framkvæma þessar æfingar. Að sama skapi hjálpa æfingarnar dönsurum 

að höndla það sálræna álag sem fylgir undirbúningi á danssýningum 

(Ramel, Thorsson og Wollmer, 1997). 
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Aðferðir 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru íslenskir ballettdansarar sem leggja 

stund á ballett hjá Klassíska Listdansskólanum, Listdansskóla Íslands, 

Danslistarskóla JSB, Ballettskóla Eddu Scheving og Ballettskóla 

Guðbjargar Björgvins. Alls tóku 43 íslenskir dansarar þátt í rannsókninni af 

þeim voru 41 kona og tveir karlar á aldrinum 18 til 26 ára. Rafrænn 

spurningalisti var lagður fyrir alla þá ballettdansara 18 ára og eldri í 

þessum ballettskólum sem höfðu áhuga á þátttöku í rannsókninni en 

enginn var skyldugur til að taka þátt.  

Mælitæki 

Í rannsókninni var notast við rafrænan spurningalista sem innihélt 

spurningar hvað varðar meiðsli hjá þátttakendum, spurningalistann má sjá 

í viðauka 1. Spurningarlistinn samanstóð af 25 spurningum sem samdar 

voru af rannsakanda. Breyturnar sem spurningalistinn tók fyrir var kyn 

þátttakenda, fæðingarár, ballettskóli, æfingaaldur, dansform, æfingatími, 

önnur íþróttaiðkun, meiðsli af völdum slysa, staðsetning meiðsla, tíðni 

meiðsla, álagsmeiðsli, fjarvera vegna meiðsla, til hvaða 

heilbrigðisstarfsmanna var leitað, aðgerðir, styrktaræfingar, upphitun og 

stuðningsbúnaður. 

Framkvæmd 

Spurningarlisti var saminn og settur upp á rafrænann hátt með síðunni 

www.surveymonkey.com. Haft var samband við sjö ballettskóla á landinu, 

allir svöruðu nema einn og aðeins einn skóli vildi ekki taka þátt í 

rannsókninni. Þeir fimm ballettskólar sem tóku þátt voru Ballettskóli Eddu 

Scheving, Ballettskóli Guðbjargar Björgvins, Danslistarskóli JSB, Klassíski 

Listdansskólinn og Listdansskóli Íslands. Netföng  ballettdansara 18 ára 

og eldri og ný útskrifaða dansara voru fengin jafnt og þétt. Rafrænn 

spurningarlisti var síðan sendur á öll þau netföng sem fengin voru í byrjun 

desember mánaðar 2016. Þátttakendur höfðu 11 daga til að svara 

spurningalistanum og var haft samband við þátttakendur í gegnum 

netsíðuna Facebook, þar sem upplysingar um rannsóknina voru settar inn 
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á lokaða hópasíðu til að minna þau á að svara spurningalistanum. Að 

rannsókni lokinni voru gögn tekin saman og túlkuð með tölfræðiforritunu 

IMB SPSS.  

Úrvinnsla 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem 

spurningarlisti um meiðsli var samin af rannsakenda. Spurningarlistinn var 

settur upp með rafrænum hætti, þar sem notast var við síðuna 

www.surveymonkey.com. Unnið var úr gögnum með tölfræðiforritinu IMB 

SPSS Statistics 24 þar sem tölfræðipróf voru framkvæmd og gröf búin til 

svo hægt væri að túlka niðurstöður rannsóknar.   
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Niðurstöður 

Hér verður greint frá þeim niðurstöðum sem fengnar voru úr rannsókninni. 

Alls tóku 43 dansarar þátt í rannsókninni tveir karlar og 41 kona frá fimm 

mismunandi ballettskólum. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Mynd 1 sýnir aldur þátttakenda. Flestir þátttakendur voru 19 ára 

gamlir en maðalaldur þátttakenda var 21,7 ár. Þátttakendur voru frá fimm 

ballettskólum sem staðsettir eru á höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir voru 

Ballettskóli Eddu Scheving, Ballettskóli Guðbjargar Björgvins, 

Danslistarskóli JSB, Klassíski Listdansskólinn og Listdansskóli Íslands.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

Mynd 1: Aldur þátttakenda 

Mynd 2: Ballettskóli þátttakenda 
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Mynd 2 sýnir fjölda þátttakenda úr hverjum skóla fyrir sig. Eins og sjá má 

tóku flestir þátt frá Listdansskóla Íslands (LÍ), eða 15 einstaklingar sem 

samsvarar 34,9%. Frá Klassíska Listdansskólanum (KL) tóku 14 

einstaklingar þátt eða um 32,6%. Sex einstaklingar tóku þátt frá 

Danslistarskóla JSB (JSB) (14%) og fjórir einstaklingar frá Ballettskóla 

Guðbjargar Björgvins (9,3%).  

  

Tafla 1.  Aldur þátttakenda þegar þeir byrjuðu í ballett 

Aldur Fjöldi (%) 

2-4 ára 20  (46,5%) 

5-7 ára 13  (30,2%) 

8-10 ára 2   (4,6%) 

11-13 ára 3   (6,9%) 

14 ára eða eldri 5 (11,6%) 

 

 Tafla 1 sýnir aldur þátttakenda þegar þeir byrjuðu að æfa ballett. 

Flestir þátttakendur byrjuðu að æfa ballett 2-4 ára gamlir eða 20 

einstaklingar og 13 einstaklingar byrjuðu að æfa ballett 5-7 ára gamlir. 

Athygli vakti að fimm einstaklingar byrjuðu að æfa ballett þegar þeir höfðu 

náð 14 ára aldri eða meira.  

 Spurt var um hvaða form af dansi þátttakendur æfðu í sínum 

ballettskóla. Allir þátttakendurnir æfðu klassískan ballett fyrir utan einn 

einstakling sem æfði einungis nútímadans og jazzballett. Flestir 

þátttakendur sögðust æfa eingöngu klassískan ballett og nútímadans eða 

22 einstaklingar. Einnig var algengt að þátttakendur æfðu klassískan 

ballett samhliða nútímadansi og jazzballett en þeir einstaklingar voru 14 

talsins. Af öllum þátttakendum voru tveir einstaklingar sem æfðu 

klassískan ballett, nútímadans, jazzballett, hip hop og spuna. 
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Mynd 3 sýnir hversu mörg ár þátttakendur hafa æft ballett. Eins og 

sést þá hafa þátttakendur æft um mislangt skeið. Flestir þeirra eða 16 

(37,2%) einstaklingar hafa æft ballett í 13-15 ár. Einstaklingarnir sem 

höfðu æft ballett hvað lengst höfðu æft í 16-18 ár og voru það 8 (18,6%) 

einstaklingar. 

Tafla 2.  Fjöldi skipulagðra æfinga á viku 

 
Í töflu 2 má sjá hversu oft í viku þátttakendur mættu á skipulagðar 

æfingar í ballettskólanum sínum. Flestir þátttakendur eða 17 einstaklingar 

æfðu níu sinnum eða oftar í viku og þar á eftir voru sex einstaklingar sem 

æfðu 7-8 sinnum í viku. Enginn þátttakandi æfði sjaldnar en 1-2 sinnum í 

viku.  

 
 

Fjöldi skipulagðra æfinga Fjöldi (%) 

1-2 sinnum í viku               0  (0%) 

3-4 sinnnum í viku 5  (11,6%) 

5-6 sinnum í viku 15  (34,8%) 

7-8 sinnum í viku 6  (13,9%) 

9 sinnum eða oftar í viku 17  (39,5%) 

Mynd 3: Fjöldi ára sem þátttakendur hafa æft ballett 
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Á mynd 4 má sjá fjölda klukkustunda sem einstaklingar æfðu á viku.  

Þeir þátttakendur sem æfðu hvað mest æfðu meira en 23 klukkustundir á 

viku en voru þó einungis lítill hluti þátttakenda eða fimm (11,9%) 

einstaklingar. Algengast var að þátttakendur æfðu 19-22 klukkustundir á 

viku og þar á eftir 15-18 klukkustundir á viku. 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir æfðu einhverja aðra íþrótt 

samhliða ballettdansinum og svöruðu 39 (90,7%) einstaklingar því 

neitandi. Það voru aðeins fjórir (9,30%) einstaklingar sem að lögðu stund á 

aðra íþrótt samhliða ballettdansinum.  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu orðið fyrir meiðslum af 

völdum slysa í ballett. Meiri en helmingurinn, 26 (60,4%) einstaklingar 

sögðust vera með tilkomin meiðsli vegna slysa en 17 (39,5%) einstaklingar 

sögðust ekki hafa orðið fyrir meiðslum í kjölfar slysa. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  

Mynd 4: Fjöldi klukkustunda sem þátttakendur æfðu á viku 
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Mynd 5 sýnir fjölda meiðsla af völdum slysa og staðsetningu þeirra 

hjá þátttakendum. Meiri hluti þátttakenda höfðu orðið fyrir meiðslum í nára 

og mjóbaki. Alls 16 (37,2%) einstaklingar höfðu meiðst í nára og 15 

(34,9%) einstaklingar höfðu meiðst í mjóbaki. Þar á eftir voru 12 (27,9%) 

einstaklingar sem höfðu orðið fyrir meiðslum í ökkla og 11 (25,6%) 

einstaklingar sem höfðu orðið fyrir meiðslum í hné. Sjaldséðari voru 

meiðlsi í mjöðm, tám og brjóstbaki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Mynd 6 sýnir hversu oft hver þátttakandi hefur orðið fyrir meiðslum 

vegna slysa í ballettskólanum sínum. Það voru átta (29,6%) þátttakendur 

sem höfðu orðið fyrir meiðslum einu sinni og níu (33,3%) þátttakendur sem 

höfðu orðið fyrir meiðslum tvisvar sinnum. Rúmur þriðjungur (37,1%) þeirra 

Mynd 6: Tíðni meiðsla af völdum slysa hjá þátttakendum 

Mynd 5:  Staðsetning meiðsla af völdum slysa hjá þátttakendum 



25 
 

sem höfðu meiðst af völdum slysa höfðu meiðst oftar en tvisvar sinnum. 

Algengast var að þátttakendur slösuðu sig á klassískum ballettæfingum og 

nútímadansæfingum. 

Þegar að það kom að álagsmeiðslum voru alls 27 (62,8%) 

einstaklingar sem höfðu orðið fyrir álagsmeiðslum í ballett. Álagsmeiðsli 

voru skilgreind sem meiðsli sem staðið höfðu yfir til lengri tíma. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 7 sýnir staðsetningu álagsmeiðsla hjá þátttakendum. Mest var 

um álagsmeiðsli í hnjám og mjóbaki, 18 (60%) einstaklingur voru með 

álagsmeiðsli í hnjám og 17 (56,6%) með álagsmeiðsli í mjóbaki. Þar á eftir 

voru 11 (36,6%) einstaklingar sem höfðu orðið fyrir álagsmeiðslum í ökkla 

og 10 (33,3%) einstaklingar sem höfðu orðið fyrir álagsmeiðslum í mjöðm 

eða nára. 

 Mikill meirihluti þeirra dansara sem hlotið höfðu einhver meiðsli við 

æfingar viðurkenndu að hafa í kjölfarið dansað meiddir á danssýningu. 

Það voru alls 25 einstaklingar eða eða 58% af heildar fjölda þátttakenda.  

 

 

Mynd 7: Staðsetning álagsmeiðsla hjá þátttakendum 
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Tafla 3.  Hlé sem þátttakendur hafa tekið vegna meiðsla í ballett 

Hlé frá æfingum vegna meiðsla Fjöldi (%) 

Nei, ég hef ekki meiðst það illa 5  (16,6%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-7 daga 13  (43,3%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-2 vikur 4  (13,3%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 3-4 vikur 6  (20%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-2 mánuði 0  (0%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 3-4 mánuði 0  (0%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í hálft ár 2  (6,6%) 

Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í heilt ár 0  (0%) 

 

 Í töflu 3 má sjá hve langt hlé þátttakendur höfðu tekið frá ballett 

æfingum vegna meiðsla. Af þeim 30 þátttakendum sem svörðu voru fimm 

einstaklingar sem þurftu ekki  að taka sér hlé frá æfingum því meiðslin 

voru ekki það slæm. Mesti fjöldi þátttakenda, 13 einstaklingar tóku sér 1-7 

daga hlé frá æfingum og þar á eftir voru fjórir einstaklingar sem tóku sér 1-

2 viku hlé frá æfingum. Þeir þátttakendur sem tóku hlé hvað lengst voru 

tveir einstaklingar og tóku þeir hálft ár í hlé frá æfingum vegna meiðsla. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir höfðu leitað til 

heilbrigðisstarfsmanna vegna meðferðar á þeirra meiðslum. Af þeim 30 

þátttakendum sem svöruðu voru 26 (86,6%) einstaklingar sem leituðu til 

heilbrigðisstarfsmanna og fjórir (13,3%) einstaklingar sem leituðu ekki til 

heilbrigðisstarfsmanna vegna meðferðar á þeirra meiðslum. 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 sýnir prósentu hlutfall þeirra sem til var leitað vegna 

meiðsla. Meiri en helmingur þátttakenda leituðu til sjúkraþjálfara og læknis. 

Það voru 24 (92,3%) einstaklingar sem leituðu til sjúkraþjálfara og 17 

(65,3%) einstaklingar sem leituðu til læknis. Enn fremur voru þátttakendur 

sem urðu fyrir meiðslum spurðir hvort þeir höfðu gengist undir aðgerð 

vegna meiðsla sinna og svöruðu þeir allir neitandi.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort fastar styrkaræfingar væru 

yfir önnina samhliða æfingum í ballettskólanum þeirra. Meiri hluti 

þátttakenda eða 26 (60,4%) einstaklingar svöruðu játandi en 17 (39,5%) 

einstaklingar svöruðu því neitandi að fastar styrkaræfingar væru ekki á 

dagsrká yfir önnina í ballettskólanum þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Til hvaða heilbrigðisstarfsmanna var leitað 
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 Tafla 4.  Vöðvar vel upphitaðir og tilbúnir fyrir komandi átök 

 

 Í töflu 4 er hægt að sjá álit þátttakenda, hvort þeim finnst vöðvar 

þeirra vel upphitaðir fyrir æfingar og tilbúnir fyrir komandi átök. Flestum 

þátttakendum fannst upphitunaræfingar kennara góður undirbúningur fyrir 

klassískan ballett/táskó og nútímadans. Alls voru 27 einstaklingar sem 

sögðu kennarann vera með góðar upphitunaræfingar fyrir klassískan 

ballett/táskó og 24 einstaklingar fyrir nútímadans. Af öllum þátttakendum 

voru 21 einstaklingar sem hita alltaf aukalega sjálfir upp fyrir tímann.  

Þátttakendur voru spuðir hvort þeir notuðust við einhvern 

stuðningsbúnað á æfingum til að reyna að fyrirbyggja meiðsli eða aðrar 

ráðleggingar sem gætu þjónað sama tilgangi svo sem nudd, teygjur og 

styrktarþjálfun. Af 43 þátttakendum var 31 (72%) einstaklingur sem svaraði 

játandi og 12 (27,9%) einstaklingar sem svöruðu neitandi.  

  

Upphitun góð og vöðvar tilbúnir fyrir komandi átök Fjöldi (%) 

Nei, kennarinn er ekki með nógu góðar upphitunaræfingar 

í byrjun tímans fyrir klassískan ballet/táskó 
5    (11,6%) 

Nei, kennarinn er ekki með nógu góðar upphitunaræfingar  

í byrjun tímans fyrir klassískan ballet/táskó 
4  (9,3%) 

Já, ég hita alltaf sjálf upp fyrir tímann (aukalega) 21 (48,8%) 

Já, kennarinn er með góðar upphitunaræfingar 

í byrjun tímans fyrir klassískan ballet/táskó 
27 (62,7%) 

Já, kennarinn er með góðar upphitunaræfingar  

í byrjun tímans fyrir nútímadans 
24 (55,8%) 
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 Mynd 9 sýnir hversu margir þátttakendur nota stuðningsbúnað svo 

sem teip og hnéhlífar og í hvaða tímum búnaðurinn var notaður. Meiri hluti 

þátttakenda eða 17 (41,4%) einstaklingar notuðu ekki stuðningsbúnað á 

æfingum. Af þeim 24 þátttakendum sem notuðu stuðningsbúnað voru 

flestir eða átta (19,5%) einstaklingar sem notuðu stuðningsbúnað 

eingögnu á æfingum þar sem táskór voru notaðir.  

Tafla 5.  Staðsetning stuðningsbúnaðar sem notaður er 

Staðsetning stuðningsbúnaðar  Fjöldi (%) 

Bak  2  (9,5%) 

Hné  5  (23,8%) 

Hné og ökkla  1  (4,8%) 

Hné og tær  2  (9,5%) 

Ökkla  1  (4,8%) 

Ökkla og tær  4  (19%) 

Tær  6  (28,6%) 

 
Í töflu 5 má sjá á hvaða líkamshluta þátttakendur nota 

stuðningsbúnað. Algengast var að þátttakendendur notuðu 

stuðningsbúnað fyrir tær og átti það við um sex einstaklinga. Þar á eftir 

voru fimm einstaklingar sem notuðu stuðningsbúnað fyrir hné.  

Mynd 9: Stuðningsbúnaður notaður við æfingar 
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Að lokum voru þátttakendur spurðir hvort þeir notuðust við 

þyngingalóð á ökklum í ballett-tímum eða ekki. Meiri en helmingur 

þátttakenda eða 40 (93%) einstaklingar svöruðu neitandi og einungis þrír 

(6,9%) einstaklingar svöruðu játandi að þeir notuðust við þyningarlóð á 

ökklum í ballett-tímum.  
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Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bera saman meiðsli meðal íslenskra 

ballettdansara við erlendar rannsóknir og svara rannsóknarspurningu sem 

sett var fram. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver er tíðni og 

staðsetning meiðsla meðal íslenskra ballettdansara borið saman við 

erlenda dansara? 

Mun fleiri konur æfa ballett en karlar hér á landi eins og við var að 

búast og þess vegna eru þær nær allur hluti rannsóknarhópsins. Það er 

því greinilegt er að litlar breytingar hafa orðið á kynjahlutföllum meðal 

íslenskra ballettdansara síðan námskrá listdansskóla voru gefnar út árið 

2006 (Félag íslenskra listdansara, 2013) en þá voru iðkendur 99% konur.  

Einstaklingar byrja oftast á unga aldri að æfa ballett eins og fjallað er um 

hér að ofan og var því eins og við var að búast margir þátttakendur sem 

byrjuðu 2-4 ára að æfa ballett. Athygli vakti að fimm þátttakendur byrjuðu 

að æfa ballett 14 ára eða eldri sem verður að teljast óalgengt. Örfáir 

listdansskólar hér á landi bjóða upp á þanna valmöguleika að hefja 

ballettnám á táningsárum. 

Ef stefnt er á að ná langt í dansinum eða verða atvinnu ballettdansari þarf 

einstaklingurinn að leggja mikið á sig og fórna ýmsu líkt og aðrir 

afreksíþróttamenn þar sem mikill tími fer í æfingar. Ballettdansara þurfa að 

taka marga og mismunandi dans tíma og má þar með nefna klassískan 

ballett, táskótíma, nútímadans, spuna, listdanssögu og fleira. Það getur 

verið mismunandi eftir skólum hvaða tímar eru settir upp, hversu mikið er 

æft og hve langir tímarnir eru. Það kom því ekki á óvart að tæp 40% 

þátttakenda æfðu 9 sinnum eða oftar í viku, 14% æfðu 7-8 sinnum í viku 

og 35% æfðu 5-6 sinnum í viku. Það eru því alls tæp 90% þátttakenda 

sem að æfa 5-6 sinnum í viku eða oftar. Það tekur mikinn tíma frá 

einstaklingnum að æfa ballett þegar æfingarnar eru orðnar margar á viku 

og því ekki mikill tími til að æfa aðra íþrótt samhliða. Meiri hluti þátttakenda 

æfði einungis ballett fyrir utan fjóra einstaklinga sem æfðu aukalega sund, 

yoga og listdansskauta. Þar sem einungis lítill hluti þátttakenda æfði aðra 

íþrótt samhliða ballettdansinum ætti rannsóknin að gefa góða mynd á þau 

sértæku meiðsli sem ballettdansarar glíma við þar sem meiðslin eru í 
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fæstum tilfellum tilkomin vegna annarar íþróttaiðkunar. Tíðni meiðsla 

vegna slysa og álagsmeiðsla eru algeng erlendis og var því búist við 

sambærilegum tölum úr þessari rannsókn. Meiri en helmingur þátttakenda 

eða 26 af 43 einstaklingum eiga við meiðsli að stríða af völdum slysa í 

ballett sem samvarar 60% þátttakenda. Alls áttu 27 ballettdansarar við 

álagsmeiðsli að stríða sem samsvarar 63% þátttakenda. Borið saman við 

erlendar rannsóknir virðist vera að meiðslatíðnin sé hærri hjá erlendum 

dönsurum (Ramkumar o.fl., 2016; Smith o.fl., 2016). Ástæðan fyrir því gæti 

verið að erlendar rannsóknir taka að miklu leyti fyrir atvinnudansara sem 

eru ekki á sama stigi og íslenskir dansarar hvað varðar æfingaálag. Einnig 

voru mun fleiri karlmenn sem tóku þátt í samanburðar rannsóknunum. 

Erfitt getur verið að túlka niðurstöður meiðsla vegna slysa þar sem 

þátttákendur geta mistúlkað slys sem upphaf einkenna af völdum 

langvarandi álags og ætti því mögulega að flokka þau frekar sem 

álagsmeisli. Algengustu meiðslin vegna slysa hjá þátttakendum voru nári 

(61,5%), mjóbak (57,6%), ökkli (46,1%) og hné (42,3%) en algengustu 

álagsmeiðslin hjá þátttakendum voru hné (60%), mjóbak (56,6%), ökkli 

(36,6%) og mjaðmir eða nári (33,3%). Því miður eru til fáar erlendar 

rannsóknir gerðar á meiðslum af völdum slysa í ballett. Ein slík rannsókn 

frá árinu 1999 tekur það fram að algengstu meiðslin af völdum slysa verði 

á fæti og hliðlægt á ökkla og meiðslin sem um ræðir eru vanalega beinbrot 

og rifin liðbönd (Van Dijk og Marti, 1999). Enn fremur ef við berum saman 

meiðslasvæðin hjá þátttakendum vegna álags og slysa kemur í ljós að þau 

eru þau sömu. Það rennur enn fremur stoðum undir það að margir 

ballettdansarar túlki meiðsli sem þeir fá vegna álags sem einhvers konar 

óhapp eða slys og mögulega gera sér ekki grein fyrir raunverulegum 

orsakaþætti. Staðsetning þessara meiðsla eru þær sömu og erlendar 

rannsóknir hafa sýnt og greinilegt að ekki er munur þar á milli (Ramkumar 

o.fl., 2016; Smith o.fl., 2016). 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu orðið fyrir meiðslum 

vegna slysa oftar en einu sinni. Af þeim þátttakendum sem svöruðu voru 

19 af 27 einstaklingum sem svöruðu því játandi að þeir höfðu orðið fyrir 

meiðslum vegna slysa oftar en einu sinni. Það kom á óvart hversu algengt 

það er meðal dansara að verða fyrir meiðslum oftar en einu sinni. Þá 
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sérstaklega hjá fimm einstaklingum sem höfðu orðið fyri meiðslum vegna 

slysa oftar en fimm sinnum sem telst frekar mikið. Áhugavert væri að vita 

hvað er að gera að verkum að tíðnin sé svona há hjá þessum 

einstaklingum, hvort þetta séu sömu meiðslin sem eru að endurtaka sig 

eða hvort um ný meiðsli sé að ræða í hvert skipti.  

Erfitt er að meta nákvæmlega hvað veldur þessum meiðslum og 

hvaða ballett-tímar eru að gera dansarana mest útsetta fyrir meiðslum. 

Mest var um meiðsli í klassískum ballett (76%) og nútímadansi (44%), það 

kom því á óvart hversu lítill hluti meiðsla var í táskótímum eða um 24%. En 

þegar dansað er á táskóm tipla dansararnir um á blátánum og skórnir veita 

lítinn sem engann stuðning við ökklann og dansararnir eru því líklegri til að 

misstíga sig og snúa upp á ökklann.  

Einnig kom mikið á óvart hversu margir þátttakendur hafa dansað 

meiddir á danssýningum en það voru 58% þátttakenda. Það getur 

auðvitað leitt til þess að dansararnir breyti líkamsbeytingu seinni sem gerir 

þá úttsettari fyrir öðrum meiðslum. Jafnframt gæti slík hegðun lengt 

bataferli og gert þáverandi meiðsli verri. Mikil pressa er sett á dansarana 

og getur verið mjög erfitt fyrir þá að taka sér hlé frá dansinum ef þeir verða 

fyrir meiðslum vegna slysa eða álagsmeiðsla. Af þeim þátttakendum sem 

hafa orðið fyrir meiðslum eða álagsmeiðslum hafa flestir eða 13 

einstaklingar þurft að taka sér hlé frá æfingum í 1-7 daga. En hvort það sé 

nógu langur tími fyrir einstaklinginn til að jafna sig er erfitt að meta og fer 

mikið eftir hver meiðslin eru hverju sinni. Þeir þáttakendur sem höfðu orðið 

fyrir meiðslum vegna slysa eða álagsmeiðsla leituðu flestir til 

heilbrigðisstarfsmanna eða í 87% tilfella. Oftast leituðu þátttakendur til 

sjúkraþjálfara og læknis. 

Það kom í ljós að það eru ekki skipulagðar styrktaræfingar á 

dagskrá yfir önnina hjá 40% þátttakenda en styrktaræfingar eru mikilvægur 

þáttur í fyrirbyggingu meiðsla hjá þessum hópi íþróttamanna. Möguleg 

ástæða fyrir skorti á styrktaræfingum hjá svo stórum hópi þátttakenda 

getur verið vegna tímaskorts. Það einfaldlega gefst ekki tími fyrir 

skipulagða styrktarþjálfun þar sem áherslan er frekar lögð á tæknilegar 

dansæfingar. Við æfingar var svo rúmur helmingur þátttakenda eða 56% 
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sem notaði stuðningsbúnað til að styðja við og verja líkamann við æfingar 

og var það aðallega á hnjám og tám. 

Það sem betur mætti fara við rannsóknina er bætt uppsetning 

spurningalista. Þar ber helst að skýra betur út muninn á milli meiðsla af 

völdum slysa og álagsmeiðsla þar sem þátttakendur gera líklega ekki 

skýran greinarmun þar á milli. Þar af leiðandi fengjust nákvæmari 

niðurstöður um staðsetningu og helstu meiðsli sem verða af völdum slysa. 

Einnig hefði það verið kostur að hafa rannsakanda viðstaddann þegar að 

þátttakendur svöruðu spurningalistanum ef spurningar væru óljósar. Fleira 

sem hafa má í huga er að þetta er afturskyggn rannsókn byggð á svörum 

þátttakenda á spurningalista. Niðurstöðurnar endurspeglast því að miklu 

leyti af mati og minni þátttakenda á eigin meiðslum og einkennum þeim 

tengdum. Framskyggn rannsókn þar sem meiðsli dansara væru metin af 

sama fagaðilanum gæti þar af leiðandi gefið aðrar niðurstöður. Að lokum 

hefði verið gaman að fá fleiri ballettskóla til að taka þátt í rannsókninni sem 

og yngri og eldri ballettdansara. 

Kostir rannsóknarinnar eru að þeir skólar sem tóku þátt í 

rannsókninni sýndu mikinn áhuga og var þátttaka nemenda góð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að gefa nokkuð skýra mynd á þau 

álagsmeiðsli sem að flestir ballettdansarar úr þessum ballettskólum glíma 

við. Annar kostur rannsóknarinnar var að nær allir þátttakendur æfðu 

eingöngu ballett og því ætti álag frá öðrum íþróttum ekki að hafa áhrif á 

niðurstöðurnar. Að lokum er kostur að þó svo að þátttakendurnir spanni 

ekki breitt aldursbil þá voru þeir á mismunandi stigum sem dansarar. Mikil 

dreifing var á hversu oft þeir æfðu í viku og einnig hversu lengi þeir höfðu 

æft ballet. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða nánar eðli 

meiðsla sem að dansararnir glíma við og skoða betur hvort um sé að ræða 

langvarandi meiðsli og hvað sé að valda þeim. Einnig væri raunhæft að fá 

alla ballettskóla hér á landi til að taka þátt í framskyggnri rannsókn þar 

sem tryggt væri að nær allir ballettdansarar frá táningsaldri tækju þátt og 

meiðsli þeirra metin af sama heilbrigðisstarfsmanninum. En slík rannsókn 

væri líklega tímafrek og kostnaðarsöm. 
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Ályktanir 

Meiðsli meðal íslenskra ballettdansara eru tiltölulega algeng, af 

ballettdönsurum sem tóku þátt í rannsókninni úr fimm mismunandi skólum 

hafa 60% þátttakenda orðið fyrir meiðslum vegna slysa og 63% orðið fyrir 

álagsmeiðslum. Alls 58% þátttakenda höfðu dansað meiddir á 

danssýningu og algengustu staðsetningar meiðsla hjá dönsurum hérlendis 

voru í nára, mjóbaki, ökkla og hné. Meiðsli sem að íslenskir 

ballettdansarar glíma við virðast að mestu leyti vera á sömu stöðum og 

ballettdansarar glíma við erlendis. Hvað meiðslatíðni varðar er tíðnin lægri 

hér á landi.  
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Viðkauki 

Spurningarlisti 
 

Kæri þátttakandi, 

Eftirfarandi spurningarlisti er liður í lokaverkefni mínu til BSc-gráðu í 

íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Spurningarlistinn er nafnlaus og 

því ekki hægt að rekja svör til þátttakenda rannsóknarinnar. Vinsamlegast 

svarið spurningunum eins samviskusamlega og kostur er. 

Rannsóknargögnin eru trúnaðarmál og verða niðurstöður eingöngu 

notaðar til þess að afla gagna fyrir rannsóknarverkefnið mitt um meiðsli 

meðal íslenskra ballet dansara. Rannsóknargögnum verður svo eytt þegar 

úrvinnslu þeirra er lokið. 

 

Með fyrirfram þökkum 

Sara Katrín Kristjánsdóttir 

 

Meiðsli meðal íslenskra ballett dansara 

 

1. Hvert er kyn þitt ? 

___  Karl 

___  Kona 

 

2. Hvert er fæðingarár þitt ? 

 

________________ 

 

3. Í hvaða ballettskóla æfir/æfðir þú ? 

 

________________ 
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4. Á hvaða aldri byrjaðir þú að æfa ballett ? 

___  2-4 ára 

___  5-7 ára 

___  8-10 ára 

___  11-13 ára 

___  14 ára eða eldri 

 

5. Hvaða form af dansi æfir/æfðir þú (klassískan ballett, nútímadans, 

jazzballett) ? 

 

_________________________________________ 

 

6. Hversu lengi hefur þú æft/stundað ballett ? 

___  1-3 ár 

___  4-6 ár 

___  7-9 ár 

___  10-12 ár 

___  13-15 ár 

___  16-18 ár 

___  Lengur en 19 ár 

 

7. Hversu oft í viku æfir/æfðir þú skipulagðar æfingar í ballettskólanum 

þínum ? 

___  1-2 sinnum í viku 

___  3-4 sinnum í viku 

___  5-6 sinnum í viku 

___  7-8 sinnum í viku 

___  9 sinnum eða oftar í viku 

 

8. Hversu margar klukkustundir á viku æfir/æfðir þú í ballettskólanum 

þínum ? 

 

____________________ 
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9. Æfir/æfðir þú aðra íþrótt með ballett/dansinum ? 

___  Já 

___  Nei 

 

Ef svar þitt var já, Hvaða íþrótt æfir/æfðir þú samhliða ballett/dansi ? 

 

_______________________________ 

 

Núverandi meiðsl 

 

10. Átt þú við einhver meiðsli að stríða af völdum slysa í 

ballett/nútímadansi/dansi (tognun, slit í liðum, festum eða vöðvum, 

beinbrot) ? 

___  Já 

___  Nei 

 

Ef svar þitt var nei við spurningu 10 þá þarftu ekk i að svara 

spurningum 11-19 

 

11. Hvar á líkamanum hefur þú orðið fyrir meiðslum af völdum þess að 

æfa ballett/nútímadans/dans? (Merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 

___  Höfði og háls 

___  Öxl 

___  Brjóstbak 

___  Mjóbak 

___  Mjamðir 

___  Náranum 

___  Hné 

___  Ökkla 

___  Tær 
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Fyrri meiðsli 

 

12. Hefur þú orðið fyrir meiðslum oftar en einu sinni vegna slysa í 

ballett/nútímadansi/dansi ? 

___  Nei, aðeins einu sinni 

___  Já, tvisvar sinnum 

___  Já, þrisvar sinnum 

___  Já, fjórum sinnum 

___  Já, oftar en fimm sinnum 

 

13. Í hvaða danstíma varst þú í þegar þú meiddist ? (Merkja má við fleiri 

en einn valmöguleika) 

___  Klassískum ballett 

___  Nútímadans 

___  Táskóm 

___  Spuna 

___  Styrktar tíma 

___  Annað 

Ef annað, hvað? 

 

______________ 

 

14. Hefur þú orðið fyrir álagsmeiðslum í ballett/dansi sem hafa staðið yfir 

langan tíma (bakverkir, verkir í hné, sköflung, ökkkla o.fl.) ? (Merkja má við 

fleiri en einn valmöguleika) 

___  Nei, ég hef ekki orðið fyrir álgasmeiðslum 

___  Já, í hálsi eða herðum 

___  Já, í öxl 

___  Já, í brjóstbaki (efri hluti baks) 

___  Já í mjóbaki (neðri hluti baks) 

___  Já, í mjöðmum eða nára 

___  Já, í hné/hnjám 

___  Já, í ökkla/ökklum 
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15. Hefur þú dansað meidd/ur á sýningum ? 

___  Já 

___  Nei 

 

16. Hefur þú þurft að taka hlé frá ballett/dans æfingum vegna meiðsla ? 

___  Nei, ég hef ekki meiðst það illa 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-7 daga 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-2 vikur 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 3-4 vikur 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 1-2 mánuði 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í 3-4 mánuði 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í hálft ár 

___  Já, þurfti að taka hlé frá æfingum í heilt ár 

 

17. Hefur þú leitað til heilbrigðisstarfsmanna vegna meðferðar á þínum 

meiðslum (sjúkraþjálfun, læknis, kíropraktor) ? 

___  Já 

___  Nei 

 

18. Ef svar þitt var já við spurningu 18. Til hverra hefur þú leitað ? (Merkja 

má við fleiri en einn valmöguleika) 

___  Sjúkraþálfara 

___  Læknis 

___  Kíropraktor 

___  Nuddara 

___  Annað 

Ef annð, til hvers hefur þú leitað? 

 

__________________________ 

 

19. Hefur þú þurft að gangast undir aðgerð vegna meiðsla þinna ? 

___  Já 

___  Nei 
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20. Eru fastar styrktaræfingar yfir önnina í ballettskólanum þínum ? 

___  Já 

___  Nei 

 

21. Finnst þér vöðvarnir þínir vel upphitaðir í tímanum og tilbúnir fyrir 

komandi átök ? (Merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 

___  Nei, kennarinn er ekki með nógu góðar upphitunaræfingar í byrjun                                                                                                             

tímans fyrir klassískan ballett/táskó 

___  Nei, kennarinn er ekki með nógu góðar upphitunaræfingar í byrjun 

tímans fyrir nútímadans 

___  Já, ég hita alltaf sjálf upp fyrir tímann (aukalega) 

___  Já, kennarinn er með góðar upphitunaræfingar í byrjun tímans fyrir 

klassískan ballett/táskó 

___  Já, kennarinn er með góðar upphitunaræfingar í byrjun tímans fyrir 

nútímadans 

 

Auka búnaður 

 

22. Notast þú við einhvern búnað eða ráð til að forðast/koma í veg fyrir 

meiðsli (upphitun, nudd, bað) 

___  Já 

___  Nei 

Ef svar þitt er já, hvað notast þú við ? 

 

________________________________ 

 

23. Notast þú við hnéhlífar teip eða annan stuðningsbúnað á æfingum ? 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað eingögnu í táskóm 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað eingöngu í nútíma tímum 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað eingöngu í ballett-tímum 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað í nútíma og ballett-tímum 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað í táskóm, nútíma og ballett-tímum 

___  Já, ég nota stuðningsbúnað í táskóm og nútíma tímum 

___  Nei ég nota ekki stuðningsbúnað 
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24. Ef svar þitt var já í spurningu 23. Á hvaða líkamshluta/um notar þú 

stuðningsbúnað ? 

 

______________________________ 

 

Ef svar þitt er já, í hvaða tímum notar þú þyngingalóð ? 

25. Notast þú við þyngingalóð á ökkla/ökklum í dans tímum ? 

___  Já 

___  Nei 

Ef svar þitt var já, í hvaða tímum notar þú þyngingalaóð? 

 

________________________________________ 


