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Útdráttur  
Tilgangur ritgerðarinnar var að kanna líkamlegt þrek knattspyrnukvenna sem keppa í 
efstu deild á Íslandi. Niðurstöðurnar voru bornar saman við erlendu leikmenn liðsins, 
því var áhugavert að kanna hvort þeir leikmenn sem koma hingað til landsins búi yfir 
betra líkamlegu þreki. Niðurstöðurnar voru einnig bornar saman við sömu mælingar á 
A-landsliðs hóp kvenna sem fóru fram fyrr á árinu. Þátttakendur rannsóknarinnar 
voru leikmenn hjá félagsliði í Pepsi deild kvenna. Lögð voru fyrir þrjú próf sem mæla 
líkamlegt þrek leikmanna og má þar helst nefna loftháð þol, snerpu, hraða og 
hraðaþol. Prófin þrjú voru Illinois snerpu próf, 6x30 metra hraðaþolspróf og Yo-Yo 
IE2. 

 Helstu niðurstöður voru þær að marktækur munur kom fram á milli 
félgasliðs og A-landsliðs í öllum niðurstöðum nema í Yo-Yo IE2 prófinu. A-landsliðs 
leikmenn komu betur út í öllu nema þegar þreytustuðullinn var reiknaður, þá voru 
leikmenn félagsliðs betri. Ekki fannst martækur munur á erlendu leikmönnum og 
þeim íslensku nema varðandi þreytustuðulinn, þar komu íslensku leikmennirnir betur 
út. Niðurstöðurnar benda til þess að íslensku leikmennirnir búa yfir betra  hraðaþoli 
en erlendu leikmenn liðsins. Einnig benda þær til þess að A-landsliðleikmennirnir og 
erlendu leikmennirnir búa því yfir meiri sprengikrafti en þeir íslensku, þó var ekki 
marktækur munur á milli erlendu og íslensku leikmanna. Mælingar á sama tíma hefðu 
mögulega sýnt meiri mun á milli hópanna.  
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Formáli 
Þessi rannsókn er lokaverkefni til B.Sc gráðu í íþróttafræðum við Tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnissins er 12 ECTS einingar. Ég vil þakka þjálfurum 

liðsins fyrir að gefa leyfi fyrir mælingunum og öllum þátttakendum rannsóknarinnir fyrir sína 

þátttöku. Leiðbeinendur verkefnissins voru þau Hjalti Rúnar Oddsson og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir. Ég þakka Hjalta kærlega fyrir að vera mér innan handar við þessa rannsókn. 

Hann var alltaf tilbúinn að ræða um viðfangsefnið og koma með áhugaverða punkta til að 

fjalla um. Margréti Lilju vil ég þakka fyrir sinn stuðning og aðstoð við gerð ritgerðarinnar. Ég 

vil þakka samnemendum mínu sem veittu aðstoð við framkvæmdir á mælingunum kærlega 

fyrir. Þá vil ég þakka fjölskyldu minni og aðstandendum fyrir yfirlestur og stuðning. 

Sérstakar þakkir fær kærasta mín, Ólöf Rún Jónsdóttir, fyrir alla sína aðstoð og þolinmæði 

við gerð verkefnisins.   
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Inngangur 
Upphaf nútímaknattspyrnu sem við þekkjum í dag var árið 1863 á Englandi en þá var 

Knattspyrnusamband Englands stofnað (e. Football Associaton) og nefnt The FA í daglegu 

tali. Fyrsta knattspyrnukeppni heims var FA bikarinn, árið 1872. Sama ár fór fram fyrsti 

landsleikurinn, sem var á milli Englands og Skotlands. Útbreiðsla íþróttarinnar jókst hratt á 

19. öldinni þar sem breskir sjómenn, viðskiptamenn og hermenn kynntu íþróttina fyrir víða 

um heim. Aðildarsambönd FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins eru nú 211 talsins 

(FIFA.com, e.d.).  

Í dag eru talsvert ítarlegri reglur en áður, leikurinn mun hraðari og liðin skipulagðari. 

Allir leikmenn hafa sitt hlutverk inni á vellinum, liðið sækir og verst sem ein heild í stað þess 

að gangur leiksins réðst mest áður af einstaklingsframtaki. Þar sem íþróttin hefur vaxið 

gríðarlega að umfangi og fjárhagslegir hagsmunir aukist að sama skapi, hefur samkeppnin 

aldrei verið meiri. Æfingar leikmanna eru mikilvægur undirbúningur fyrir keppnisleiki. 

Knattspyrnumenn sem æfa vel og undirbúa sig fá forskot á andstæðinginn. Annar ávinningur 

góðra og markvissra æfinga eru færri meiðsli vegna betra líkamlegs atgervis og tækni (Reilly, 

2007).  

Líkamleg þjálfun er lykilatriði í undirbúningi til þess að spila fótbolta á hvaða getu 

stigi sem er. Þjálfunin krefst góðra og skipulagðra æfinga, sem aftur krefst bæði skilnings á 

lífeðlisfræðilegum grundvallarreglum og hagnýtra þekkingar á gangi leiksins (Reilly, 2007). Í 

íslenskri knattspyrnu er undirbúningstímabilið lengra en sjálft keppnistímabilið, eða um átta 

mánuði. Margt getur gerst á þessum tíma og er því mikilvægt að æfingarálagið sé við hæfi. 

Annars er hætta á að leikmenn toppi of snemma eða verra, verði fyrir meiðslum.  

Mælingar eru mikilvægur þáttur á hæsta stigi í öllum íþróttum og er knattspyrna engin 

undantekning á því. Með mælingum er meðal annars hægt að sjá hvort æfingaráætlun sé að 

skila árangri. En frammistöðumælingar eru algengustu og mikilvægustu mælingarnar sem 

notaðar eru í íþróttavísindum (Currell og Jeukendrup, 2008). Áður en lagt er af stað með 

mælingar þarf að skoða hverskonar mælingar séu hentugar fyrir íþróttina og hvaða líkamlegu 

kröfur íþróttin gerir til leikmanna.  

Í þessari ritgerð verður farið yfir þær líkamlegu kröfur sem knattspyrna gerir og gert 

verður grein fyrir helstu lífeðlisfræðilegum þáttum tengdum þeim kröfum.  Lagt var próf fyrir 

félagslið í Pepsi deild kvenna sem mæla líkamlega þætti á borð við loftháð þol, snerpu, 

hámarks hraða og hraðaþol. Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við sömu mælingar 

gerðar á A-landsliði kvenna.  
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Fræðilegur bakrunnur 

Líkamlegar kröfur til leikmanna 
Líkamlegar kröfur til knattspyrnuleikamanna sem spila á hæsta stigi í 

atvinnumennsku eru margþátta. Leikmenn þurfa að búa yfir styrkleika, hraða, þoli og þreki 

svo þeir geti uppfyllt þessar kröfur (Kirkendall, 2011). Í knattpyrnuleikjum skiptast leikmenn 

á að hlaupa í mikilli ákefð í skamman tíma og að skokka rólega eða labba í lengri tíma (E. 

Rampinini, Coutts, Castagna, Sassi og Impellizzeri, 2007). Þegar litið er til leikmanna sem 

spila á hæsta stigi í atvinnumennsku, þ.e.a.s. í efstu deildum í Evrópu, hlaupa þeir samkvæmt 

mælingum á bilinu 9 til 14 km að meðaltali í hverjum leik, þar af 1-3 km á hárri ákefð (Van 

Winckel o.fl., 2014). Há ákefð telst sem hratt hlaup eða hámarks sprettur. Mesta vegalengdin 

í hverjum leik er þó yfirfarin gangandi eða á rólegu skokki. Algengast er að miðjumenn 

hlaupa að meðaltali lengst í hverjum leik, næst koma kantmenn, bakverðir, framherjar og að 

lokum miðverðir eins og má sjá í töflu 1 (Kirkendall, 2011). Afkastageta leikmanna er 

misjöfn á milli hálfleika. Algengara er að leikmenn hlaupa meira í fyrri hálfleik en í þeim 

seinni. Afkastagetan lækkar um 5-10% í seinni hálfleik frá þeim fyrri (Osgnach, Poser, 

Bernardini, Rinaldo og Di Prampero, 2010). 

 

Tafla 1. Hlaupin vegalengd í keppnisleik að meðaltali út frá leikstöðu (Di Salvo, Gregson, 

Atkinson, Tordoff og Drust, 2009). 

 

 

Rannsókn sem gerð var með myndbandsmælingum sýnir fram á að leikmenn sem 

spila á hæsta stigi í knattspyrnu í Evrópu hlupu 28% lengri vegalend að meðaltali í hárri 

ákefð (2.43 á móti 1.90 km) og 58% lengri sprettvegalengd (650 á móti 410 m) en 

Leikstaða	 Vegalengd	(metrar)	

Miðvörður	 10.627	m	

Bakvörður	 11.410	m	

Miðjumaður	 12.027	m	

Kantmaður	 11.990	m	

Framherji	 11.254	m	
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atvinnumenn sem spila í neðri deildum (Mohr, Krustrup og Bangsbo, 2003). Bestu 

leikmennirnir eru því að hlaupa meira og skapa sér fleiri og betri tækifæri í leiknum en hinir. 

Di Salvo o.fl. (2009) sáu að leikmenn í næst efstu deild í Englandi voru að hlaupa meira í 

hárri ákefð en leikmenn í úrvalsdeildinni (efstu deild í Englandi) þó var munurinn ekki mikill 

(Di Salvo o.fl., 2009). Önnur rannsókn á efstu þremur deildum í Englandi sýnir að leikmenn í 

neðri deildum hlaupa meira í hárri ákefð en þeir í efstu deildum. Þegar leikmenn voru 

skoðaðir sem féllu úr efstu deildinni í þá næstu, reyndust þeir hlaupa og spretta meira í 

leikjum en áður. Það kann að vera vegna mismunandi leikstíls á milli deilda (Paul S. Bradley 

o.fl., 2013). Niðurstöður úr „Yo-Yo Intermittent Recovery” prófi benda til þess að leikmenn 

sem spila í efstu deildum séu með betra loftháð þol samanborið við leikmenn í neðri deildum 

(Mohr o.fl., 2003). Mynd 1 sýnir dæmi um hvernig hlaupum er háttað hjá 

afreksknattspyrnumönnum sem spila á hæsta stigi samanborið við leikmenn sem spila á 

miðlungs getustigi í leik (Mohr o.fl., 2003). 

 

 

Mynd 1. Hlaup knattspyrnumanna í leik. 
 

Til þess að þjálfarar geri sér fulla grein fyrir líkamlegum kröfum knattspyrnunnar verða þeir 

að hafa skilning á orkukerfum líkamans. Orkukerfin skiptast niður í þrennt; fosfatkreatín, 

sykurrofs- og oxunarkerfið (Kirkendall, 2011). Leikmenn eru gangandi eða á rólegu skokki 

70% leiktímans að meðaltali, þá er oxunarkerfið ríkjandi orkukerfi líkamans. Restin af 
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leiktímanum eru leikmenn að framkvæma 150 til 250 aðgerðir á hárri ákefð, þær aðgerðir 

einkennast af 15 til 20 metra hlaupum (Osgnach o.fl., 2010).  

Orkukerfin  

Til þess að knattspyrnuleikmaður geti uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til hans, þarf hann 

mikla orku. Orkuna fær leikmaðurinn úr fæðunni og breytist hún í efnasambandið Adenosine 

triphosphate (ATP) sem má finna í vöðvaþráðum líkamans (Bompa og Haff, 2009). 

Líkaminn geymir ATP birgðir fyrir öll þrjú orkukerfin sín; kreatínfosfatkerfið (e. ATP-PCr 

system), sykurrofskerfið (e. glycolytic system) og oxunarkerfið (e. oxidative system)	

Kreatín fosfatkerfið   

Aðal loftfirrta orkukerfið er kreatín fosfatkerfið. Hæsta framlag orku framleiðslu með 

kreatínfosfati á sér stað fyrstu tvær sekúndurnar við upphaf æfingarinnar. Þar sem 

beinagrindarvöðvar geta aðeins geymt lítið magn af ATP birgðum tæmast þær hratt, eða 

innan við 10 sekúndum við háa ákefð í þjálfun (Bompa og Haff, 2009). Við þjálfun á hárri 

ákefð geta fosfat birgðirnar lækkað um 50 til 70% á fimm sekúndum og við mjög erfiða 

æfingu geta birgðirnar algjörlega tæmst. Eftir 10 sekúndur af þjálfun hefur sá eiginleiki 

kreatínfosfats sem sér um að útvega ATP minnkað um 50%. Ef áreynslan varir lengur en 10 

sekúndur þarf líkaminn að leita annarra leiða til að mynda ATP (Kenney, Wilmore og Costill, 

2012). Líkaminn leitar því næst til sykurrofskerfisins til að mynda ATP á ný (Bompa og Haff, 

2009). Kreatín fosfatkerfið virðist vera aðalorkugjafinn þegar kemur að hreyfingu á mjög 

hárri ákefð líkt og stuttir sprettir, kraftlyftingar, stökk eða kastkeppnir í frjálsum íþróttum. 

Endurhleðsla fosfats (ATP) er snöggt ferli en það tekur líkamann um 30 sekúndur að 

endurheimta 70% af ATP og þrjár til fimm mínútur fyrir algjöra endurheimt. En það tekur 

líkamann um átta mínútur að endurnýja kreatínfosfat (PCr) birgðir sínar að fullu aftur. 

Endurhleðslan á kreatínfostati verður að mestu leiti við loftháð efnaskipti. Sykrurofskerfið 

getur þó einnig stuðlað að endurheimt eftir mikla ákefð (Bompa og Haff, 2009). 
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Mynd 2. Virkni orkukerfanna þriggja við áreynslu (Bompa og Haff, 2009) 

 

Sykurrofskerfið  

Seinna loftfirrta orkukerfið er sykurrofskerfið, sem er ríkjandi orkukerfið á bilinu frá 20 

sekúndum eftir að æfing hefst til tveggja mínútna samfellds æfingálags. Aðal eldsneyti fyrir 

sykurrofskerfið kemur frá niðurbroti á blóð glúkósa og glýkógen birgða. Við upphaf æfingar 

kemur meirihluti af ATP frá hröðu sykurrofi.  Því nær sem æfingin nálgast tvær mínútur, fer 

orkan að koma meir og meir frá hægu sykurrofi (Bompa og Haff, 2009). Hratt sykurrof 

myndar mjólkursýru (e. Lactic Acid). Sykurrofs ferlið myndast mjög hratt og geta líkamans 

til að umbreyta mjólkursýrum getur orðið minni svo hún safnast saman (Bompa og Haff, 

2009). Við uppsöfnun á mjólkursýru eykst sýrustigið í vöðvum, sem hindrar frekari 

niðurbroti glýkógens, sem aftur getur hindrað frekari vöðvasamdrátt. Líkaminn neyðist í 

kjölfarið að minnka álagið og grípa til oxunarkerfisins eða loftháða þolsins svo að frekari 

orkumyndum geti átt sér stað (Kenney o.fl., 2012) 

 

Oxunarkefið  

Oxunarkerfið er stundum kallað loftháða orkukerfið (e. Aerobic System). Þetta kerfi er megin 

uppspretta ATP fyrir atburði sem taka lengri tíma en tvær mínútur og allt upp í þrjár 

klukkustundir (Bompa og Haff, 2009). Oxunarkerfið framleiðir mestu orkuna (ATP), en þó 

við lægstu ákefðina (Kenney o.fl., 2012). Mjög líkt og sykurrofskerfið þá getur oxunarkerfið 

nýtt glúkósa í blóði og glýkógen sem eldsneyti til myndunar ATP. Megin munurinn á milli 

orkukerfanna tveggja er að oxunarkerfið er loftháð og framleiðir því eingöngu ATP með 
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hjálp súrefnis. Á meðan sykurrofskerfið er loftfirrt og getur framleitt ATP án súrefnis 

(Bompa og Haff, 2009). Ólíkt hraða sykurrofskerfinu framleiðir oxunarkerfið ekki 

mjólkursýru við niðurbrot glúkósa og glýkógens, heldur hefur þann eiginleika fram yfir hin 

orkukerfin að nota fitu og prótein við framleiðslu á ATP (Bompa og Haff, 2009) 

Í hvíld fær oxunarkerfið um 70% af ATP-framleiðslu sinni frá oxun á fitu og 30% frá 

kolvetnum. Við æfingar að lágri ákefð notar líkaminn að mestu leyti ATP sem myndast við 

oxun á fitu og eftir því sem álagið verður meira þá eykst notkun kolvetna við ATP 

framleiðslu, en notkun fitu við ATP myndun minnkar. Því hærri sem ákefð þjálfunarinnar er 

þeim mun meira notar líkaminn af kolvetni sem sinn helsta orkugjafa (Bompa og Haff, 2009). 

 

Samspil orkukerfanna 

Öll orkukerfin eru að einhverju leyti alltaf virk til að mynda ATP. Framlag hvers þeirra veltur 

á orkuþörfinni hverju sinni og þar af leiðandi á ákefð og lengd æfingar (Van Winckel o.fl., 

2014). Í 90 mínútna keppnisleik þá vinnur leikmaður að meðtali í sjö mínútur á loftfirrta 

orkukerfinu og hinar 83 mínúturnar á loftháða orkukerfinu. Að meðaltali tekur leikmaður um 

19 tveggja sekúndna spretti í leik sem endast í um tvær sekúndur (Bompa og Haff, 2009). 

Loftháð þol er gríðarlega mikilvægt fyrir knattspyrnumenn. Rannsóknir hafa sýnt samband á 

milli loftháðar getu og deildarstöðu liðs og á milli þess í hve sterkri deild liðið spilar og þeirri 

vegalengdar sem leikmenn fara í hverjum leik (E. Rampinini o.fl., 2007) 

 

Tafla 2. Dreifing orkunotkunar á orkukerfi líkamans í knattspyrnuleik (Bompa og Haff, 

2009).  

Leikstaða Fosfat 
kreatínkerfið 

Sykurrofskerfið Oxunarkerfið 

Markvörður 80 20 0 

Bakvörður 60 20 20 

Kantmaður 80 20 0 

Sóknarmaður 80 20 0 

 

Vöðvafræði  
Skipta má vöðvum líkamans í þrjá flokka. Það eru rákóttir vöðvar, sléttir vöðvar og 

hjartavöðvinn. Rákóttu vöðvarnir eru yfir 600 talsins í mannslíkamanum, þeir eru fastir við 
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beinagrindina og eru allir viljastýrðir (Kenney o.fl., 2012). Sléttu vöðvana má finna í 

æðaveggjum og þörmum líkamans. Þeim er stjórnað af ósjálfráða taugakerfinu og 

innkirtlakerfinu án þess að einstaklingur gerir sér grein fyrir því. Hjartavöðvinn, á aðeins við 

um hjartað eins og nafnið bendir til,  hefur nokkur einkenni rákótta vöðva en honum er einnig 

stjórnað af ósjálfráða taugakerfinu og innkirtlakerfinu (Kenney o.fl., 2012).  

Megin hlutverk rákóttra vöðva er að styðja og halda uppi líkamsstöðu ásamt því að 

hreyfa líkaman með því að stytta og lengja vöðvanna (Reilly, 2007). Einn vöðvi 

samanstendur af mörgum vöðvaknippum sem hvert stendur saman af enn þá fleiri 

vöðvaþráðum (vöðvafrumum). Utan um hvern vöðva er himna sem þekur allan vöðvann og 

myndar sin við enda hans og bindur hann við beinagrindina. Rákóttur vöðvi samanstendur af 

mörgum vöðvaþráðum (vöðvafrumum). Vöðvaþráðum er hægt að skipt tvo flokka, Gerð I og 

II. Gerð I hefur meira loftháð þol og hentar því betur við æfingar sem eru í lægri ákefð á borð 

við rólegt skokk og langhlaup. Samdráttur þessara vöðvaþráða er hægur og styrkur lítill. 

Þessir vöðvaþræðir nýtast vel þegar áreynsla stendur yfir lengri tíma (Kenney o.fl., 2012). 

Gerð II vöðvaþráða vinnur hratt og án súrefnis, þ.e.a.s. loftfirrt. Þeim má skipta í tvo 

undirflokka, gerð IIa og gerð IIx. Í þessum vöðvaþráðum er ATP myndað við lofirrtar 

aðstæður og getur hún einungis varið í stuttan tíma. Gerð IIa eru virkustu vöðvaþræðirnir á 

æfingum í hárri ákefð, t.d. hámarks sprettur eða þung lyfta. Gerð IIx vöðvaþræðirnir geyma 

lítið súrefni, eyða orku mjög hratt og þreytast snögglega. Mesti styrkurinn er þó í þessum 

vöðvaþráðum þar sem samdráttur þeirra er hvað sneggstur (Kenney o.fl., 2012). 

Hlutfallið á milli hæg- og hraðvirkra vöðvaþráða er einstaklingsbundið og ákvarða 

erfðir þá samsetnigu að mestu leyti. Þol- og styrktarþjálfun getur hins vegar leitt til breytinga 

á samsetningu vöðvaþráða, en þó einungis undirflokka gerð I og gerð II.  Þannig að hlutfall á 

milli gerð IIa og IIx getur breyst, en ekki hlutfall á milli gerðar I og gerðar II (Kenney o.fl., 

2012). 

 

Mælingar 

Hraðaþolspróf 

Hraðaþol (e. repeated sprint ability) er hæfileikinn til að framkvæma endurtekinn sprett með 

stuttri pásu, 60 sekúndur eða minna, á milli spretta (Girard, Mendez-Villanueva og Bishop, 

2011). Hraðaþolsprófið segir til um spretthraða leikmanns og þreytustuðul hans (e. fatigue 

index). Þreytustuðullinn er reiknaður með því að bera saman fyrsta og síðasta sprett (Glaister, 

2008) 



	 13	

Eins og áður kom fram, hafa rannsóknir sýnt fram á það að leikmenn sem spila á háu 

getustig taka fleiri hlaup á hárri ákefð og spretti en leikmenn sem spila á lægra getustigi (Paul 

S. Bradley o.fl., 2013). Að framkvæma stutta spretti með endurheimtarlotum svipar til 

efniskiptasvörun þeirra spretta sem framkvæmdir eru í keppnisleik. Því eru æfingar með 

stuttum endurteknum sprettum að aukast í knattspyrnu sem og mælingar á hraðaþoli (Bravo 

o.fl., 2008). Sprettþjálfun á hámarks ákefð getur bætt hæfileikann til að framkvæma 

endurtakta loftfirrta aðgerð, eins og sprett. Einnig hefur það bætt hámarks súrefnisupptöku og 

virkni loftháðra ensíma (Bravo o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á fylgni á milli útkomu á 

Yo-Yo IE2 prófi og þreytustuðuls eftir hraðaþolspróf  (Krustrup, Zebis, Jensen og Mohr, 

2010). 

 Til þess að mæla hraðaþol þarf einstaklingur að spretta ákveðna vegalengd nokkrum 

sinnum með stuttu hlé fyrir endurheimt. Vegalengd getur verið breytileg en fyrir íþrótt eins 

og knattspyrnu er algengt að hún sé 30 metrar (Bangsbo, Mohr, Poulsen, Perez-Gomez og 

Krustrup, 2006). Fjöldi spretta getur verið mismunandi en algengt er að þeir séu fimm eða 

sex. Leikmenn hlaupa eins hratt og þeir geta þessa 30 metra og fá 30 sekúndur eða minna í 

endurheimt og til að undirbúa sig fyrir næsta sprett. Til að fá sem nákvæmustu  niðurstöður 

eru tímahlið notuð, þannig að leikmenn hefja gjarnan sprettina einum metra fyrir aftan 

tímahliðið svo þeir rjúfi ekki geislan áður en spretturinn hefst. Niðurstöður sem fást úr þessu 

prófi er hraðasti sprettur, hægasti sprettur, meðaltal og þreytustuðull (Bangsbo o.fl., 2006).  

 

Um snerpu og Illinois snerpuprófið (e. Illinois Agility Test) 

Eins og staðan er í dag þá er engin samstaða í íþróttafræðinni um eina skilgreiningu á 

hugtakinu snerpu (e. agility). Hún hefur gjarnan verið skilgreind einfaldlega sem hæfileiki til 

að breyta ört um stefnu, en einnig sem hæfileikinn til að breyta ört og nákvæmt um stefnu 

(Sheppard og Young, 2006). Snerpu má útskýra sem hæfni tauga- og vöðvakerfisins til að 

yfirvinna mótstöðu með miklum samdráttarhraða. Tauga og vöðvakerfið framkallar mikinn 

kraft með ósjálfráðum viðbrögðum (e. strech reflex) og krafturinn myndast við teygju 

vöðvanna (Bompa og Haff, 2009). Í nýrri ritum hafa höfundar skilgreint snerpu sem 

stefnubreytingu á öllum líkamanum, en einnig sem hraða hreyfingu og stefnubreytingu útlima 

(Sheppard og Young, 2006). Hreyfingafræðingur(e. biomechanist) gæti skilgreint snerpu sem 

hreyfingu sem felur í sér færslu á líkamsstöðu. Fræðimenn (e. Motor learning scientist) í 

lífeðlisfræði gætu skilgreint snerpu sem sjónrænni vinnslu, ákvarðanatöku og viðbrögð frá 

áreiti til stefnubreytinga. Styrktarþjálfarar gætu skilgreint snerpu í tengslum við líkamlega 
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getu til að framkvæma stefnubreytingar. Mismunandi skilgreiningar geta einfaldlega verið 

vegna mismunandi sjónarhorna höfunda og þeirra sérþekkingar (Sheppard og Young, 2006). 

Í mörgum hópíþróttum eru gerðar kröfur um að leikmenn framkvæmi hraðar 

skyndilegar stefnubreytingar. Geta leikmanns til að framkvæma þessar hreyfingar vel í 

keppnisleik veltur á þáttum eins og sjónrænni vinnslu, tímasetningu, skynjun og 

ákvörðunartöku. Allir þessir þættir sýna snerpu leikmanns í keppnisleik en markmið snerpu 

prófa líkt og Illinois snerpu prófið (e. Illinois Agility Test), er einfaldlega að mæla getu 

leikmanna til að framkvæma sem sneggstar stefnubreytingar í láréttu plani (Gore og 

Australian Sports Commission, 2000). Illinois snerpu prófið byggist á beinum sprettum og 

mörgum stefnubreytingum (Sheppard og Young, 2006).  

 

Yo-Yo prófið 

Yo-Yo prófið var búið til af Jens Bangsbo og félögum í Háskólanum í Kaupmannahöfn á 

tíunda áratug síðustu aldar (Bangsbo, Iaia og Krustrup, 2008).  Prófið samanstendur af 2 x 20 

metra hlaupum með vaxandi ákefð. Til eru tvær útgáfur af Yo-Yo prófinu en það eru Yo-Yo 

Intermittent Recovery (Yo-Yo IR) og Yo-Yo Intermittent Endurance (Yo-Yo IE). Þessum 

prófum er svo skipt í tvö getustig Yo-Yo IR1 og 2 og Yo-Yo IE1 og 2. Tíminn til 

endurheimtar eftir hvern 2 x 20 metra sprett er fimm sekúndur fyrir IE prófin en 10 sekúndur 

fyrir IR prófin. Prófin á fyrsta stigi byrja á minni hraða og eru með minni stigvaxandi hækkun 

en prófin á stigi tvö.  

Hjartsláttur þátttakenda eykst jafnt og þétt við framkvæmd Yo-Yo IE2. Mikil loftháð 

orkulosun á sér stað á meðan prófinu stendur. Í lok prófsins ætti hjartsláttur að vera nálægt 

hámarki og mjólkursýrustigið í vöðvum farið að hækka. Hækkunin á mjólkursýru bendir til 

þess að loftfirrta kerfið er einnig að vinna. 

Yo-Yo prófin taka tillit til eftirfarandi þátta; loftháða getu, stefnubreytingar, 

hagkvæmi hlaupastíls og endurheimta getu. Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni á milli 

hámarskssúrefnisupptöku (VO2max) og frammistöðu á Yo-Yo prófi (r=~0.7) (Bangsbo o.fl., 

2008) (Krustrup o.fl., 2003) (Krustrup o.fl., 2006). Greint hefur verið að fylgni á milli 

frammistöðu á Yo-Yo prófi og vegalengdar hlaupin á hárri ákefð í keppnisleik sé á bilinu 

0.54 til 0.76 (Bangsbo o.fl., 2008) (Paul S. Bradley o.fl., 2011) (Paul S. Bradley o.fl., 2013) 

(P. S. Bradley o.fl., 2014) (Silva, Magalhães, Ascensão, Seabra og Rebelo, 2013) (Silva o.fl., 

2011). Vegna hentugleika og lítils kostnaðar eru Yo-Yo prófin mikið notuð til að mæla getu 

leikmanna til framkvæma endurtekin hlaup á hárri ákefð. Áreiðanleiki Yo-Yo IR1 prófsins 
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hefur verið rannsakaður og voru niðurstöður prófsins svipaðar þegar það var framkvæmt 

tvisvar á sama hóp með viku millibili (Krustrup o.fl., 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að niðurstöður ú Yo-Yo prófi gefi góða hugmynd um 

líkamlega getu knattspyrnumanna (Ermanno Rampinini o.fl., 2010). Tengsl eru á milli 

niðurstaðna úr Yo-Yo IE2 prófinu og hlaupavegalengdar og fjölda hámarkspretta í 

keppnisleik (Bangsbo og Mohr, 2012). Knattspyrnumenn sem spila knattspyrnu á hæsta stigi 

hlaupa að meðaltali 2600 metra í Yo-Yo IE2, eða frá 1500 til 3200 metra. Knattspyrnukonur 

sem spila knattspyrnu á hæsta stigi hlaupa að meðaltali 1500 metra í Yo-Yo IE2, eða frá 1000 

til 2500 metra (Bangsbo og Mohr, 2012). 
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Aðferð 
Þátttakendur  
Prófin voru lögð fyrir meistaraflokk kvenna hjá ónefndu félagsliði. Félagið spilar í Pepsi 

deild (efstu deild) kvenna á Íslandi. Þátttakendur voru leikmenn sem æfa og keppa fyrir 

félagið á tímabilinu 2017-18. Meðalaldur leikmannahóps var 21,4. Elsti leikmaður liðsins var 

29 ára og sá yngsti 16 ára. Leikmenn liðsins sem spila með A-landsliði kvenna voru í 

landsliðsverkefni og tóku því ekki þátt í mælingunum. 15 leikmenn voru boðaðir í 

mælingarnar. Fjórir leikmenn tóku ekki þátt vegna veikinda og meiðsla. Við hópinn bættist 

einn leikmaður úr yngri flokk sem hefur æft með meistaraflokki. Leikmenn voru því alls 12 

sem tóku þátt í mælingunum, þar af þrír erlendir leikmenn.  

Markmið rannsóknar, rannsóknarspurningar og tilgátur 
Markmið verkefnisins var að kanna líkamlegt þrek knattspyrnukvenna sem keppa í efstu 

deild á Íslandi. Niðurstöðurnar voru bornar saman við erlendu leikmenn liðsins því áhugavert 

var að kanna hvort þeir leikmenn sem koma hingað til landsins búa yfir betra líkamlegu 

þreki. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort hægt sé að gera þær kröfur á leikmenn sem koma 

til landsins og spila knattspyrnu að atvinnu, séu í betra líkamlegu formi en þeir sem eru 

uppaldir hérlendis. Niðurstöðurnar verða einnig bornar saman við mælingar A-landsliðs hóp 

kvenna.  

Rannsóknarspurning: Er munur á líkamlegu þreki milli félagsliðs og A-landsliðs? 

Tilgáta: Leikmenn A-landsliðsins hafa betra líkamlegt þrek en leikmenn félagsliðsins. 

Rannsóknarspurning: Er munur á líkamlegu þreki milli erlendra leikmanna félagsliðsins og 

þeirra íslensku? 

Tilgáta: Erlendir leikmenn sem koma til landsins til að spila knattspyrnu hafa betra líkamlegt 

þrek. 

Rannsóknarsnið  
Þátttakendur (n=12) þreyttu prófin í Kórnum þann 6. apríl 2017 kl. 20:00. Leikmenn fengu 

góðan tíma til að hita upp og undirbúa sig líkt og þær gera á hefðbundinni æfingu. Á meðan 

upphitun stóð yfir voru prófin sett upp. Á milli þess sem leikmenn voru að taka próf héldu 

þeir á sér hita með sendingaræfingum undir leiðsögn síns þjálfara. Tímahlið sem notuð voru 

við mælingarnar á 6x30 metra hraðaþolsprófinu og Illinois snerpu prófinu af tegundunum 

Brower TC Timing System lánað frá Háskólanum í Reykjavík og Smarstspeed PT lánað frá 
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Knattspyrnusambandi Íslands. Tímahliðin voru staðsett við upphafs og- endalínu prófana, og 

mæla þau nákvæmlega tíman sem það tekur fyrir þátttakanda að ljúka við prófið.  

6x30 hraðaþolspróf 

Prófið gengur þannig fyrir sig að þátttakendur hlaupa endurtekna 30 metra spretti á 

hámarksákefð með 30 sek hvíld á milli spretta. Mynd 3 sýnir uppsetningu á hraðaþolsprófinu 

þar sem settar voru niður merkingar með 30 metra millibili. Þar voru tímahlið sett niður og 

skynja þau nákvæmlega hversu langan tíma það tekur fyrir leikmanninn að hlaupa í gegn. 

Sett voru upp tvær brautir fyrir hraðaþolsprófið og var því hægt að mæla sex leikmenn í einu, 

þrír á hverju hliði. Þátttakendur eru ræstir út með 10 sek millibili. Þannig passar það að hver 

þátttakandi fær 30 sek til að skokka rólega til baka og koma sér í stöðu fyrir næsta sprett. 

Sprettirnir voru sex talsins á hvern þáttakenda. Niðurstöður þessara prófs sýna bæði hraðasta 

sprett leikmanns og hraðaþolið, þ.e.a.s. hversu vel einstakling tekst að framkvæma sinn 

hraðasta sprett.  

 

Mynd 3. Uppsetning á 6x30 hraðaþolsprófi 
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Illinois snerpu próf 
Prófið var sett upp eins og sjá má á mynd 4. Keilur voru lagðar niður sem mynda ferning, 10 

metra langan og fimm metra breiðan. Í miðjum kassanum voru lagðar fjórar keilur með 3,3 

metra millibili. Sett var upp eitt tímahlið sem náði frá ráslínu og til endalínu. Tímahliðið var í 

um eins meters hæð. Þátttakendur byrjuðu prófið liggjandi með höfuð við ráslínu. Þegar gefið 

var merkið “go” fór þátttakandi af stað. Þátttakendur fengu skýr fyrirmæli um hvernig skyldi 

framkvæma prófið. Mikilvægt var að farið væri út fyrir allar keilur og brautinni fylgt. Annars 

væri sú tiltekna mæling ógild. Þátttakendur fengu að sjá eina æfingarferð í gegnum prófið 

áður en prófið hófst. Hópnum var skipt í tvennt, helmingur tók prófið og hinir þátttakendur 

héldu sér heitum á meðan. Mynduð var einföld röð fyrir aftan ráslínu, aðeins einn getur tekið 

prófið í einu. Tvær umferðir voru farnar í gegnum prófið og betri tíminn gilti.   

	

Mynd 4. Uppsetning fyrir Illinois Agility próf 
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Yo-Yo IE2 prófið 
Til að mæla Yo-Yo IE2 prófið voru keilur lagðar með 20 metra bili og þriðja keilan 2,5 

metrum frá upphafskeilunni, eins og sjá má á mynd 5. Síðan voru lagðar fleiri keilur samhliða 

þeim sem áður voru komnar með nokkura metra millibili fyrir frekari merkingu. Áður en 

prófið hófst fengu þátttakendur skýr fyrirmæli um hvernig það færi fram. Þátttakendum var 

fyrirskipað að leggja sig alla fram en ef fundið væri fyrir eymslum skyldi viðkomandi stoppa.  

Hópnum var skipt í tvennt, tveir og tveir saman. Á meðan annar aðilinn hljóp skráði hinn 

niður vegalengdina. Hlustað var á geisladiskinn The Yo Yo tests eftir Bangsbo. Hann gefur 

hljóðmerki um hvaða hraða þátttakendur verða að hlaupa á í hverri lotu. Hraðinn eykst eftir 

hverja lotu, sjá fylgiskjal. Þátttakendur hlaupa 20 metra áður en hljóðmerki heyrist og alveg 

eins til baka. Þá fá þátttakendur fimm sekúndur í hvíld til að skokka rólega fimm metra og 

gera sig klára fyrir næstu lotu. Ef þátttakendur ná ekki að ljúka 20 metra hlaupi áður en 

hljóðmerkið berst fá þeir viðvörum, í næsta skipti sem ekki er náð að ljúka 20 metrana lýkur 

þeirra þátttöku og metrafjöldinn er skráður niður.  

	

Mynd 5. Uppsetning fyrir Yo-Yo IE2 prófið 
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Tölfræðileg úrvinnsla gagna 
Allir þátttakendur fengu rannsóknarnúmer á meðan mælingum stóð yfir til að tryggja 

nafnleynd. Niðurstöður prófanna voru skráð niður eftir hvert próf og gögnin varðveitt hjá 

rannsakanda. Öllum gögnum var safnað saman og skráð í tölvuforritið Microsoft Excel. 

Gögnin voru síðan skráð í tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 24 fyrir frekari úrvinnslu. 

Reiknuð voru meðaltöl, miðgildi, staðalfrávik, hæsta gildi og lægsta gildi úr öllum prófum. 

Keyrt var  t-próf óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) til að finna út hvort 

niðurstöðurnar væru tölfræðilega marktækar. Öryggismörkin sem var miðað við voru 95% og 

miðað var við marktektarmörkin p<0,05. Allar töflur voru unnar í Microsoft Excel.  
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Niðurstöður 
 
Í	 þessum	 kafla	 verða	 gerð	 skil	 á	 niðurstöðum	 úr	 mælingunum	 sem	 framkvæmdar	 voru.	

Samanburður	 verður	 skoðaður	 á	 milli	 íslensku	 leikmanna	 félagsliðsins	 og	 A-landsliðshóp	

kvenna,	 þær	 fóru	 fram	 þann	 19.	 janúar	 2017	 í	 Kórnum.	 En	 einnig	 verður	 skoðaður	

samanburður	á	milli	erlendu	leikmanna	félagsliðsins	og	þeirra	íslensku.	Niðurstöður	úr	öllum	

þeim	 mælingum	 sem	 voru	 gerðar	 eru	 settar	 fram	 með	 töflum	 og	 myndum	 ásamt	

útskýringum.			

Ákveðið	 var	 að	 fjarlægja	niðurstöður	markmanna	 í	 þessari	 rannsókn.	 Það	er	 vegna	

þess	 að	 ekki	 eru	 gerðar	 sömu	 kröfur	 til	 þeirra	 og	 annarra	 leikmanna	 um	 líkamlegt	 þrek.	

Markmennirnir	 komu	 því	 ekki	 jafn	 vel	 út	 úr	 niðurstöðum	 prófanna	 og	 draga	 meðaltalið	

niður.	 Ein	 stúlka	 hjá	 félagsliðinu	 var	 að	 stíga	 sín	 fyrstu	 skref	 í	 meistarflokki	 og	 að	 beðni	

þjálfarans	 tók	 hún	 tvo	 spretti	 af	 þeim	 sex.	 Hún	 tók	 þó	 fullan	 þátt	 í	 Yo-Yo	 prófinu.	

Niðurstöður	hennar	telja	ekki	þegar	reiknaður	er	meðalhraða	og	þreytustuðul	þátttakenda	

úr	 félagsliðinu.	 Hinsvegar	 verður	 fyrsti	 sprettur	 hennar	 notaður	 þegar	 skoðaður	 er	

hámarkssprettur.	Önnur	stúlka	varð	að	ljúka	þátttöku	snemma	í	Yo-Yo	prófinu	því	hún	fann	

til	aftan	í	læri	og	var	því	ekki	tekin	frekari	áhætta	með	því	að	láta	hana	halda	áfram.	

 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir framistöðu hjá íslensku leikmönnum félagsliðsins og A-

landsliði kvenna 

 
 
 

 

Hópur Fjöldi Meðaltal  Staðalfrávik  Lægsta gildi  Hæsta gildi  

6x30 hraðaþols 
próf (s) 

Íslenskir 
leikmenn 8 4,93 0,22 4,71 5,33 

 
A-landslið 21 4,74 0,15 4,38 4,92 

Hraðasti 
sprettur (s) 

Íslenskir 
leikmenn 9 4,85 0,18 4,63 5,15 

 
A-landslið  21 4,56 0,14 4,26 4,75 

Þreytustuðull 
Íslenskir 
leikmenn 8 0,98 0,01 0,97 1 

 
A-landslið 21 0,95 0,02 0,90 1 

Yo-Yo IE2 (m) 
Íslenskir 
leikmenn 8 1055 165,50 880 1360 

 
A-landslið 20 1228 270,08 920 1960 
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Í töflu 3 má sjá niðurstöður frá íslenskum leikmönnum félagsliðs og A-landsliðshópnum úr 

6x30  hraðaþolsprófinu og Yo-Yo IE2 prófinu. Úr 6x30 hraðaþolsprófinu var hægt að sjá 

meðalhraða í öllum sex sprettum, hraðasta sprett og reikna út þreytustuðul. Marktækur munur 

fannst á milli hópanna í hraðaþolsprófinu (t(27) = 2,729, p = 0,011). A-landliðið hljóp hvern 

sprett á 4,74 sekúndum að meðaltali á meðan leikmenn félagsliðsins hlupu að meðaltali hvern 

sprett á 4,93 sekúndum.  

Þegar meðaltal hraðasta spretta er skoðað á milli hópanna má sjá mun uppá 0,29 

sekúndur. Hraðasti spretturinn kom frá leikmanni A-landsliðsins sem var 4,26 sekúndur og 

hægasti spretturinn frá leikmanni félagsliðsins, 5,15 sekúndur. Marktækur munur var á 

hraðasta sprett á milli hópanna (t(28) = 4,832 , p = 0,000). 

 Þreytustuðullinn var reiknaður með því að deila fyrsta sprettnum úr hraðaþolsprófinu í 

þann síðasta. Þreytustuðull uppá 1,00 þýðir að síðasti spretturinn sé jafn hraður og sá fyrsti, 

því er best að talan sé sem nálægt 1. Niðurstöðurnar sýna að leikmenn félagsliðsins standa 

betur að vígi en leikmenn A-landsliðsins hvað varðar hraðaþol. Leikmenn félagsliðsins 

mældust með þreytustuðul uppá 0,97 að meðaltali á móti 0,95 hjá A-landsliðinu og var 

marktækur munur á milli hópanna (t(27) = 3,543, p = 0,001). 

Þátttakendur í A-landsliði voru að ná að meðaltali hærri útkomu á Yo-Yo IE2 prófinu 

en félagsliðið. A-landsliðið hljóp að meðaltali 1.228 metra á móti 1.055 metra hjá 

leikmönnum félagsliðsins. Styðsta vegalegnd var hjá leikmanni félgasliðs sem hljóp 880 

metra en styðsta vegalengd hjá A-landsliðsleikanni var 920 metrar. Lengsta vegalengdin hjá 

leikmanni félgasliðs var 1.440 metrar á móti 1.960 metrum hjá leikmanni A-landsliðs. En 

þrátt fyrir þennan mun voru niðurstöðurnar ekki tölfræðilega marktækar á milli hópa (t(26) = 

-1,679, p = 1,05).  
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Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir framistöðu hjá íslensku leikmönnum félagsliðsins og erlendu 

leikmönnunum 

 

Hópur Fjöldi Meðaltal  Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

Illinois snerpu 
próf (s) 

Íslenskir 
leikmenn 9 16,27 0,3 15,96 16,94 

 

Erlendir 
leikmenn 3 15,84 0,6 15,43 16,54 

       6x30 hraðaþols 
próf (s) 

Íslenskir 
leikmenn 8 4,93 0,22 4,71 5,33 

 

Erlendir 
leikmenn 3 4,83 0,24 4,68 5,13 

       Hraðasti 
sprettur (s) 

Íslenskir 
leikmenn 9 4,85 0,18 4,63 5,15 

 

Erlendir 
leikmenn 3 4,64 0,2 4,51 4,88 

       

Þreytustuðull 
Íslenskir 
leikmenn 8 0,98 0,01 0,97 1 

 

Erlendir 
leikmenn 3 0,95 0,01 0,94 0,96 

       
Yo-Yo IE2 (m) 

Íslenskir 
leikmenn 8 1055 165,50 880 1360 

 

Erlendir 
leikmenn 3 1040 346,40 840 1440 

 
 
Í töflu 4 má sjá fjölda íslenskra og erlendra leikmanna hjá félagsliðinu sem tóku þátt í 

mælingunum. Í Illinois snerpu prófinu voru erlendu leikmennirnir fljótari að meðaltali í 

gegnum prófið, með 15,85 sekúndur á móti 16,27 sekúndum hjá íslensku leikmönnunum. 

Erlendu leikennirnir voru með lægra hæsta og lægsta gildi en þeir íslensku. Þrátt fyrir þennan 

mun þá reyndist ekki marktækur munur þarna á milli (t(10) = 1,676; p = 0,125). 

 Ekki fannst marktækur munur á milli hópanna í 6x30 metra hraðaþolsprófinu (t(9) = 

0,498, p = 0,631). Íslenskir leikmenn hlupu hvern sprett á 4,93 sekúndum að meðaltali, á 

meðan erlendu leikmenn félagsliðsins hlupu að meðaltali hvern sprett á 4,86 sekúndum.  

Þegar meðaltal hraðasta spretta er skoðað á milli hópanna má sjá mun uppá 0,21 

sekúndu. Hraðasti spretturinn kom frá erlendum leikmanni sem var 4,51 sekúndur og eins og 

áður var hægasti spretturinn frá íslenskum leikmanni, 5,15 sekúndur. Ekki fannst marktækur 

munur á milli þessa hópa varðandi hraðasta sprett (t(10) = 1,632; p = 0,134). 
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Þreytustuðullinn er eins og áður var nefnt reiknaður með því að deila fyrsta sprettnum í þann 

síðasta og er því best að talan sé sem nálægt 1. Niðurstöðurnar sýna að íslenskir leikmenn 

félagsliðsins mældust með betra hraðaþol en erlendu leikmennirnir. Marktækur munur var á 

þreytustuðlinum á milli hópanna (t(9) = 4,648, p = 0,001). Íslenskir leikmenn mældust með 

þreytustuðul uppá 0,98 að meðaltali á móti 0,95 hjá erlendum leikmönnum. 

 Íslensku leikmennirnir hlupu að meðaltali 1.055 metra á móti 1.040 metra hjá þeim 

erlendu í Yo-Yo IE2 prófinu. Styðsta vegalengd var hjá erlendum leikmanni félgasliðs sem 

hljóp 840 metra en styðsta vegalengd hjá íslenskum leikmanni var 880 metrar. Lengsta 

vegalengdin var hjá erlendum leikmanni félgasliðs og hljóp hún 1.440 metra á móti 1.360 

metra hjá íslenskum leikmanni. Þrátt fyrir þennan mun voru niðurstöðurnar úr prófinu ekki 

tölfræðilega marktækar (t(9) = 0,101, p = 0,922). 

   

Tafla 5. Fylgni á milli prófa 

 Illinois 
snerpu 

próf 

Meðalhraði úr 
hraðaþolsprófi 

Hraðasti sprettur Þreytustuðull úr 
hraðaþolsprófi 

YoYo 
IE2 

 

Illinois snerpu 
próf 

1 0,649* 0,748** 0,188 -0,493  

Meðalhraði úr 
hraðaþolsprófi 

0,649* 1 0,911** 0,123 -0,381* 

Hraðasti sprettur 0,748** 0,911** 1 0,468** -0,232 

Þreytustuðull úr 
hraðaþols- prófi 

0,188 0,123 0,468** 1 0,267 

YoYo IE2  -0,493 -0,381* -0,232 0,267 1 
* Marktækur munur milli prófa (p=<0.05) 
** Marktækur munur milli prófa (p=<0.01) 
 

Fylgni á milli allra prófana sem gerð voru má sjá í töflu 6. Sterk jákvæð fylgni fannst á milli 

Illinois snerpu prófsins og meðalhraða, r = 0,649, p<0.05, og hraðasta sprett úr 

hraðaþolsprófinu, r = 0,748, p<0.05. Fylgnin er einnig mjög sterk á milli meðalhraða og 

hraðasta sprett úr hraðaþolsprófinu, eða r = 0,911, p<0.01. Það segir okkur það að því hærri 

sem meðalhraðinn þeirra var því hærri var hraðasti spretturinn. Þegar tengslin á milli YoYo 

IE2 og Illinois snerpu prófsins, r = -0,493, meðalhraða, r = -0,381, p<0.05, og hraðasta sprett 

úr hraðaþolsprófinu, r = -0,232, er skoðuð kemur í ljós að fylgnin er neikvæð og frekar lág. 
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Ekki var fylgnin martæk á milli YoYo IE2 og Illinois snerpu prófsnins og hraðasta sprett úr 

hraðaþolsprófuni. Fylgnin á milli þreytustuðulsins og Illinois, r = 0,188, meðalhraðans, r = 

0,123, og YoYo, r = 0,267, er öll jákvæð en mjög lág og allar ómarktækar. YoYo IE2 prófið 

hafði aðeins fylgni við eitt próf og það var meðalhraði úr hraðaþolsprófi. Fyrsti sprettur úr 

hraðaþolsprófinu hafði hinsvegar fylgni við öll próf nema YoYo E2 prófið. 
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Umræður 
Markmið þessara rannsókna var að kanna líkamlegt þrek knattspyrnukvenna í efstu deild á 

Íslandi. Í eftirfarandi kafla verður gerð úttekt á gögnum og metið hvort aðferð 

rannsóknarinnar hefði mátt fara betur. Þrjú próf voru lögð fyrir félagslið í Pepsi deildinni, 

sömu próf höfðu verið lögð fyrir A-landslið kvenna. Prófin mæla líkamlegt þrek leikmanna 

og þá má helst nefna loftháð þol, snerpu, hraða og hraðaþol. Framkvæmdin gekk vel fyrir sig 

og voru þátttakendur almennt áhugasamir og lögðu sig vel fram. Vegna vaxandi krafna sem 

gerðar eru til leikmanna er mikilvægt að fylgjast með árangri æfinga. Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að leikmenn sem spila á hærra getustigi búa almennt yfir betri líkamlegu þreki. 

A-landsliðið er engin undantekning frá því, þar sem þær voru sneggri í hraðaþolsprófinu og 

hlupu að meðaltali lengra í Yo-Yo prófinu en leikmenn félagsliðsins. Allir 12 þátttakendur 

félagsliðsins tóku þátt í Illinois prófinu en 11 tóku þátt í í hraðaþols og Yo-Yo IE2 prófinu. Í 

A-landsliðinu tóku 21 þátt í hraðaþols prófinu en 20 tóku þátt í YoYo IE2. Áreiðanleiki hvers 

prófs fer eftir því hversu strangt er framfylgt reglunum. Þá má einnig helst nefna Yo-Yo IE2 

prófið þar sem þátttakendur geta í mörgum tilfellum haldið áfram þó þeir nái ekki að línunni 

áður en hljóðmerkið kemur. Það er þá undir rannsakendum komið hversu strangt reglunum sé 

fylgt. Svo ákjósanlegast sé að bera saman niðurstöðurnar við aðrar mælingar er best að sama 

reglan gildir. Hvatning getur einnig haft áhrif á frammistöðu þátttakenda, á það við um öll 

prófin (Mackenzie, 2005). Í þessum mælingum var hvatning leyfð  í þeim tilgangi að gera 

mælingarnar ánægjulegri fyrir þátttakendur.  

  Helstu niðurstöður voru þær að þátttakendur í A-landsliðshópi náðu betri tíma að 

meðaltali í hraðaþolsprófinu. Leikmenn félagsliðsins áttu þó jafnari spretti í hraðaþolinu þó 

þeir voru hægari. Þeir voru því að fá betri útkomu þegar þreytustuðullinn var reiknaður. Ekki 

fannst marktækur munur á milli hópanna í Yo-Yo prófinu þó A-landsliðshópurinn var með 

hærri útkomu að meðaltali.  

Hraðaþol er mikilvægur eiginleiki fyrir knattspyrnumenn að búa yfir. Á meðan 

keppsnisleik stendur yfir fer um 30% af honum fram á hárri ákefð samkvæmt Osgnach o.fl. 

(2010) og framkvæma þá leikmenn 150 til 250 aðgerðir á hárri ákefð. Þessar aðgerðir 

einkennast af 15 til 20 metra hlaupum. Leikmenn eru þá að vinna á loftfirrta orkukerfinu þar 

sem líkaminn myndar orku án súrefnis. Mjólkursýran safnast upp við loftfirrta áreynslu og 

getur sú áreynsla ekki varið lengi áður en líkaminn þarf súrefni til að endurhlaða 

orkubirgðirnar (Kenney o.fl., 2012). Það kom rannsakanda ekki á að óvart að leikmenn A-

landsliðsins voru að meðaltali sneggri í gegnum hraðaþolsprófið. Það sem aftur á móti kom á 
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óvart var að leikmenn félagsliðsins mældust með betri þreytustuðul 0,97 á móti 0,95. Það 

kann hins vegar að vera vegna þess að félagsliðið var búið æfa rúmum tveimur mánuðum 

lengur en leikmenn A-landsliðsins og því búnar að þjálfa upp betri mjólkursýruþröskuld.  

Rannsóknir hafa sýnt hjá bæði körlum og konum að það séu tengsl á milli útkomu á 

Yo-Yo prófi og hlaupum á hárri ákefð í leik á hæsta getustigi (Bangsbo og Mohr, 2012). 

Bradley og félagar (2014) gerðu rannsókn á árangri í Yo-Yo IE2 prófi miðað við getustig 

knattspyrnukvenna. Þátttakendur í þeirri rannsókn spiluðu á hæsta getustigi og voru leikmenn 

frá tveimur evrópskum landsliðum og leikmenn sem spila í Meistaradeild Evrópu. 

Rannsóknin sýndi fram á að þær knattspyrnukonur sem skoruðu hátt á Yo-Yo IE2 prófinu 

voru að hlaupa lengri vegalengdir í keppnis leik. Samanburður á niðurstöðum á milli þeirra 

sem spiluðu á hæsta getustigi og þeirra sem spiluðu á lægra getustigi var 1774 ± 532 metrar á 

móti 994 ± 373 metrar (P. S. Bradley o.fl., 2014). Meðaltal hvoruga hópanna, A-landslið eða 

félagslið, var að ná í kringum 1774 metrum að meðaltali. Aðeins náðu tveir leikmenn úr A-

landsliðinu yfir 1500 metra í Yo-Yo IE2 prófinu og hæsta skor hjá íslenskum leikmanni 

félagsliðsins var 1360 metrar. Athyglisvert var að sjá dreifingu leikmanna A-landsliðsins í 

Yo-Yo prófinu, þar var meiri dreifing í niðurstöðum prófsins, styðsta vegalend var 920 

metrar og sú mesta 1960 metrar. Það kom á óvart að þrátt fyrir að A-landsliðið hafi æft í 

styttri tíma en leikmenn félgasliðsins þá munaði meira en 500 metrum á hæsta skori á milli 

hópanna.  

Þegar erlendu leikmenn félagsliðsins voru bornir saman við þá íslensku kom í ljós að 

erlendu leikmennirnir náðu betri tíma að meðaltali í Illinois snerpu prófinu og 

hraðaþolsprófinu. Bæði með betri tíma að meðaltali yfir sex sprettina og hraðari fyrsta sprett. 

Það reyndist ekki vera marktækur munur á neinum prófum á milli þessa hópa nema varðandi 

þreytustuðul, þá stóðu íslensku stelpurnar betur að vígi. Lítill munur var á milli hópana í Yo-

Yo IE2 prófinu en dreifingin var mun meiri hjá erlendu stelpunum. Þær áttu bæði lægsta og 

hæsta gildið þegar hóparnir voru bornir saman. En eins og áður kom fram var ekki marktækur 

munur á neinum prófum milli hópanna nema í þreytustuðlinum. Þann kann að vera vegna hve 

lítið úrtakið var. En það voru einungis þrír erlendir leikmenn hjá félagsliðinu. Tveir af þeim 

hafa spilað á Íslandi í tvö til þrjú ár. Einn leikmaðurinn var einungis nýkominn til félagsins 

frá Sviss. Draga mætti þá ályktun að erlendu leikmennirnir búa að hærra hlutfalli hraðvirkra 

vöðvaþráða ef niðurstöðurnar hefðu verið marktækar. Íslensku leikmennirnir mældust betri 

með marktækan mun þegar þreytustuðullinn var reiknaður og bendir það til að hærra hlutfalls 

hægvirkra vöðvaþráða.  
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Styrkleiki rannsóknarinnar var hversu auðveld prófin eru í framkvæmd og hvað þau 

geta sýnt fram á miklar upplýsingar. Tímahlið gæti verið hugsanleg hindrun ef ekki er 

aðgengi að slíkum búnaði. Tímahliðin eru nauðsynleg svo mælingarnar séu sem nákvæmastar 

og eykur áreiðanleika prófsins. Hægt er að framkvæma prófin sem hluti af æfingu þar sem 

þau taka ekki meira en 90 mínútur, en það fer eftir stærð hópsins. Veikleikar rannsóknarinnar 

var stærð úrtaksins og að mælingar á A-landsliðinu fór fram tveimur mánuðum fyrir 

mælinguna á félagsliðinu. Að öllum líkindum hefði verið meiri munur á milli hópanna ef 

mælingarnar á A-landsliðinu hefðu farið fram á sama tíma. Það stóð til að framkvæma A-

landsliðs mælingar í lok mars en þær féllu niður. Það var vegna þess að KSÍ færði til leikdaga 

í Lengjubikarnum þannig flestir leikmenn í A-landsliðinu væru því að keppa daginn eftir og 

því vildu þjálfarar skiljanlega ekki láta þær taka þátt í mælingunum. Í staðin voru notaðar 

niðurstöðurnar úr mælingunum sem fóru fram í janúar. Til að fá sem mest úr mælingunum 

verða þær að vera framkvæmdar eins og við sömu aðstæður. Í janúar mælingunum hjá A-

landsliðinu fóru þátttakendur í gegnum Illinoise snerpu prófið án þess að fara út fyrir  

keilurnar, heldur var farið að endalínunni og til baka. Þar sem framkvæmdin var ekki eins í 

þessum prófum voru niðurstöðurnar ekki bornar saman.  

Áhugavert væri að skoða fleiri félagslið í Pepsi deild. Þá fengist mögulega marktækur 

munur á íslenskum og erlendum leikmönnum. Einnig væri áhugavert að kanna samanburð á 

líkamlegu þreki á milli efstu deild og neðri deilda. Ljóst er að ef framkvæmdar væru sömu 

mælingar á fleiri félagsliðum myndi það gefa skýrari mynd á samanburði á milli þessa hópa.  

Mælingar líkt og þær sem framkvæmdar voru í þessari rannsókn hafa hagnýt gildi fyrir 

þjálfara og gerir þeim kleift að fylgjast með árangri æfinga. Hægt er að fylgjast með 

framförum leikmanna með endurtektum mælingum og þannig borið saman leikmenn innan 

félagsins. Þjálfarar öðlast þannig betri innsýn á líkamlegt ástand leikmanna sinna. Einnig 

getur það haft jákvæð áhrif fyrir leikmenn að sjá og fylgjast með framförum sínum.  
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