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Útdráttur  
Knattspyrna er ein vinsælasta íþrótt í heiminum í dag og er 
aukning á iðkendafjölda talsverður á hverju ári, með þessari 
fjölgun eykst einnig tíðni meiðsla hjá ungmennum.  Knattspyrna 
er með hærri tíðni meiðsla heldur en margar aðrar íþróttir sem 
valda samstuði. Rannsóknin okkar mun gera grein fyrir 
algengustu meiðslum stúlkna og drengja í 2. og 3. flokki í 
knattspyrnu, þar sem farið verður inn á mikilvægi 
styrktarþjálfunar og fyrirbyggjandi æfinga til að minnka tíðni 
meiðsla. Rannsóknarspurningarnar voru: er munur á meiðslum 
karla og kvenna í knattspyrnu, eru meiðsl í 2. flokki algengari 
en í 3. flokki og eru hnémeiðsl algengari meðal kvenna heldur 
en karla? Til að svara rannsóknarspurningunum var farið á 
æfingar hjá Breiðabliki, Fjölni, Víkingi og Þrótti og svöruðu 
iðkendur flokkanna spurningarkönnun.  Alls tóku 147 iðkendur, 
53 stúlkur og 94 drengir, þátt í rannsókninni. Samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar voru hnémeiðsl algengustu 
meiðsl í knattspyrnu hjá bæði drengjum og stúlkum. Einnig má 
sjá að styrktarþjálfun hefur áhrif á meiðslatíðni í 2. flokki þar 
sem aldursbilið er breiðara en í öðrum yngri flokkum.   
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Formáli 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til BSc gráðu í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. 

Verkefnið er byggt á rannsókn um algengustu meiðsl knattspyrnumeiðsl í 2. og 3. flokki 

drengja og stúlkna, verkefnið gildir alls 12 einingar og var unnið frá janúar til maí 2017. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Milos Milojevic sem veitti okkur góða aðstoð við verkefnið 

og viljum við þakka honum fyrir samstarfið, einnig viljum við þakka Margréti Lilju 

Guðmundsdóttur fyrir hjálp við hönnun spurningalistans, þá viljum við þakka öllum þeim 

iðkendum sem svöruðu könnuninni fyrir okkur og þjálfurum fyrir að leyfa okkur að mæta 

á æfingar. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum sem hjálpuðu okkur við 

yfirlestur á verkefninu.  
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Inngangur  
Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið var alltaf ætlunin að tengja 

það við knattspyrnu þar sem höfundar rannsóknarinnar hafa bæði mikinn áhuga á þeirri 

íþrótt og hafa æft hana frá unga aldri. Þegar höfundar ákváðu að gera rannsóknina saman 

leituðust þeir til leiðbeinanda þeirra og kom hann með þá hugmynd að taka fyrir 

algengustu meiðsli í 2. og 3. flokki drengja og stúlkna.  Ástæðan fyrir því að höfundar 

völdu þetta viðfangsefni var að þegar þeir voru í 2. og 3. flokki fannst þeim úrræðin vegna 

meiðsla vera lítil, það var lítil sem engin styrktarþjálfun og fannst þeim áhugavert að 

kanna hvort knattspyrnufélög hafi bætt sig á þessu sviði. Algengt er í dag að stúlkur slíti 

krossband, annað hvort í fyrsta skipti eða í annað skipti, höfundum fannst því áhugavert 

að kanna hvort algengara sé að stúlkur lendi í krossbandaslitum frekar en drengir og hvort 

stundaðar séu fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum hjá báðum kynjum en lítið var um 

þær þegar höfundar voru á þessum aldri.  

Eins og kom fram hér áður verður gerð grein fyrir algengustu meiðslum stúlkna 

og drengja í 2. og 3. flokki, þar sem farið verður inn á hvort einstaklingar stundi einhvers 

konar styrktarþjálfun eða fyrirbyggjandi æfingar til að koma í veg fyrir meiðsl.  Verkefnið 

er rannsókn þar sem notast var við spurningalista til að fá niðurstöðurnar. Þeir hópar sem 

tóku þátt í rannsókninni voru kven- og karlkyns iðkendur í 2. og 3 .flokki hjá 

knattspyrnudeildum Breiðabliks, Fjölnis, Víkings og Þróttar. Til að fá sem áreiðanlegustu 

niðurstöður um hver algengustu meiðsl í knattspyrnu eru, voru settar fram þrjár 

rannsóknarspurningar:  

Ø Munur sé á meiðslum karla og kvenna í knattspyrnu? 

Ø Meiðsl í 2. flokki séu algengari en í 3. flokki þar sem aldursbilið er breiðara og 

iðkendur eru á mismunandi stað í styrktarþjálfun?  

Ø Hnémeiðsl séu algengari meðal kvenna heldur en karla? 

Fyrir hverja rannsóknarspurningu eru einnig undirspurningar sem eiga gefa fram skýrari 

svör við spurningunum, með því að fjalla um þetta tiltekna viðfangsefni vonast höfundar 

til að bæta megi meðhöndlun á meiðslum iðkenda á þessum aldri (14-19 ára).  Þeir sem 

hagnast mest á niðurstöðunum eru knattspyrnuiðkendur og þjálfarar. Þó svo að 

niðurstöðurnar komi einungis úr knattspyrnu vonast höfundar til að hægt verði að yfirfæra 

þær á aðrar íþróttir.  
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Ritgerðin er þannig uppsett að fyrst verður fjallað um algengustu meiðsl í 

knattspyrnu og hvernig styrktarþjálfun og fyrirbyggjandi æfingar geta haft áhrif á meiðsl. 

Að fræðilega hlutanum loknum, verður greint frá rannsókninni og í lokin verða 

niðurstöðurnar dregnar saman og rannsóknarspurningunum svarað.  

Knattspyrna  
Knattspyrna á sér langa sögu þar sem elsta form af leiknum má rekja til annarrar og þriðju 

aldar fyrir Krist í Kína. Leikurinn gekk út á að sparka leðurbolta fullum af fjöðrum og 

hári í gegnum gat sem var 30 til 40 sentímetra breitt. Knattspyrna eins og við þekkjum 

hana í dag má rekja til ársins 1863 í Englandi þar sem hún átti upptök sín. Þar ákváðu 

rugby og knattspyrnusamtökin að fara sínar eigin leiðir og stofnuðu Knattspyrnusamband 

Englands (FIFA, e.d.-a). Átta árum seinna voru aðildarfélög Knattspyrnusambands 

Englands orðin  50. Árið 1888 var fyrsta deildarkeppnin haldin (FIFA, e.d.-b). 

Knattspyrna er leikin á ferhyrndum velli með mörkum staðsettum á sitthvorum 

endanum, Það eru tvö lið og 11 leikmenn í hvoru liði inn á vellinum í einu, einnig eru 

varamenn sem eru til taks að koma inn á ef á þarf að halda.  Markmið leiksins er að koma 

boltanum í mark andstæðingsins (The international Football Association Board, 2016). 

Einn knattspyrnuleikur er 90 mínútur hins vegar stoppar klukkan aldrei á meðan leik 

stendur, því má segja að leikurinn sé bara um 65 til 70 mínútur. Allar sekúndurnar þar 

sem boltinn er ekki í leik, þ.e.a.s. eftir mark, fyrir hornspyrnu, meiðsli og skiptingar á 

leikmönnum teljast með, sekúndurnar sem dómara finnst hafa haft áhrif á lengd leiksins 

eru settar á í lok hvers hálfleiks sem kallast uppbótatími (Bangsbo, 2003). 

Knattspyrna er íþrótt þar sem mikið er um líkamlegar snertingar (e. contact sport)  

og einnig er mikið um stuttar og snöggar hreyfingar eins og spretti, stefnubreytingar, skot, 

sendingar og tæklingar (Árnason, Guðmundsson, Dahl og Jóhannsson, 1996). Í dag er 

almennt talað um að í gegnum árin hafi leikurinn þróast, hann sé orðinn hraðari og sé 

spilaður af meiri ákefð.  Knattspyrna er flókin íþrótt og veltur árangur á mörgum þáttum 

svo sem líkamlegu ástandi, sálfræðilegum þáttum, tækni leikmanna og taktík 

knattspyrnuliða (Árnason o.fl., 2004a).  
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Knattspyrna á Íslandi  
Knattspyrna er ein vinsælasta íþrótt í heiminum í dag og er aukning iðkenda talsverður á 

hverju ári. Samhliða þessari fjölgun eykst einnig tíðni meiðsla hjá ungmennum (Heidt, 

Sweeterman, Carlonas, Traub og Tekulve, 2000). Samkvæmt tölum frá Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands voru iðkendur í knattspyrnu árið 2012 19.672, sem gerir hana 

að fjölmennustu íþrótt á Íslandi (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2013). Ástæðan 

fyrir þessari miklu þróun í knattspyrnu er aukin þátttaka kvenna í íþróttinni (Kirkendall, 

2011).  

Upphaf knattspyrnu á Íslandi má rekja til ársins 1895 þegar James B. Ferguson 

kom til landsins  til að vinna í Ísafoldar prentsmiðju. Hann hafði mikinn áhuga á íþróttalífi 

Íslendinga og má segja að hann hafi kennt þeim knattspyrnu (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Fyrsta fótboltafélagið var stofnað 16. febrúar 1899 og 

hét það Fótboltafélag Reykjavíkur, betur þekkt sem KR í dag.  Aðdragandi stofnunar 

félagsins var að nokkrir drengir úr vesturbænum ákváðu að safna fyrir bolta, einn af þeim 

var Þorsteinn Jónsson, hann hafði æft undir leiðsögn Ferguson. Vorið 1908 voru stofnuð 

tvö knattspyrnufélög sem  enn eru starfandi í dag, það voru knattspyrnufélögin Víkingur 

og Fram. Fyrsti leikurinn á milli íslenskra knattspyrnuliða fór fram á Melavellinum á 

svokölluðu 17. júní móti árið 1911. Mótið var haldið af UMFÍ og íþróttafélögunum í 

Reykjavík, liðin sem kepptu á móti hvort öðru voru Fram og KR og lauk leiknum með 

tvö núll sigri Fram.  Á þessum tíma voru það aðallega karlmenn sem spiluðu knattspyrnu 

(Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997) en seinustu ár hefur knattspyrna 

kvenna orðið vinsælli og fleiri konur byrjað að iðka íþróttina (Giza, Mithöfer, Farrell, 

Zarins og Gill, 2005). Knattspyrna var fyrst spiluð á melarvellinum en árið 1984 var fyrsti 

gervisgrasvöllurinn tekinn í notkun í Laugardalnum í Reykjavík og þar með voru 

melavellirnir lagðir niður (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997).  

Kröfur knattspyrnu  
Knattspyrna er íþrótt sem gerir ólíkar kröfur til leikmanna (Bangsbo, 2003). Bangsbo 

(2003) flokkaði kröfurnar í fjóra flokka; líkamlegar, tæknilegar, leikfræðilegar og 

sálfræðilegar. Hann taldi að góður leikmaður væri sterkur í öllum þessum flokkum. Hins 

vegar það sem gerir íþróttagreinina eins vinsæla og hún er, er að leikmenn í knattspyrnu 
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þurfa ekki að vera sterkir í öllum þeim flokkum sem íþróttin leggur áherslu á, heldur geta 

leikmenn verið veikir í einum flokki en bætt upp fyrir það með því að vera sterkir í öðrum 

(Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005).  

Líkamlegar kröfur 
Knattspyrna er líkamleg erfið íþrótt þar sem gerðar eru miklar kröfur til leikmanna. 

Gerðar eru mismunandi kröfur til leikmanna eftir því hvaða leikstöðu þeir spilar 

(Bangsbo, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að í einum knattspyrnuleik hlaupi leikmaður að 

meðaltali tíu til þrettán kílómetra, fer það eftir því hvaða leikstöðu leikmenn spila, 

leikmenn fara flesta kílómetrana gangandi eða skokkandi, talið er að leikmaður taki 

sjaldan lengri en 30 metra spretti í einu.  Þeir knattspyrnumenn sem spila miðju hreyfa 

sig mest í leikjum (Bangsbo, Mohr og Krustrup, 2006). 

Flestar íþróttagreinar, meðal annars knattspyrna, gera kröfur um þol. Þol er 

mikilvægt til að komast í gegnum þjálfunina og til að ná árangri. Þol er skilgreint sem 

geta líkamans til að vinna mikið í langan tíma. Skipta má þoli í loftháð og loftfirrt, loftháð 

þol er skilgreint sem geta líkamans til að vinna mikið í langan tíma á miklum styrk og 

nýta loftháða orku í vöðvum. Loftfirrt þol er skilgreint sem geta líkamans til að taka á því 

í stuttan tíma og nýta loftfirrta orku í vöðvum (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999). 

Knattspyrnuleikur varir í 90 mínútur og vegna lengdar hans er mest notast við loftháð þol, 

því krefst íþróttin mikils úthalds (Hoff, Wisløff, Engen, Kemi og Helgerud, 2002). Einnig 

þarfnast hún loftfirrts þols þar sem teknir eru stuttir sprettir í leik (Gjerset o.fl., 1999). 

Loftháð efnaskipti er háð þremur mikilvægum þáttum; hámarkssúrefnisupptöku 

(VO2max), loftfirrtum þröskuldi og vinnu hagkvæmni. Rannsókn sem gerð var á 

knattspyrnulið í Ungverjalandi sýndi fram á  marktæka fylgni á milli 

hámarkssúrefnisuptöku og vegalengdar sem hlaupin eru í leik. Einnig var sýnt fram á 

fylgni milli hámarkssúrefnisupptöku og staðsetningar liða í deildinni (Hoff o.fl., 2002). 

Ákefð æfinga hjá konum er ekki eins mikil og hjá körlum vegna þess að líkamleg 

geta er minni hjá þeim (Bangsbo, 2003). Þó svo að reglur leiksins séu þær sömu bæði hjá 

körlum og konum þá er leikfræðilegur munur þar á milli. Leikurinn er hægari hjá konum 

en körlum og hlaupin eru minni, Þó eru sumir kvenkyns miðjumenn sem hlaupa til jafns 

við karlkyns miðjumenn (Kirkendall, 2011). Engu að síður vegna vaxandi vinsælda og 

hraðri þróun í kvennaknattspyrnu eru meiri líkamlegar kröfur lagðar á kvenkyns 
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leikmenn,  kröfur á kvenkyns knattspyrnuiðkendur eru svipaðar og hjá karlkyns iðkendum 

og því er lítill munur á þjálfun. Þess vegna ættu karlar og konur í rauninni að æfa á 

svipaðan hátt (Bangsbo, 2003).  

Knattspyrna byggist mikið á snöggum hreyfingum til þess að forðast tæklingar 

eða komast fram hjá varnarmanni, því ættu stefnubreytingar að vera lykilþáttur fyrir 

knattspyrnumenn að æfa. Rannsóknir hafa sýnt að afreksíþróttamenn eru með hraðari 

stefnubreytingar en leikmenn í neðri deildum (Bangsbo, 2003), einnig hafa þær sýnt að 

leikmaður geri að meðaltali 1268 mismunandi hreyfingar í 90 mínútna leik, sem þýðir að 

hann breytir um stöðu á fjögurra til sex sekúndna fresti (Paes, Fernandez og da Silva, 

2011).  

Einstaklingar sem æfa knattspyrnu þurfa einnig að búa yfir miklum sprengikrafti þar sem 

mikið er um stefnubreytingar, hopp og spörk í leik, því er mikilvægt fyrir leikmenn að 

stunda æfingar til að auka sprengikraftinn (Árnason o.fl., 1996). Sprengikraftur er geta 

tauga- og vöðvakerfisins til að vinna gegn mótstöðu með miklum samdráttarhraða 

(Bompa og Haff, 2009). 

Töluvert er um að leikmenn þarfnist mikils styrks í neðri útlimum þar sem 

hreyfingin í knattspyrnu byggist á styrk í fótum (Wang og Zhang, 2016), hins vegar er 

mikilvægt að átta sig á að einstaklingarnir þurfa einnig styrk í efri hluta líkama, þar sem 

mikið er um aðstæður eins og öxl í öxl og tæklingar því er gott að hafa styrk í bæði efri 

og neðri hluta líkama.  Styrkur í efri og neðri hluta líkama getur hjálpað leikmanni að 

bæta sig sem knattspyrnumann (Bangsbo, 2003). Líkamlegt og andlegt atgervi eru þættir 

sem spila saman og mynda undirstöðu tæknilegrar færni (Gjerset o.fl., 1999) 

Tæknilegar kröfur 
Tækni er skilgreind þannig hvernig einstaklingur getur leyst tiltekna hreyfingu af hendi á 

hentugan og áhrifaríkan hátt (Gjerset o.fl., 1999). Tækni skiptir miklu máli í uppbyggingu 

ungra leikmanna. Hún ásamt leikfræðilegum skilning sem börn og unglingar temja sér 

varir ævilangt (Janus Friðrik Guðlaugsson, 1995). Til að geta leyst tæknileg verkefni 

þarfnast einstaklingur samhæfingu ásamt líkamlegt og andlegt atgerfi. Þessir þættir spila 

saman og mynda þannig undirstöðu tæknilegrar færni (Gjerset o.fl., 1999). Tæknilegar 

kröfur felast í því hversu góður einstaklingurinn er að taka á móti bolta eftir stuttar eða 
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langar sendingar, í fyrirgjöfum, að skalla bolta, tækla og skjóta á mark. (Rampinini, 

Impellizzeri, Castagna, Coutts og Wisløff, 2009).  

Framkvæmd var rannsókn á 15 knattspyrnumönnum í 1. deild á Englandi. Viðfang 

rannsóknarinnar var að athuga hvort þreyta hefur áhrif á tæknilega getu leikmanna, 

boltatækni, sendingar og skot. Leikmennirnir voru látnir fara í gegnum æfingar sem 

herma eftir ákefð knattspyrnuleiks. Niðurstöður sýndu að nákvæmni skota var minni í lok 

beggja hálfleikja, þó hafði þreyta engin áhrif á skothraða. Nákvæmni sendinga hélst 

nokkurn veginn óbreytt en sendingarhraði minnkaði verulega eftir því sem leið á leikinn, 

sendingar á síðustu 15 mínútum leiksins voru rúmlega 10% hægari en á fyrstu 15 

mínútunum. Þreyta hafði engin áhrif á boltatækni leikmanna en hún hélst sú sama á milli 

hálfleikja (Russell, Benton og Kingsley, 2011).  

Knattspyrnuiðkandi þarf að búa yfir ýmsum hæfileikum sem byggir á tækni 

einstaklings. Einnig þurfa þrekþættir eins og þol, kraftur, hraði, liðleiki og samhæfing að 

vera í lagi. Leikmaður þarf að geta brugðist við aðstæðum sem koma upp í leik og geta 

leyst þau af hendi (Janus Friðrik Guðlaugsson, 1995). 

Leikfræðilegar kröfur 
Leikfræðilegum kröfum má skipta niður í tvo flokka, stefnu (e. strategy)  og aðferðir (e. 

tactics). Stefna vísar til áætlunar sem ætluð er til að ná ákveðnu markmiði. Meðan aðferðir 

eru kröfur til leikmanna að ná settu markmið. Þjálfarinn setur fram ákveðna stefnu sem 

leikmenn þurfa að framkvæma á vellinum (Taylor, Mellalieu og James, 2005).  

Eins og fram hefur komið eru kröfurnar mismunandi eftir leikstöðum, framherjar þurfa 

t.d. að vera góðir í því að skora mörk eða leggja þau upp, miðjumenn þurfa að geta hjálpað 

sóknarmönnum að skora mörkin en jafnframt að hjálpa til í vörn, varnarmenn þurfa hins 

vegar að geta stöðvað sóknir og hjálpað þannig markmanninum að fá ekki á sig mörk 

þannig að liðið sigri leikinn (Bangsbo, 2003) 

Sálfræðilegar kröfur 
Knattspyrna krefst ekki bara mikilla líkamlegra krafa heldur einnig sálfræðilegra til að 

takast á við streituvaldandi aðstæður. Rannsóknir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli streitu í 

daglegu lífi og meiðslahættu hjá ungum knattspyrnumönnum (Ivarsson og Johnson, 

2010). Andlegur styrkur hefur verið túlkaður sem margvísleg jákvæð viðbrögð við 

erfiðum aðstæðum. Dæmi um andlega sterkan einstakling eru þeir sem neita að gefast upp 
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þegar þeir mæta mótlæti, þeir láta ekki áföll hafa áhrif á frammistöðu sína og láta ekki 

lélega frammistöðu hafa áhrif á sjálfstraust, einnig láta þeir ekki erfiðar aðstæður utan 

vallar hafa áhrif á frammistöðu sína og árangur innan vallar. Andlegur styrkur getur 

annaðhvort verið náttúrulegur þar sem einstaklingur fæðist með andlegan styrk eða 

einstaklingur getur þróað hann með sér. Andlegur styrkur getur hjálpað einstaklingi við 

að takast betur á við þær kröfur sem knattspyrna leggur á leikmanninn við keppni, æfingar 

og lífsstíl, nánar tiltekið að einstaklingurinn sé stöðugri og betri en andstæðingurinn, hann 

er ákveðnari, einbeittari, með meira sjálfstraust og vanur að vera undir álagi (Thelwell, 

Weston og Greenlees, 2005).  

Rannsókn hefur sýnt fram á að sálræn tækni, eins og slökun, skynmyndir og 

sjálfstal, hafi jákvæð áhrif á leikmenn. Rannsóknin fól í sér að teknir voru miðjumenn og 

þeir greindir í átta keppnisleikjum. Niðurstöður sýndu fram á bætta frammistöðu í seinni 

hálfleik hjá leikmönnum sem framkvæmdu þessa sálrænu tækni (Thelwell, Weston og 

Greenlees, 2010).  

Styrktarþjálfun  
Styrktarþjálfun (e. resistance training) á sér langa sögu og hefur alltaf verið stór partur af 

íþróttaiðkun, það má rekja hana til Grikkja þar sem má sjá stæltar höggmyndir af 

goðunum Seifi, Herkúlesi og Atlasi. . Nú í dag eru til margar þýðingar á orðinu 

styrktarþjálfun sem flestar má rekja til heilbrigðs lífsstíls, hins vegar er hún svo miklu 

meira en það í íþróttaheiminum þar sem styrktarþjálfun er notuð til að bæta frammistöðu 

leikmanna í sinni íþrótt (Bangsbo, 2003; Peterson og Renström, 2001).  Hvað er styrkur 

í raun og veru? Styrkur er skilgreindur sem geta vöðvanna til að mynda kraft, talið er að 

því meiri kraft sem vöðvarnir mynda því meiri möguleika hefur leikmaður til að hlaupa 

hraðar, stökkva hærra og lyfta þyngra (Gjerset o.fl., 1999).  

Þegar talað er um styrktarþjálfun í íþróttum eins og til dæmis í knattspyrnu er 

mikilvægt að hún sé leiklík þó einnig þarf að æfa almennan styrk, því ætti stór partur af 

styrktarþjálfun í knattspyrnu að vera framkvæmd með bolta, ástæðurnar fyrir því eru að í 

fyrsta lagi þeir vöðvahópar sem notaðir eru í knattspyrnu eru þjálfaðir. Í öðru lagi þróar 

leikmaður með sér tæknilega og leikfræðilega færni við aðstæður sem svipa til þeirra sem 
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koma upp í leik. Í þriðja lagi þá hvetur þetta leikmenn til að gera æfingar með bolta frekar 

en án hans (Bangsbo, 2003).  

Regluleg styrktarþjálfun getur minnkað líkur á meiðslum í íþróttum, einnig getur 

styrktarþjálfun sem inniheldur hoppæfingar (e. plyometrics exercise) og kennslu í stökk- 

og lendingaraðferðum aukið hreyfifærni, bætt hagnýta eiginleika og fækkað þannig 

meiðslum hjá ungu íþróttafólki (Faigenbaum og Myer, 2010). Hoppþjálfun hefur náð 

auknum vinsældum seinustu ár, hún samanstendur af hröðum vöðvalengingum (e. 

eccentric action) og strax í kjölfarið vöðvastyttingum (e. concentric action) í sömu 

vöðvum og stoðvefjum. Þessi þjálfun leggur áherslu á að flytja vöðva úr vöðvalengingu í 

vöðvasamdrátt á sem stystum tíma. Ástæðan fyrir vinsældum hoppþjálfunar er að sú 

tegund þjálfunar hefur sýnt fram að þetta sé áhrifarík leið til að auka kraft í neðri útlimum, 

því minni tími á milli vöðvalengingar og styttingar örvar einstaklinginn til að verða 

hraðari og kraftmeiri þar sem æfingarnar bæta fyrst og fremst vöðva-, sina- og 

taugavirkni. Knattspyrna er flókin íþrótt sem spiluð er af hárri ákefð eru leikmenn háðir 

því að geta framkvæmt grundvallarhreyfingar eins og að taka endurtekið fljótt af stað, 

sparka, tækla, stökkva og taka stefnubreytingar, því er hoppþjálfun mjög hjálpleg í 

æfingaáætlun knattspyrnufólks.(Wang og Zhang, 2016). 

Það sem þarf að hafa í huga við þjálfun á ungu knattspyrnufólki er að munur er á 

þroskastigi einstaklinga og því þarf að fara varlega í þjálfun þeirra, Stúlkur þroskast að 

meðaltali tveimur árum fyrr en drengir. Þroski getur haft mikil áhrif á líkamlega 

frammistöðu, því skal ekki vanmeta knattspyrnuhæfileika einstaklinga, þar sem 

einstaklingar á sama aldursári eru á mismunandi stað í þroska.  Annar mikilvægur þáttur 

í þjálfun barna og unglinga er magn og ákefð þjálfunarinnar, fylgjast þarf vandlega með 

því hvernig einstakir leikmenn bregðast við þjálfun vegna þess að ungir leikmenn geta 

auðveldlega orðið fyrir ofþjálfun (Bangsbo, 2003).  

Það er líkamlegur og lífeðlisfræðilegur munur á börnum og fullorðnum sem getur 

valdið því að börn eru viðkvæmari fyrir meiðslum. Þættir sem stuðla að þessum mun eru 

til dæmis að börn eru með stærri höfuð hlutfallslega miðað við búk sem getur leitt til 

höfuðmeiðsla, þau geta verið of lítil fyrir hlífðarbúnað, vaxandi brjósk getur verið 

viðkvæmara fyrir álagi sem getur stuðlað að álagsmeiðslum og skortur á hreyfifærni getur 
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aukið hættu á meiðslum en börn hafa ekki þá flóknu hreyfifærni sem þarf fyrir ákveðnar 

íþróttir fyrr en eftir kynþroska (Adirim og Cheng, 2003). 

Áður fyrr var því haldið fram að styrktarþjálfun væri slæm fyrir börn og unglinga, 

ástæðan fyrir því var talin vera aukin hætta á meiðslum, hins vegar var ástæðan fyrir svo 

hárri tíðni meiðsla hjá börnum og unglingum ekki tengd styrktarþjálfuninni heldur var 

þeim ekki kennd viðeigandi tækni, börnin voru að lyfta of þungu, búnaður var illa 

hannaður, of greiður aðgangur var að lyftingabúnaði og skortur var á eftirliti þjálfara. 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að lítil meiðslahætta er í styrktarþjálfun barna og unglinga 

ef fylgt er þjálfunaráætlun sem tilheyra hverjum aldurshópi fyrir sig (Faigenbaum o.fl., 

2009). 

Styrktarþjálfun sem forvörn og endurhæfing 
Styrktarþjálfun er einnig notuð sem forvörn gegn meiðslum (Peterson og Renström, 

2001). Þegar einstaklingur meiðist er mikilvægt fyrir hann að stunda virknisæfingar fyrir 

vöðvana til þess að halda hreyfanleika meðan á endurhæfingu stendur. Æfingarnar ættu 

að vera valdar í samvinnu við íþróttamanninn, þjálfara og sjúkraþjálfara (Booher og 

Thibodeau, 1985). Þegar einstaklingar stunda styrktarþjálfun er mikilvægt að þjálfarar 

fylgist vel með því hvað iðkandinn gerir og grípi inn í ef hann gerir rangar hreyfingar, 

með því að þjálfarinn fylgist með getur hann komið í veg fyrir meiðsli hjá sínum 

iðkendum (Booher og Thibodeau, 1985).  

Fyrir einstaklinga sem æfa íþróttir er næstum óhjákvæmilegt að forðast meiðsli. 

Aukin hætta er á meiðslum í íþróttum þar sem mikið er um líkamlegar snertingar og 

árekstra, knattspyrna fellur undir þann flokk (Bangsbo, 2003; Booher og Thibodeau, 

1985). Flest meiðsl sem einstaklingar lenda í eru oft ekki talin alvarleg og taka frekar 

stuttan tíma að jafna sig. Undanfarin ár hafa æ fleiri lent í alvarlegum meiðslum þar sem 

þeir eru frá í langan tíma sem krefst endurhæfingar. Aðal markmið endurhæfingar hjá 

einstaklingi sem meiðist er að koma honum inn á völlinn sem fyrst án þess að hætta sé á 

frekari meiðslum (Booher og Thibodeau, 1985).  

Undanfarin ár hafa kjarnaæfingar (e. core training) verið vinsælar í endurhæfingu 

og meiðslaforvörnum einstaklinga, kjarninn eru þeir vöðvar sem sjá um hreyfingu og 

stöðugleika hryggsúlunnar og mjaðmagrindarinnar. Rannsóknir hafa sýnt að 
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mótstöðuæfingar sem gerðar eru á óstöðugu yfirborði, eins og jafnvægisdisk eða bolta, 

eru líklegar til að auka styrk á kjarnavöðvum (Willardson, 2007). 

Fjölmörg meiðsl er hægt að rekja til lendingar eftir hopp til dæmis ökklatognanir 

og krossbandaslit, til að forðast þessi meiðsl er mikilvægt að kenna rétta lendingartækni. 

Tvær helstu aðferðir sem notaðar eru til að kenna lendingartækni eru annaðhvort að lenda 

á tá fyrst eða hæl. Margir vísindamenn hafa rannsakað ýmsa stökk og lendingarþætti, 

atriði eins og hvert liðamót vísa við lendingu, kraftur við lendingu og stökkhæð sem geta 

tengst meiðslum í neðri útlimum, léleg lendingartækni hefur verið tengd við 

krossbandameiðsl. Krafturinn sem verkar á neðri útlimi við lendingu er hægt að minnka 

með réttri lendingartækni. Ef borin er saman lendingatækni milli kynja sést að við 

lendingu eru karlar með meira flexion í hné og dorsiflexion í ökkla en konur sem þýðir að 

þær eru að lenda í meira uppréttri stöðu en karlar. Mikilvægt er að kenna rétta 

lendingartækni svo hægt sé að innleiða hana inn í æfingaráætlanir og draga úr líkum á 

meiðslum (Cortes o.fl., 2007).  

Forvarnir gegn meiðslum hjá ungum einstaklingum geta haft mjög góð áhrif, bæði 

til skemmri og lengri tíma, til skamms tíma litið minnkar fjöldi íþróttameiðsla og til lengri 

tíma getur það minnkað líkur á að meiðslin endurtaki sig og þannig komið í veg fyrir 

langvarandi skaða. Forvörn gegn meiðslum getur einnig stuðlað að líkamlega betri lífsstíl 

frá bernsku fram á fullorðinsár. Allt sem barnið lærir um fyrirbyggjandi æfingar gegn 

meiðslum mun hafa áhrif á hvernig þau taka þátt í íþróttum allt sitt líf, hins vegar þá telja 

þjálfarar og foreldrar ungmenni oft sem litla fullorðna einstaklinga og meta því árangur 

fram yfir ánægju og framför (van Mechelen og Verhagen, 2005). 

Skilgreining á meiðslum 
Íþróttameiðsl verða yfirleitt eftir áverka eða álag því má skipta meiðslum í þessa tvo 

flokka. Meiðsl eftir áverka eru algeng í íþróttum, slík meiðsl er auðveldara að greina og 

leita að viðeigandi meðferð þar sem orsök meiðslanna eru augljós. Íþróttir eins og 

knattspyrna, íshokkí, handbolti og amerískur fótbolti hafa hærri tíðni meiðsla eftir áverka 

en aðrar íþróttir, þar sem mikið er um snertingu í þessum íþróttagreinum. Þegar 

íþróttamaður lendir í meiðslum eftir áverka finnur hann fyrir miklum sársauka og bólgnar 
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viðkomandi staður yfirleitt upp. Bólga nær hámarki á nokkrum klukkustundum og best 

er að skoða meiðslin strax eftir að þau hafa átt sér stað (Peterson og Renström, 2001).  

Álagsmeiðsl eru lítið rannsökuð og í dag er þekking að mestu byggð á hagnýtri 

og klínískri reynslu, þessi meiðsl eru sífellt að verða algengari. Erfitt er að greina og 

meðhöndla álagsmeiðsl þar sem einkennin geta verið mismunandi. Einnig eru 

álagsmeiðsl tilkomin vegna mikils álags sem hefur varað í langan tíma. Álagsmeiðsl eru 

algeng í íþróttum eins og langhlaupum, fimleikum og tennis. Meiðslin gerast í 80% tilfella 

í neðri útlimum, það er að segja í hné, ökkla og hæl (Peterson og Renström, 2001).  

Það getur verið erfitt að rannsaka algengustu meiðsl í íþróttum þar sem notast er 

við mismunandi skilgreiningar á meiðslum í rannsóknum. Flestar rannsóknir á 

knattspyrnumeiðslum notast við skilgreininguna á meiðslum þar sem leikmaður er frá 

þjálfun eða keppni í ákveðinn tíma. Aðrar skilgreiningar krefjast þess að leikmaður þurfi 

læknismeðferð vegna meiðslanna eða að meiðsli séu skráð án tillits til þess hvort þau 

haldi leikmanni frá þjálfun eða keppni (Hägglund, Waldén, Bahr og Ekstrand, 2005). Í 

þessari rannsókn verður farið eftir fyrstu skilgreiningunni.  

Algengustu meiðsl knattspyrnufólks  
Meiðsli eru og munu alltaf verða stór hluti af íþróttum. Algengustu meiðsl í knattspyrnu 

eru mar eftir að einstaklingur hefur orðið fyrir sparki eða dottið, einstaklingur sem fær 

mar þarf ekki að hvíla frá æfingum eða leikjum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

algengustu meiðsl meðal knattspyrnufólks í Bandaríkjunum verða í neðri útlimum 

(Kirkendall, 2011). Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að algengustu meiðslin í 

kvennaknattspyrnu verða í neðri útlimum (Heidt o.fl., 2000). Fjögur algengustu meiðslin 

verða í ökkla, hnjám, aftan í læri og í nára. Í efstu deildum knattspyrnu eru tognanir aftan 

í læri helstu meiðslin, tognun á ökkla kemur þar á eftir, einnig er mismunandi eftir kyni 

hver helstu meiðslin eru. Konur eru í meiri hættu á að lenda í að slíta krossband, einnig 

lenda konur frekar í höfuðmeiðslum en karlar, ástæðan fyrir því er líklega sú að umræðan 

er meiri meðal kvenna en karla, mun meira falið hjá körlum en konum (Kirkendall, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur eru tvisvar sinnum líklegri til að verða fyrir 

meiðslum miðað við karlmenn (Heidt o.fl., 2000).  
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Knattspyrna hefur hærri tíðni meiðsla miðað við aðrar íþróttagreinar sem valda 

samstuði og árekstrum eins og hokkí, rugby og körfubolti.  Með tilliti til aldurs, þá hafa 

þátttakendur yngri en 15 ára hærri hlutfallslega meiðslahættu og lenda oftar í meiðslum 

en eldri leikmenn (Koutures og Gregory, 2010). Flest meiðsli í knattspyrnu gerast í 

einvígum á milli leikmanna eins og tæklingar eða við hlaup á velli til dæmis að leikmaður 

misstígi sig, álagsmeiðsl eru ekki eins algeng (Koutures og Gregory, 2010). 

Samkvæmt Morgan og Oberlander (2001) var framkvæmd rannsókn á meiðslum 

knattspyrnumanna í Bandaríkjunum, fjöldi leikmanna sem tóku þátt rannsókninni voru 

237 og komu úr tíu knattspyrnuliðum. Meiðslin voru flokkuð eftir leikstöðum eins og sjá 

má í töflu 1, þar má sjá að miðjumenn verða oftast fyrir meiðslum eða samtals 150 meiðsl. 

Þar á eftir koma varnarmenn en þeir urðu fyrir 118 meiðslum. Sóknarmenn og markmenn 

verða fyrir fæstum meiðslum en sóknarmenn urðu fyrir 82 meiðslum á meðan markmenn 

urðu fyrir 33 meiðslum.  

Tafla 1. Rannsókn sem sýndi fjölda meiðsla eftir leikstöðum  

Leikstaða Fjöldi 
leikmanna 

Fjöldi 
meiðsla 

Markmenn 22 33 

Varnarmenn 77 118 

Miðjumenn 85 150 

Sóknarmenn 53 82 
 

Framkvæmd var rannsókn á meiðslum hjá karla og kvenna knattspyrnuliðum (11 

kvennalið og 14 karlalið). Alls voru 228 konur og 239 karlar sem tóku þátt. Skráðir voru 

71.361 tímar hjá karlaliðinu (62.315 æfingatímar og 9046 keppnistímar) og 54.156 tímar 

hjá kvennaliðinu (46.469 æfingatímar og 7687 keppnistímar). Á tímabilinu voru skráð 

548 meiðsl (294 á æfingu og 254 í leik) á meðal 187 leikmanna (78%) hjá körlum og 299 

meiðsl (175 á æfingu og 124 í leik) á meðal 150 leikmanna (66%) hjá konum. Hópunum 

var skipt upp eftir aldri og var tíðni meiðsla hærri hjá leikmönnum yngri en 20 ára og hjá 

leikmönnum 21-25 ára. Algengustu meiðslin voru á læri bæði hjá körlum og konum. 

Meiðsl í mjöðm/nára voru algengari hjá körlum meðan meiðsl í hné voru algengari hjá 

konum. Fimm algengustu meiðsl á meðal karla í þessari rannsókn voru aftan í læri, 
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náranum, ökklatognun, mar framan á læri og tognun framan á læri. Fimm algengustu 

meiðsl á meðal kvenna í þessari rannsókn voru aftan í læri, ökklatognun, eymsli í nára, 

eymsli í mjóbaki og tognun framan á læri (Hägglund, Waldén og Ekstrand, 2009). 

Vöðvatognanir  
Vöðvatognanir eru algeng meiðsl í íþróttum sem krefjast mikils hraða og líkamlegrar 

snertingar. Í knattspyrnu er mest um vöðvatognanir aftan í læri (e. hamstring) og í nára 

(McHugh, 2004). Þættir sem orsaka vöðvatognanir aftan í læri hafa verið rannsakaðar í 

mörg ár. Sýnt hefur verið fram á að helstu orsakaþættir eru veikleiki í vöðvum, ójafnvægi 

milli aftanlærisvöðva og hnéréttivöðva (e. quadriceps), skortur á liðleika, þreyta og 

ófullnægjandi upphitun (Croisier, Forthomme, Namurois, Vanderthommen og Crielaard, 

2002). Í rannsókn sem Árni Árnason og fleiri (2004) gerðu kom í ljós að leikmenn sem 

höfðu tognað í nára áður voru í mun meiri hættu að lenda í þeim meiðslum aftur.  

Alvarleiki vöðvatognana er mismunandi og má skipta þeim niður í þrjú stig. 

Fyrsta stig er mild vöðvatognun þar sem örfáir vöðvaþræðir rifna, einkenni eru 

minniháttar bólgur og óþægindi, ekkert eða lágmarks tap verður á styrk og hreyfigeta 

vöðvans skerðist mjög lítið. Annars stigs vöðvatognum er þegar meiri skemmdir verða á 

vöðvanum og missir hann þá talsverðan styrk. Þriðja stigs tognun er alvarleg tognun þar 

sem vöðvinn rifnar alveg. Einkennin eru að einstaklingur tapar allri starfsemi í vöðvanum. 

(Järvinen, Kääriäinen, Järvinen og Kalimo, 2000). Algengt er að einstaklingar heyri smell 

þegar vöðvinn tognar eða rifnar (Peterson og Renström, 2001).  

Tognanir aftan í læri  
Tognanir aftan í læri eru meðal algengustu meiðsla í knattspyrnu. Af öllum meiðslum eru 

tognanir aftan í læri í kringum 10-23% af öllum meiðslum. (Engebretsen, Myklebust, 

Holme, Engebretsen og Bahr, 2010). Vöðvar sem tilheyra aftanlærisvöðva hópnum(e. 

hamstring) eru lærtvíhöfði (e. biceps femoris), hálahimnuvöðvi (e. semimembranosus) og 

hálfsinungsvöðvi (e. semitendinosus). Hlutverk aftanlærisvöðva er að rétta úr mjöðm og 

beygja hné. Kröfur aftanlærisvöðva hvað varðar afl, hraða og kraft eru takmarkaðar á 

göngu og skokki í samanburði við spretti. Þetta er í samræmi við módel sem sýna að 

hámarks teygja og afl í aftanlærisvöðum koma fram seint í hlaupafasanum og að afl eykst 

verulega með hraða.  
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Meirihluti aftanlæris meiðsla í knattspyrnu koma fram þegar leikmenn eru 

hlaupandi eða á spretti og eiga þessi meiðsli sér stað í lok hlaupafasans þar sem 

aftanlærisvöðvar eru í vöðvalengingu og mynda spennu (Petersen, Thorborg, Nielsen, 

Budtz-Jørgensen og Hölmich, 2011). Hámarksteygja er mun meiri í lærtvíhöfða, hann 

teygist tæplega 2% meira en hálahimnuvöðvi og hálfsinungsvöðvi í lok hlaupafasans, sem 

sjá má á mynd 1. Það þýðir að hann er líklegri til þess að verða fyrir tognun (Thelen, 

Chumanov, Sherry og Heiderscheit, 2006).  

 

Mynd 1. Sýnir hámarks teygju í hlaupafasa hjá lærtvíhöfða, hálfsinungsvöðva og 
hálahimnuvöðva (Thelen o.fl., 2006) 
Leikmenn sem togna aftan í læri eiga á hættu að lenda í vítahring varðandi endurteknar 

tognanir sem leiða til langvarandi vandamála. Þess vegna er forvörn gegn tognunum aftan 

í læri mjög mikilvæg (Engebretsen o.fl., 2010). 

Nárameiðsl  
Nárameiðsl eru mjög algeng í íþróttum. Af öllum meiðslum í knattspyrnu eru 5-13% 

meiðsla hjá körlum nárameiðsl og 4-5% hjá konum. Nárameiðsl eru ein erfiðustu meiðslin 

í íþróttum, helstu áverkar í kringum nára eru í aðfærivöðva (e. adductor), mjaðmarvöðva 

(e. iliopsoas), ytri mjaðmargatsvöðva (e. obturatorius externus), mjaðmarlið (e. 

articulatio coxae), festumein í kviðvöðvum og kviðslit (Peterson og Renström, 2001).  

Nárameiðsl geta verið bráðameiðsl sem leiða til krónískra meiðsla. Þessi meiðsl 

er oft erfitt að greina þar sem einkennin geta verið mismunandi (Peterson og Renström, 

2001). Algengasta staðsetning nárameiðsla er í aðfærivöðvanum þar sem meiðslin gera 
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vart við sig eftir langvarandi álag á vöðvann. Þessi meiðsl eru algeng í knattspyrnu og 

íshokký en verða einnig í öðrum íþróttum. Nárameiðsl þurfa ekki að vera alvarleg, hins 

vegar geta þau leitt til langvarandi sársauka sem getur skert hæfni og árangur 

einstaklingsins ef hann er ekki rétt greindur og fær því ekki réttu meðferðina (Peterson 

og Renström, 2001).  

Við tognun í nára finnur einstaklingur oftast fyrir stingandi verk í náranum. 

Verkurinn hjaðnar yfirleitt í hvíld og finnur stundum einstaklingur ekki fyrir honum eftir 

hvíldina. Hins vegar þegar leikmaður fer af stað á ný kemur verkurinn aftur og er hann 

oftast verri en áður. Auðvelt er að lenda í vítahring í þessum meiðslum þar sem erfitt er 

að meðhöndla þau (Peterson og Renström, 2001).   

Nárameiðsl eru algeng hjá einstaklingum sem skortir liðleika. Aðstæður þar sem 

nárameiðsl gerast eru þegar einstaklingar eru að verjast eða koma í veg fyrir sendingu eða 

skot frá andstæðingi, einnig geta þau gerst þegar leikmaður tekur fast skot eða við hraðar 

stefnubreytingar. Leikmenn sem ekki hafa lent í nárameiðslum átta sig ekki á því hversu 

mikið maður notar náravöðvanna fyrr en þeir meiðast (Kirkendall, 2011).   

Rannsókn sýndi fram á að þeir leikmenn sem togna í nára hafa hærri fituprósentu 

en þeir sem togna ekki. Einnig sýndi hún fram á að ef einstaklingar höfðu lent í 

náratognunum voru þeir í meiri áhættu að lenda aftur í tognun. Stærstu áhættuþættir fyrir 

náratognunum voru fyrri meiðsl og stuttir innanlærisvöðvar (Árnason o.fl., 2004b).  

Ökklameiðsl  
Ökklameiðsl eru á meðal algengustu meiðsla í íþróttum og eiga þau sér stað í flestum 

boltaíþróttum (Peterson og Renström, 2001). Ökklinn skiptist í tvo liði, ökklalið (e. 

talocrural) og neðanvölulið (e. talocalcaneal) . Ökklaliður er á milli völubeins (e. talus) 

og sköflungs (e. tibia)/dálks (e. fibula) og leyfir dorsiflexion og plantarflexion hreyfingar, 

eins og sjá má á mynd 2. Neðanvöluliður leyfir tvær hreyfingar, innsnúning (e. inversion) 

og útsnúning (e. eversion). Liðbönd í ökklalið eru sjö talsins, þrjú þeirra liggja hliðlægt 

(e. lateral) og fjögur liggja miðlægt (e. medial) (Kenney, Wilmore, Costill og Wilmore, 

2012).  
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Mynd 2. Má sjá hvernig hreyfingarnar dorsiflexion og plantar flexion eru (McGee, B.,2009) 

Algengustu meiðslin á ökkla eru tognanir. Öll liðbönd ökklans geta tognað og fer það 

eftir álaginu sem verður á ökklann og hvort um innsnúning eða útsnúning sé að ræða. 

Hins vegar verða liðböndin sem liggja hliðlægt á ökklanum mun oftar fyrir tognun og 

gerist það við of mikinn innsnúning. Liðbandið sem verður oftast fyrir tognun er anterior 

talofibular (ATF) liðbandið, eins og sjá má á mynd 3. Mikill innsnúningur á ökklann setur 

álag á öll hliðlægu liðböndin og þá sérstaklega á ATF liðbandið (Behnke, 2012). 

 
Mynd 3. Hér má sjá hvernig ATF liðbandið getur slitnað (Iona physiotherapy, e.d.) 

Eins og fram kom í kaflanum um vöðvatognanir má sjá að meiðslunum er skipt niður í 

þrjú stig, sem fer eftir alvarleika þeirra. Þetta á líka við um liðbandameiðsl í ökkla. Fyrsta 

stigs liðbandatognanir fela í sér lágmarks vefjaskemmdir með einhverjum eymslum, 

bólga er smávægileg og hreyfigeta ökklans er nánast eðlileg. Í annars stigs 

liðbandatognun verða meiri vefjaskemmdir og liðbandið getur losnað frá beinfestu, 
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staðbundinn verkur er meiri og hreyfing ökklans takmarkaðri. Í þriðja stigs 

liðbandatognun verður liðbandið fyrir heilrofi og verkur er töluverður. Liðamót eru 

óstöðug og hreyfigeta er engin (Norris, 1993).  

Endurhæfing varir á meðan ökklinn er óhreyfanlegur, snemma í endurhæfingu má 

byrja að framkvæma styrktar- og stöðugleikaæfingar einnig má auka hreyfifærni. 

Ófullnægjandi endurhæfing veldur því að margir íþróttamenn snúa aftur til íþróttaiðkunar 

áður en ökklinn hefur jafnað sig fullkomlega og lenda í því að meiðast aftur. Til að koma 

í veg fyrir þetta vandamál er viðeigandi meðferð við ökklameiðslum mikilvæg, fyrsta 

meðferð felur í sér stutt tímabil með spelku eða vafning. Endurhæfing er mikilvægasta 

skrefið í meðferðarferlinu þar sem markmiðið er að endurheimta hreyfifærni  ökklans, 

vöðvastyrk og taugastjórn (e. neuromuscular control). Leggja skal áherslu á 

styrktarþjálfun. Sameina á stöðugleikaþjálfun á jafnvægisbretti við aukningu á lipurð og 

færni sem íþróttin gerir kröfur um. Ef hagnýt meðferð á bráðameiðslum mistekst getur 

skurðaðgerð verið nauðsynleg. Það er mikilvægt að halda endurhæfingu áfram 

samviskusamlega þangað til íþróttamaðurinn hefur endurheimt alhliða hreyfifærni, styrk 

og getu til að ganga og hlaupa. Endurtekin ökklameiðsl eru algeng, 50-75% íþróttamanna 

hafa lent í endurteknum tognunum og 25%  segjast lenda oft í tognunum. Ákveðnar 

íþróttagreinar búa yfir meiri hættu á ökklameiðslum. Knattspyrnumenn sem hafa áður lent 

í ökklameiðslum eru tvisvar til þrisvar sinnum líklegri til að verða fyrir endurteknum 

meiðslum en þeir sem hafa ekki lent í ökklameiðslum (Peterson og Renström, 2001). 

Hnémeiðsl  
Hnémeiðsl eru algeng meiðsl hjá íþróttamönnum. Þau eru algeng þar sem mikið er um 

álag, snúninga og stefnubreytingar eins og á skíðum og í knattspyrnu. Fremra 

krossbandaslit (ACL) er eitt af algengustu hnémeiðslunum og er tíðni hærri meðal kvenna 

en karla (Peterson og Renström, 2001). Slit á fremra krossbandi gerist vegna snúnings á 

hnélið, annaðhvort innanverður snúningur og of mikil rétta á fótinn eða ytri snúningur og 

þegar hnéð fer inn við (e. valgus) lendingu eins og sjá má á mynd 4 (Peterson og 

Renström, 2001). Einnig eru fjögur hreyfimynstur (e. motor performance) sem algengt er 

að sjá þegar krossband slitnar. Fyrsta er þegar hnéð fer inn á við í lendingu. Annað er 

þegar hnéð er í fullri réttu eða nálægt fullri réttu. Þriðja er þegar meiri líkamsþungi er á 

öðrum fæti við lendingu og fjórða og síðasta er þegar bolurinn fer í hliðbeygju. Þessi 
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hreyfimynstur má sjá hjá bæði körlum og konum en er þó algengara meðal kvenna 

(Valgeir Viðarsson, e.d.) Þegar krossbandið slitnar heyra einstaklingar yfirleitt smell í 

hnénu (Peterson og Renström, 2001). Þegar einstaklingur slítur krossbandið er hann frá í 

langan tíma en talið er að það taki sex til níu mánuði frá aðgerð að komast á fullu aftur 

inn á völlinn, hins vegar er það mjög einstaklingsbundið. Endurhæfingin er mikilvæg til 

að ná stöðugleika í hnéð þar sem lögð er áhersla á styrkingu á vöðvum í kringum hnéð 

(Alentorn-Geli o.fl., 2009). 

 
 
 

 
Mynd 4. Hér má sjá hvernig hnéð fer inn á við í lendingu (Wong, M., 2017) 

Hnéð er samsett af lærlegg (e. femur), sköflungi, dálk og hnéskel (e. patella) auk brjósks, 

sina og liðbanda. Liðbönd í hné eru sjö þar sem framanvert og aftanvert krossband eru 

tvö þeirra. Krossböndin tengja lærlegg og sköflung saman og hafa þau mikilvægu 

hlutverki að gegna, meðal annars til að halda stöðugleika í hnénu. Framanvert krossband 

hefur einnig það hlutverk að hindra framskrið sköflungs á lærlegg (Behnke, 2012). 

Til að fyrirbyggja krossbandaslit þurfa nokkrir þættir að fara saman. Það eru þættir 

eins og taugavöðvaþjálfun, stökk- og lendingarþjálfun, styrktarþjálfun og fræðsla. 

Taugavöðvaþjálfun þarf að vera sérhæfð miðað við kröfur íþróttarinnar. Sýnt hefur verið 

fram á að með taugavöðvaþjálfun í mjöðm og bol minnkar líkur á sliti. Með því að auka 
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stöðugleika virðist vera auðveldara að kenna rétta lendingartækni. Styrktarþjálfun ætti að 

vera hluti af forvörn gegn krossbandaslitum þó svo að hún ein og sér minnki ekki líkur á 

slitum. Í síðasta lagi þá er fræðsla einn mikilvægasti hluti forvarnarinnar. 

Íþróttamaðurinn, þjálfarinn og aðrir í kringum íþróttamanninn þurfa að skilja mikilvægi 

þess að sinna æfingum sem eiga að koma í veg fyrir slit. Stór þáttur þess að forvarnir virki 

er vegna þess hve vel þjálfari og leikmenn halda sig við æfingaáætlun (Valgeir Viðarsson, 

e.d.).  

Bjordal, Arnøy, Hannestad og Strand (1997) gerðu rannsókn á 

krossbandameiðslum hjá knattspyrnumönnum í Noregi voru skráð niður 175 hnémeiðsl 

og voru þau flokkuð eftir leikstöðum. Meiðslin voru öll staðsett á fremra krossbandi þar 

sem annað hvort var um slit eða rifu að hluta til að ræða. Eins og sjá má í töflu 2 þá voru 

það miðjumenn hjá körlum sem lentu oftast í slíkum meiðslum eða 57 talsins, en hjá 

konum voru það sóknarmenn og varnarmenn lentu oftast í slíkum meiðslum eða 14 

sinnum hvor. Þegar teknar voru saman tölur beggja kynja voru það miðjumenn sem lentu 

oftast í slíkum meiðslum eða 59 talsins.   

Tafla 2. Rannsókn sem sýnir krossbandaslit eftir leikstöðu og kyni  

Leikstaða Karlar Konur Heildarmeiðsl 

Markmenn 3 6 9 

Varnarmenn 34 14 48 

Miðjumenn 57 12 59 

Sóknarmenn 35 14 49 
 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að konur eru líklegri til að lenda í hnémeiðslum og 

krossbandaslitum en karlar (Giza o.fl., 2005). Það hefur komið fram að konur séu fjórum 

til sex sinnum líklegri til þess að slíta krossband heldur en karlar sem spila á sama stigi 

íþrótta (Granan, Bahr, Steindal, Furnes og Engebretsen, 2008). Getur það stafað af því að 

mjaðmagrindin er breiðari hjá konum heldur en körlum, þar að auki eru liðböndin mýkri 

hjá konum. Rannsóknir hafa sýnt að 70% krossbandaslita gerast eftir að einstaklingur 

meiðist án snertingar við andstæðing, svo sem við stefnubreytingar, lendingu á óstöðugt 
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hné eftir hopp eða þegar einstaklingur stöðvar snögglega. Hin 30% gerast við snertingu 

frá andstæðingi eða annarra utanaðkomandi þátta (Silvers og Mandelbaum, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt að fyrsta árið eftir að einstaklingur slítur krossband er mikil 

hætta á því að hann slíti það aftur. Skipulögð styrktarþjálfun fyrir vöðva og taugar 

líkamans er því mikilvæg til að ná upp stöðugleika í hnénu og til að reyna að koma í veg 

fyrir að krossband slitni aftur. Einnig hefur verið sýnt fram á að ári eftir aðgerð höfðu 

aðeins 67% þeirra sem slitu krossbandið farið að stunda sína íþrótt aftur (White, Di Stasi, 

Smith og Snyder-Mackler, 2013). 

Rannsókn sem Scranton og fleiri (1997) framkvæmdu má sjá áhrif undirlags á 

krossbandaslit. Þar tóku 22 knattspyrnulið þátt í og var greint frá 61 krossbandasliti sem 

gerðust annað hvort á grasi eða gervigrasi. Rannsóknin sýndi að af þeim 61 

krossbandasliti gerðust 40 þeirra á venjulegu grasi á meðan 21 þeirra gerðust á gervigrasi. 

Einnig var skoðað hvernig skóm þeir spiluðu í og veðurfar sem mögulega hafði áhrif á 

krossbandaslit (Scranton o.fl., 1997).  

Þrátt fyrir mikla umfjöllun og mikið af rannsóknum um tíðni krossbandaslita þá 

er slíkum meiðslum ekki að fækka. Ástæðan fyrir því er að forvarnaræfingar sem settar 

eru fram séu ekki gerðar með reglubundnum hætti og ekki á réttan hátt, því ná þær ekki 

tilætluðum árangri. Það er mikilvægt að þjálfarar, íþróttafólk, félögin og aðrir skilji 

mikilvægi æfinganna og að þær séu gerðar rétt og reglulega (Valgeir Viðarsson, e.d.).  

Brot 
Brot eru í flestum tilfellum talin vera alvarleg meiðsl, því þegar einstaklingur brotnar 

skaðar hann mjúkvefi í kringum brotið. Brot geta annað hvort gerst við álag eða áverka. 

Algengustu brot í knattspyrnu gerast í neðri útlimum. Ekki er samræmi á milli allra 

rannsókna á þessu sviði. Rannsókn var gerð á meiðslum knattspyrnumanna í Danmörku, 

496 þátttakendur tóku þátt í rannsókninni og urðu þeir fyrir 312 meiðslum á ákveðnu 

tímabili. Aðeins voru 15 brot skráð (4% af heildarmeiðslum) tíu urðu á efri útlimum en 

aðeins fimm á neðri (Schmidt-Olsen, Jørgensen, Kaalund og Sørensen, 1991).  

Önnur rannsókn var framkvæmd í Bandaríkjunum á meiðslum kvenna í 

knattspyrnu. 202 leikmenn lentu í 173 meiðslum og töldust brot 11.6% af þeim. Andlit 

og fætur urðu fyrir flestum brotum eða ellefu af tuttugu. Tvö álagsbrot urðu á 

leikmönnum, eitt á sköflungi og eitt á tá (Giza o.fl., 2005).  
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Aðferð  

Þátttakendur 
Þátttakendur þessarar rannsóknar voru 147; 94 drengir og 53 stúlkur á aldrinum 14-19 

ára. Eins og sjá má í töflu 3 var aldursdreifing úrtaksins 19 leikmenn sem voru fæddir 

árið 1998, 16 voru fæddir árið 1999, 34 voru fæddir árið 2000, 39 voru fæddir árið 2001 

og 39 voru fæddir árið 2002. Þátttakendurnir voru að æfa hjá fjórum knattspyrnufélögum, 

Breiðabliki, Fjölni, Víkingi og Þrótti. Þessi félög voru valin vegna þess að þau hentuðu 

rannsakendum vel þar sem þeir höfðu sambönd innan félaganna. Þá höfðu 11 lið svarað, 

sex drengjahópar og fimm stúlkuhópar. 

Tafla 3. Sýnir aldursdreifingu eftir kyni  

Kyn 1998 1999 2000 2001 2002 Samtals 

Stúlkur 3 2 9 17 22 53 
Drengir 16 14 25 22 17 94 

 

Mælitæki 
Við gerð þessarar rannsóknar var notast við spurningalista sem gerður var af 

rannsakendum. Hann innihélt 14 spurningar sem ætlaðar voru til þess að svara 

rannsóknarspurningunum þremur sem kynntar voru í upphafi ritgerðarinnar. 

Spurningalistann má sjá í viðauka 2. 

Framkvæmd 
Rannsóknarvinnan byrjaði með hönnun á spurningalista sem hafði það hlutverk að svara 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi. Í samstarfi við Milos, 

leiðbeinanda og Margréti, kennara við Háskólann í Reykjavík, var spurningalistinn 

tilbúinn til fyrirlagnar í lok mars en vinnsla á honum hafði staðið yfir síðan í byrjun 

febrúar. Áður en listinn var lagður fyrir var haft samband við þjálfara liðanna í 2. og 3. 

flokki drengja og stúlkna. Þjálfarar voru beðnir að senda upplýst samþykki til foreldra 

barnanna þar sem þau voru ekki orðin sjálfráða. Upplýst samþykki má sjá í viðauka 1. 

Eftir að þjálfarar voru búnir að senda út leyfisbréfið fengu rannsakendur leyfi hjá 

þjálfurum til að mæta á æfingar. Iðkendurnir tóku tíma annaðhvort fyrir eða eftir æfingu 

til að svara spurningalistanum. Þegar rannsakendur mættu á æfingu nefndu þeir við 
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iðkendur og þjálfara að svörunin tæki ekki meira en fimm mínútur. Þegar iðkendur höfðu 

svarað spurningalistanum þökkuðu rannsakendur þeim fyrir þátttökuna og þjálfaranum 

fyrir að leyfa þeim að mæta. Erfitt reyndist að ná á öllum  þjálfurunum flokkanna, því var 

sendur annar póstur þar sem endurtekin var beiðnin um leyfi til að koma. Svörin urðu 

ekki fleiri og upplýsingasöfnuninni lauk þann 26. Apríl 2017. Það tók iðkendur fimm til 

átta mínútur að svara könnuninni.  

Úrvinnsla  
Þegar rannsakendur höfðu lokið rannsókninni hófst úrvinnsla á gögnunum. Gögnin voru 

færð yfir í tölfræðiforritið SPSS statistic 24. Notast var við krosstöflur til að bera saman 

breyturnar og finna fjölda fyrir hverja og eina breytu, þaðan voru þær færðar yfir í 

Microsoft Excel. Notast var við Excel til að búa til gröf, töflur og myndir.   
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Niðurstöður 
Hér má sjá niðurstöður rannsóknarinnar með myndrænni samantekt. Í byrjun verður gerð 

grein fyrir kynjahlutfalli og þar á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

Tafla 4. Fjöldi þátttakenda eftir kyni 

Kyn Fjöldi Prósenta 

Stúlkur 53 36,1% 

Drengir 94 63,9% 
 

Í töflu 4 má sjá kynjahlutfall þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Þátttakenda voru 147 

talsins, 53 stúlkur, eða 36,1% og 94 drengir eða um 63,9%.  

Mynd 5. Algengustu meiðsl meðal drengja og stúlkna 
Á mynd 5 má sjá að algengustu meiðslin hjá drengjum og stúlkum voru hnémeiðsl. Af 

heildarfjölda stúlkna var 100% svörun á hnémeiðslum og 98% svörun hjá drengjum. 

Ökklameiðsl komu þar á eftir en af heildarfjölda var 64% svörun hjá stúlkum og 81% 

svörun hjá drengjum. Nárameiðsl komu þar á eftir en heildarfjöldi var 49% svörun hjá 
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stúlkum og 68% svörun hjá drengjum. Óalgengustu meiðslin voru brot, þau voru með 

34% svörun hjá stúlkum og 32% svörun hjá drengjum. Þar á eftir komu tognun aftan í 

læri, þar var 30% svörun hjá stúlkum og 34% svörun hjá drengjum. Seinast kom tognun 

framan á læri, þar var 11% svörun hjá stúlkum og 12% svörun hjá drengjum.  

Tafla 5. Tíðni meiðsla eftir kyni  

Kyn	 Fjöldi	 Fjöldi	
meiðsla	 Prósenta	

Drengir	 94	 305	 30,8%	

Stúlkur	 53	 153	 34,6%	
 

Tafla 5 sýnir tíðni meiðsla eftir kyni en þar má sjá að stúlkur lenda hlutfallslega oftar í 

meiðslum en drengir eða í 153 meiðslum, 34,6% tilvika á meðan strákar lenda í 305 

meiðslum eða í 30,8% tilvika. 

Mynd 6. Hvaða leikstaða hefur lent mest í meiðslum? 
Mynd 6 sýnir hvaða leikstaða á knattspyrnuvellinum lendir oftast í meiðslum. Þar má sjá 

að miðjumenn lenda oftast í meiðslum. Markmenn eru 12 talsins og höfðu níu þeirra lent 

í meiðslum eða 75% þeirra. Varnarmenn voru 55 talsins og höfðu 45 þeirra lent í 
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meiðslum eða 81,8%. Miðjumenn voru 44 talsins og höfðu 37 þeirra lent í meiðslum eða 

84,1%. Sóknarmenn voru 35 talsins og höfðu 29 þeirra lent í meiðslum eða 82,9%.  

Mynd 7. Tíðni meiðsla meðal miðjumanna 
Á mynd 7 má sjá hver tíðni meiðsla er á meðal miðjumanna, þar má sjá að hnémeiðsl eru 

algengust eða 74 tilvik eru hnémeiðsl. Ökklameiðsl koma þar á eftir þar sem 39 tilvik eru 

ökklameiðsl. Miðjumenn lentu 23 sinnum í því að brotna og 17 þeirra meiðsla voru 

nárameiðsl, þar á eftir kom tognun aftan í læri en þau voru 12 tilvik og tognun framan á 

læri sjö tilvik.  
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Mynd 8. Samanburður á krossbandaslitum milli kynja 

Mynd 8 sýnir algengi krossbandaslita milli kynja. Þar má sjá að stúlkur eru líklegri til að 

lenda í krossbandaslitum heldur en drengir. Drengir lentu þrisvar sinnum í 

krossbandaslitum eða 3,2% af heildarfjölda drengja. Stúlkur hins vegar lentu tvisvar 

sinnum í krossbandaslitum eða 3,8% af heildarfjölda stúlkna.  
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Mynd 9. Krossbandaslit eftir leikstöðum 
Eins og sjá má á mynd 9 þá eru það varnarmenn sem slíta oftast krossband, varnarmenn 

hafa slitið krossband þrisvar sinnum en miðjumenn tvisvar sinnum. 

 
Mynd 10. Hvar gerast krossbandaslitin? 
Mynd 10 sýnir við hvaða undirlag er algengast að krossbandaslit eigi sér stað, en 

samkvæmt niðurstöðum verða þau í öllum tilvikum á gervigrasi, ekkert þeirra gerðist á 

grasi eða parketi.  
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Mynd 11. Hvert er viðhorf til styrktarþjálfunar til að koma í veg fyrir meiðsl milli kynja 
Á mynd 11 má sjá hvert viðhorf drengja og stúlkna er til styrktarþjálfunar. Þar má sjá að 

bæði drengjum og súlkum finnst styrktarþjálfun skipta mjög miklu máli til að koma í veg 

fyrir meiðsl. Það voru 50 drengir sem fannst hún skipta mjög miklu máli og 43 stúlkur. 

Það voru 38 drengjum fannst hún skipta frekar miklu máli meðan níu stúlkur svöruðu því 

sama. Það voru sex iðkendur, fimm drengir og ein stúlka sem sögðu að hún skipti hvorki 

litlu né miklu máli. Einum dreng fannst hún skipta frekar litlu máli en engum fannst hún 

ekki skipta máli.   
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Mynd 12. Er yngsta og elsta árið í 2. flokki að stunda sömu styrktarþjálfun? 

Eins og sjá má á mynd 12 þá er algengt að yngsta og elsta árið í 2. flokki séu að stunda 

sömu styrktarþjálfun. Það voru 29 drengir á yngsta ári í 3. flokki sem sögðust stunda sömu 

styrktarþjálfun og eldra árið á meðan þrír drengir sögðust ekki stunda sömu 

styrktarþjálfun. Fjórir þeirra vissu ekki hvort þeir stunduðu sömu styrktarþjálfun eða ekki. 

Hins vegar sögðust allar stúlkurnar á yngsta ári stunda sömu styrktarþjálfun og elsta árið.  
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Mynd 13. Tíðni meiðsla milli 1998 og 2000 árgangi drengja 
Mynd 13 sýnir hversu oft drengir fæddir 1998 og 2000 hafa lent í meiðslum sem hafa 

haldið þeim frá æfingum eða leikjum lengur en í tvær vikur, þar má sjá að 2000 

árgangurinn er að lenda oftar í meiðslum heldur en 1998 árgangurinn. Það voru 22 drengir 

fæddir 2000 sem svöruðu því játandi við því að hafa lent í meiðslum á meðan þrír svöruðu 

neitandi. Hins vegar voru 15 drengir fæddir 1998 sem svöruðu játandi á meðan einn 

svaraði neitandi.  
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Mynd 14. Tíðni meiðsla milli 1998 og 2000 árgangi stúlkna  

Mynd 14 sýnir hversu oft stúlkur fæddar 1998 og 2000 hafa lent í meiðslum, þar má sjá 

að 2000 árgangurinn er að lenda oftar í meiðslum heldur en 1998 árgangurinn. Það voru 

níu stúlkur fæddar 2000 sem svöruðu játandi því að hafa lent í meiðslum á meðan engin 

svaraði neitandi. Hins vegar voru þrjár stúlkur fæddar 1998 sem svöruðu játandi á meðan 

engin svaraði neitandi.  
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Mynd 15. Algengustu meiðsl hjá einstaklingum fæddum árið 2000 

Mynd 15 sýnir hver algengustu meiðsl voru meðal iðkenda fæddum árið 2000, þar má sjá 

að hnémeiðsl voru algengust bæði hjá drengjum og stúlkum. Hnémeiðslin voru 37 hjá 

drengjum og tíu hjá stúlkum. Ökklameiðsl komu þar á eftir en þau voru 25 hjá 

drengjunum og níu hjá stúlkunum. Nárameiðsl voru þriðju algengustu meiðslin en þau 

voru 21 hjá drengjunum og þrjú hjá stúlkunum, hjá drengjunum voru það síðan brot en 

þau voru 12 talsins. Þar á eftir kom tognun aftan í læri en þær voru sjö talsins og 

óalgengust meiðslin voru tognun framan á læri en þau voru sex talsins. Engin stúlka lenti 

í tognun aftan á læri en tvær höfðu lent í tognun framan á læri, brotin voru einnig tvö 

talsins hjá stúlkunum.  
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Mynd 16. Viðhorf til fyrirbyggjandi æfinga 

Mynd 16 sýnir viðhorf til fyrirbyggjandi æfinga til að koma í veg fyrir frekari meiðsl. Þar 

má sjá að bæði drengjum og stúlkum fannst fyrirbyggjandi æfingar skipta mjög miklu 

máli til að koma í veg fyrir meiðsl, það voru 59 drengjum sem fannst hún skipta mjög 

miklu máli og 42 stúlkur. Það voru 32 drengir sem fannst hún skipta frekar miklu máli 

meðan átta stúlkur svöruðu því sama. Það voru tvær stúlkur sem fannst hún hvorki skipta 

miklu né litlu máli á meðan einum dreng fannst hún skipta frekar litlu máli. Enginn 

svaraði því að hún skipti engu máli. 
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Mynd 17. Framkvæmir þú fyrirbyggjandi æfingar? 

Mynd 17 sýnir hvort iðkendur eru að stunda fyrirbyggjandi æfingar, þar má sjá að af 

heildarfjölda eru 84% drengja sem svöruðu játandi því að stunda fyrirbyggjandi æfingar 

á meðan 16% þeirra svöruðu neitandi. 94% stúlkna svöruðu játandi því að stunda 

fyrirbyggjandi æfingar á meðan 6% þeirra svöruðu neitandi.   

  

84%
94%

16%
6%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Drengir Stúlkur

Pr
ós

en
tu

r

Kyn

Framkvæmir þú fyrirbyggjandi æfingar?

Já Nei



	 41	

Mynd 18. Hversu oft framkvæmir þú fyrirbyggjandi æfingar  
Mynd 18 sýnir hversu oft iðkendur eru að stunda fyrirbyggjandi æfingar, þar má sjá að af 

heildarfjölda svöruðu 16% drengja að þeir framkvæmdu ekki fyrirbyggjandi æfingar, 

meðan 6% stúlkna gerðu það ekki. 39% drengja stunduðu fyrirbyggjandi æfingar einu 

sinni til tvisvar í viku, meðan 43% stúlkna gerðu það. 34% drengja stunduðu hana þrisvar 

til fjórum sinnum meðan 30% stúlkna gerðu það. 6% drengja stunduðu fyrirbyggjandi 

æfingar fimm til sex sinnum í viku meðan 19% stúlkna gerðu það. 6% drengja stunduðu 

hana sjö sinnum eða oftar meðan 2% stúlkna gerðu það.   
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Umræða  
Markmið rannsóknarinnar var að skoða algengustu meiðsl í 2. og 3. flokki karla og 

kvenna. Tíðni meiðsla í knattspyrnu er mikil samkvæmt ofangreindum rannsóknum. Því 

má segja að það sé næstum óhjákvæmilegt að forðast þau þar sem mikið er um líkamlegar 

snertingar og árekstra í knattspyrnu (Bangsbo, 2003; Booher og Thibodeau, 1985). Það 

getur verið erfitt að rannsaka meiðsl þar sem skilgreiningin á hvað meiðsl eru, er 

mismunandi (Hägglund o.fl., 2005). Það má skipta meiðslum í tvo flokka þar sem þau 

gerast annað hvort eftir áverka eða álag (Peterson og Renström, 2001).  

Við gerð rannsóknarinnar voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar þar sem 

leitast var eftir að svara hvort munur væri á meiðslum karla og kvenna í knattspyrnu, 

hvort meiðsli í 2. flokki væru algengari en í 3. flokki þar sem aldursbilið er breiðara og 

iðkendur væru á mismunandi stað í styrktarþjálfun. Síðasta rannsóknarspurningin var 

hvort hnémeiðsl væru algengari meðal kvenna heldur en karla. Ástæðan fyrir því að 2. 

flokkurinn var tekinn með í verkefnið var sú að aldursbilið er breiðara heldur en í öðrum 

neðri flokkum, eins og kom fram hér í rannsóknarspurningunni. Því var áhugavert að sjá 

hvort styrktarþjálfunin væri að hafa áhrif á tíðni meiðsla í 2. flokki þar sem þau eru á 

mismunandi stað í líkamlegum þroska. Það er mikill munur á þroskastigi einstaklinga og 

því þarf að fara varlega í þjálfun þeirra (Bangsbo, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að helstu meiðsl í knattspyrnu séu í neðri útlimum 

(Kirkendall, 2011). Þar sem fjögur helstu meiðsl gerast í ökkla, hnjám, aftan í læri og í 

nára (Heidt o.fl., 2000). Helstu niðurstöður rannsóknarinnar okkar voru þær að algengustu 

meiðslin í 2. og 3. flokki voru nárameiðsl, hnémeiðsl og ökklameiðsl bæði hjá strákum 

og stelpum. Þar á eftir kom tognun aftan í læri hjá strákum en stelpur lentu í fleiri brotum. 

Því má segja að algengustu meiðsl í okkar rannsókn sé í samræmi við aðrar rannsóknir. 

Einnig má sjá að stelpur lenda oftar í meiðslum heldur en strákar. Stelpur lentu í 153 

meiðslum eða 34,6% miðað við fjölda þeirra. Drengir lentu í 305 meiðslum eða 30,8% 

miðað við fjölda. Rannsóknir hafa sýnt að stelpur eru tvisvar sinnum líklegri til að lenda 

í meiðslum í samanburði við stráka (Heidt o.fl., 2000). Því má álykta að ef fleiri kvenkyns 

þátttakendur hefðu verið í rannsókninni hefði meiðslum þeirra fjölgað og hlutfallið 

hækkað.  
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Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum á 

knattspyrnumönnum kom í ljós að miðjumenn voru að lenda oftast í meiðslum (Morgan 

og Oberlander, 2001). Iðkendurnir okkar voru flestir varnarmenn og lentu í flestum 

meiðslum eða í 45 meiðslum. Hins vegar þegar skoðaðar eru prósenturnar má sjá að 

miðjumenn voru að lenda oftar í meiðslum miðað við fjölda. Miðjumennirnir voru 44 

talsins og voru að lenda í 37 meiðslum eða 84,1%. Sem er 2,3% meira en varnarmenn 

sem lenda í 81,8% meiðsla miðað við fjölda. Því var áhugavert að skoða hvaða meiðslum 

þeir voru að lenda í. Þeir lentu oftast í hnémeiðslum, ökklameiðslum og broti. Áhugavert 

var að sjá hversu hátt hlutfall af brotum voru að koma fram, þar sem flestar rannsóknir 

sýna að helstu meiðsl séu í neðri útlimum, það er að segja í ökkla, hné, aftan í læri og nára 

(Heidt o.fl., 2000). Hins vegar er ekki vitað hvar iðkendur voru að brotna þar sem 

spurningalistinn innihélt ekki spurningu um það. 

Það hefur verið sýnt fram á það að konur séu líklegri til að verða fyrir alvarlegri 

meiðslum eins og krossbandasliti (Heidt o.fl., 2000). Samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var í Noregi á krossbandaslitum kom í ljós að miðjumenn lenda oftast í 

krossbandameiðslum (Bjordal o.fl., 1997). Samkvæmt okkar rannsókn má sjá að stelpur 

lentu oftar í krossbandameiðslum en strákar. Rannsakendur telja að tölurnar á 

krossbandameiðslum séu hærri en niðurstöður gefa þar sem þeir iðkendur sem eru að 

glíma við þessi meiðsl í dag eru ekki að mæta á knattspyrnuæfingar. Þar sem þau æfa 

annars staðar með öðruvísi æfingaáætlun frá sjúkraþjálfara liðanna. Einnig má sjá í okkar 

rannsókn voru það varnarmenn sem lentu oftast í krossbandameiðslum. Þar sem þrír 

varnarmenn höfðu lent í slíkum meiðslum á meðan miðjumenn höfðu lent í þeim tvisvar. 

Það má telja að á þessum aldri eru iðkendur ekki búnir að velja sér loka leikstöðu sem 

þeir munu spila í framtíðinni í meistaraflokki. Því má áætla að með hærri tölu á 

krossbandameiðslum þá hefðu niðurstöðurnar orðið aðrar. Einnig getur undirlag haft áhrif 

á krossbandaslit. Samkvæmt rannsókn sem Scranton og fleiri (1997) framkvæmdu má sjá 

að mun algengara er að iðkendur slíti krossband á venjulegu grasi en gervigrasi. Hins 

vegar sýndi okkar rannsókn aðrar niðurstöður. Þar sem fimm þeirra krossbandaslita sem 

komu fram í okkar rannsókn gerðust á gervigrasi. Það sem hins vegar kemur ekki fram 

og má áætla er að knattspyrna erlendis er oftar á venjulegu grasi. Á Íslandi er meira og 

minna spilað á gervigrasi allt árið um kring fyrir utan sumartímann sem eru um það bil 
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þrír til fjórir mánuðir. Því sé meira um að rannsóknir sýni fleiri krossbandaslit á venjulegu 

grasi heldur en gervigrasi.  

Við undirbúning þessarar ritgerðar fannst rannsakendum áhugavert að skoða hvort 

styrktarþjálfun hefði áhrif á meiðsli í 2. flokki, vegna þess hversu breitt aldurbilið er í 

þeim flokki. Eins og fram kom, þá er mikill munur á þroskastigi einstaklinga (Bangsbo, 

2003) og því ætti ekki að vera sama styrktarþjálfunin milli yngsta og elsta stigs í 2. flokki. 

Þó svo að iðkendurnir séu á svipuðum aldri þá er líkamlegur þroski mismunandi eftir 

einstaklingum (Bangsbo, 2003). Rannsakendur ákváðu því að spyrja hvort leikmaður á 

yngsta ári væri að gera sömu styrktaræfingar og leikmaður á elsta ári. Þar má sjá að 29 

drengir sögðust gera sömu styrktaræfingar og elsta árið, meðan þrír sögðust ekki gera 

það. Það sem stóð helst upp úr var hversu margir á yngsta ári stunda sömu styrktarþjálfun 

og elsta árið. Áhugavert var einnig að þrír einstaklingar sögðust ekki gera það. Þar sem 

rannsakendur fóru á æfingu þá héldu þeir að annaðhvort yrði samrómur í niðurstöðunum 

eða fleiri sem myndu segja nei. Því má ætla að þessir þrír strákar séu annað hvort með 

annað æfingaáætlun sem þeir fara eftir eða stunda ekki styrktarþjálfun. Svipaðar 

niðurstöður má sjá þegar svör stúlknanna eru skoðuð. Þar má sjá að 11 stúlkur stunda 

sömu styrktarþjálfun og elsta árið en það eru engar stúlkur sem segjast ekki gera það. 

Þarna má sjá meira samræmi í niðurstöðunum. Það er ekki hægt að segja með fullri vissu 

að allar stúlkur í 2. flokki stundi sömu styrktarþjálfun, hins vegar má ætla að flestar geri 

það. Eftir að hafa séð niðurstöður á því hve margir í 2. flokki stunda sömu styrktarþjálfun, 

fannst rannsakendum áhugavert að athuga hvort yngra árið lenti í fleiri meiðslum en eldra 

árið. Þar má sjá að drengirnir á yngsta ári lentu í fleiri meiðslum en elsta árið. Einnig má 

sjá sömu niðurstöður hjá stúlkunum. Því má áætla að styrktarþjálfun geti haft áhrif á 

meiðsli í 2. flokki þó ekki sé hægt að alhæfa um það. Rannsakendur telja að út frá þessum 

niðurstöðum ættu þjálfara liða að vera meðvitari því að yngsta stigið í 2. flokki eru að 

lenda oftar í meiðslum en elsta stigið. Því ættu þeir að hanna æfingaáætlun eftir 

þroskastigi.  

Rannsóknin og næstu skref  
Rannsóknin er frekar takmörkuð vegna spurningalistans þar sem hann spyr aðeins um fáa 

þætti engu að síður gefur rannsóknin okkar ákveðin viðmið og getur nýst í framhaldi við 

fleiri rannsóknir.   
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Eftir að hafa gert þessa rannsókn er ýmislegt sem rannsakendur hefðu viljað bæta 

til dæmis hefðu þeir viljað hafa ítarlegri spurningalista. Með því að hafa fleiri spurningar 

eða fleiri valmöguleika við hverja spurningu hefðu þeir mögulega fengið betri svör. 

Einnig hefðu þeir viljað hafa stærra úrtak. Best hefði verið að hafa svipað margar stúlkur 

og drengi í úrtakinu svo hægt væri að bera betur saman hver algengustu meiðslin væru og 

hvort kynið væri að lenda oftar í hverjum meiðslum. Þó náðu rannsakendur að leysa það 

með því að skoða hlutfall meiðsla miðað við fjölda. Einnig hefðu þeir viljað hafa 

spurningalistann rafrænan. Óvíst er hvort það myndi skila betri svörun. Með því að vera 

með rafrænan spurningalista þá hefðu rannsakendur mögulega náð til þeirra sem voru 

meiddir á meðan rannsókninni stóð. Vegna þess að þeir sem eru meiddir og þá sérstaklega 

þeir sem eru að glíma við langvarandi meiðsl mæta yfirleitt ekki á æfingar hjá liðinu. Þeir 

eru frekar í ræktinni eða í sjúkraþjálfun að gera sínar æfingar þar. Hins vegar er margt 

jákvætt við rannsóknina. Það jákvæða við hana var að hún var auðveld í framkvæmd og 

svörunin á spurningarkönnuninni tók stuttan tíma. Einnig með því að fara á svæðið 

fengum við svörin strax og gátu iðkendur spurt okkur ef þeir voru í vafa um eitthvað.  

Það sem væri áhugavert að gera í framhaldi af þessari rannsókn væri að skoða 

meiðsl í meistaraflokki. Athuga hvort iðkendur í meistaraflokkum lendi í alvarlegri 

meiðslum heldur en í yngri flokkunum. Í meistaraflokki er mun meira um líkamlegar 

snertingar og á æfingum er mun hærri ákefð. Einnig hefðu rannsakendur mikinn áhuga á 

því að rannsaka höfuðmeiðsl í knattspyrnu þar sem þau hafa verið mikið í umræðunni upp 

á síðkastið. Þess vegna væri fróðlegt að sjá hvort stelpur eða strákar séu að lenda oftar í 

höfuðmeiðslum.  

Það væri áhugavert að gera samanburðarrannsókn í 2. flokki þar sem tækin væru 

tvö lið og þau borin saman. Annað liðið myndi stunda sömu styrktarþjálfun á meðan hinn 

hópurinn fengi áætlun eftir á hvaða aldursbili þau væru. Síðan yrðu meiðslatíðni hópanna 

borin saman.  

Það er ljóst eftir rannsóknina okkar að algengustu meiðsl í knattspyrnu eru  

hnémeiðsl. Mikið hefur verið um að stelpur séu að lenda í krossbandaslitum og því ætti 

að vera lögð mikil áhersla á að reyna að fyrirbyggja hnémeiðsl með styrktaræfingum og 

fyrirbyggjandi æfingum.  
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Viðauki 1  
 
 
 
 
 
 

Þátttaka í rannsókn 
Meiðsli í knattspyrnu 

 
Ágætu foreldrar / forráðamenn 
 

Við heitum Harpa Lind Guðnadóttir og Þórður Helgi Halldórsson og við erum á þriðja ári 

í Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Við erum að vinna að lokaverkefninu okkar, 

þar sem við skoðum algengustu meiðsl í 2. og 3.flokki karla og kvenna í knattspyrnu. 

Tilgangur með rannsókninni er að bera saman meiðsli milli flokka. Einnig hvort að yngsta 

árið í 2.flokki(fædd árið 2000) séu að lenda oftar í meiðslum heldur en elsta árið(fædd 

árið 1998). 

Í tengslum við verkefnið þurfum við að leggja fram spurningakönnun meðal iðkenda í 2. 

og 3. flokki kvenna og karla. Eftirfarandi lið hafa verið valin til þátttöku:  Fjölnir, 

Víkingur, Breiðablik, Þróttur og Stjarnan. Leiðbeinandi lokaverkefnisins er Milos 

Milojevic.   

Með þessu bréfi biðjum við ykkur, kæru foreldrar/forráðamenn, að samþykkja að barn 

ykkar taki þátt í könnuninni. Berist okkur ekki athugasemd við beiðni þessari gerum við 

ráð fyrir að slíkt samþykki sé til staðar.  

Spurningalistinn inniheldur 14 spurningar um meiðsli, styrktarþjálfun og fyrirbyggjandi 

æfingar sem þátttakandi svarar eftir bestu getu.  

Rannsóknin er nafnlaus og þarfnast engra persónulegra upplýsinga. Þátttakendur geta 

hvenær sem er, án útskýringa hætt þátttöku sinni. 

Með fyrirfram þökk  

Harpa Lind Guðnadóttir (8430116/harpal13@ru.is) og Þórður Helgi Halldórsson 

(6615756/thordurh14@ru.is)  
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Viðauki 2  
Kæri þátttakandi 

Við erum tveir nemar í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík og erum að rannsaka 

algengustu meiðsl karla og kvenna í 2. og 3.flokki. Við viljum biðja ykkur um að svara 

spurningakönnuninni eftir bestu getu. Með fyrirfram þökk fyrir þátttöku þína 

Harpa Lind og Þórður Helgi  

 

1. Hvert er kyn þitt? 

 (   ) Karl  

 (   ) Kona  

 

2. Hvert er fæðingarár þitt? 

(   ) 1998 

(   ) 1999 

(   ) 2000 

(   ) 2001  

(   ) 2002  

 

3. Hvaða leikstöðu spilar þú á vellinum(Ef þú spilar tvær eða fleiri stöður merktu við þá 

stöðu sem þú spilar oftast)  

(   ) Markmaður  

(   ) Varnarmaður  

(   ) Miðjumaður  

(   ) Sóknarmaður 

 

4. Hefur þú lent í meiðslum á þínum knattspyrnuferli að þú hafir ekki getað æft eða spilað 

með liðinu lengur en 2 vikur?  

(   ) Já  

(   ) Nei  
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5.  Ef já við spurningu 4, hversu oft? (Merkið við það sem á við)  

(   ) 1-2 sinnum  

(   ) 3-4 sinnum  

(   ) 5-6 sinnum  

(   ) 7 sinnum eða oftar  

 

6. Hefur þú lent í meiðslum á eftirfarandi stöðum sem hafa haldið þér frá æfingu eða 

leikjum (Ef þið hafið lent oftar en einu sinni í sömu meiðslum, skrifið fjölda meiðsla á 

línuna fyrir aftan)? 

(   ) Nára    Fjöldi:  ____ 

(   ) Hné     Fjöldi: ____    

(   ) Aftan í læri    Fjöldi: ____ 

(   ) Framan í læri      Fjöldi: ____ 

(   ) Ökkla    Fjöldi: ____ 

(   ) Brot     Fjöldi: ____ 

 

7. Hefur þú lent í krossbandaslitum?  

(   ) Já  

(   ) Nei 

 

8. Ef já við spurningu 7, hversu oft? (Merkið við það sem á við)  

(   ) Einu sinni  

(   ) Tvisvar sinnum  

(   ) Þrisvar sinnum  

(   ) Fjórum sinnum eða oftar  

 

9. Hvernig undirlag varstu að spila eða æfa á þegar þú lentir í krossbandaslitum? 

(   ) Gervisgras 

(   ) Grasi  

(   ) Parket  
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(   ) Hef ekki lent í krossbandaslitum  

 

10. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að styrktarþjálfun skipti til að koma í veg fyrir 

meiðsli  

(   ) Mjög miklu máli  

(   ) Frekar miklu máli  

(   ) Hvorki miklu né litlu máli   

(   ) Frekar litlu máli  

(   ) Engu máli  

 

11. Ef þú ert iðkandi á yngsta ári í 2.flokk (2000 módel) stundar þú sömu styrktarþjálfun og 

elsta árið (1998 módel)? 

(   ) Ég er ekki í 2.flokki  

(   ) Já  

(   ) Nei 

(   ) Veit ekki  

 

12. Hversu miklu eða litlu máli telur þú að fyrirbyggjandi æfingar skipti til að koma í veg 

fyrir meiðsli? 

(   ) Mjög miklu máli  

(   ) Frekar miklu máli  

(   ) Hvorki miklu né litlu  

(   ) Frekar litlu máli  

(   ) Engu máli  

 

13. Framkvæmir þú fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum ?  

(   ) Já  

(   ) Nei  
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14. Hversu oft í viku gerir þú fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum?  

(   ) Ég framkvæmi ekki fyrirbyggjandi æfingar  

(   ) 1-2 sinnum  

(   ) 3-4 sinnum  

(   ) 5-6 sinnum  

(   ) 7 sinnum eða oftar  

 

Þá er spurningakönnuninni lokið. Við þökkum kærlega fyrir þátttöku þína.  

 


