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Útdráttur  

Tilgangur: Kröfur í knattspyrnu eru margvíslegar og geta verið misjafnar eftir 

leikstöðum. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort munur væri á líkamlegri 

getu hjá leikmönnum í unglingalandsliðum kvenna á Íslandi eftir leikstöðum.  

Aðferð: Gerðar voru líkamlegar mælingar á 75 knattspyrnukonum á aldrinum 15-18 

ára. Framkvæmdar voru fimm mælingar; 5x30m hraðapróf, skotkraftspróf, Counter-

movement jump próf (CMJ), Illinois Agility próf og YoYo Intermittent Endurance test 

level 2.  

Niðurstöður: Marktækur munur fannst á milli leikstaða í þremur mælingum; 

hraðaprófi, CMJ prófi og YoYo prófi. Framherjar komu almennt best út úr prófunum. 

Hvorki fannst marktækur munur á milli leikstaða í mælingum á skotkrafti á hægri né 

vinstri fæti. Ekki fannst marktækur munur á milli leikstaða í Illinois Agility prófi.  

Ályktanir: Niðurstöður benda til þess að munur sé á líkamlegri getu eftir leikstöðum en 

í flestum tilvikum sýndu framherjar bestu frammistöðu í mælingunum. Til að fá betri 

innsýn í frammistöðu leikmanna og hvað það er sem skilar góðri frammistöðu þeirra 

þyrfti að skoða aðra þætti eins og bakgrunn leikmanna, líkamlega hæfni, lífsstíl og fyrri 

þjálfun.  
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í B.Sc. námi í íþróttafræði og er metin til 12 ECTS. 

Efni þessa lokaverkefnis var valið vegna þess að ég hef mikinn áhuga á knattspyrnu og 

öllu því sem henni fylgir. Leiðbeinendur mínir voru Ingi Þór Einarsson og Hjalti Rúnar 

Oddsson. Vil ég færa þeim mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og ánægjulegt 

samstarf, en einnig fyrir það góða tækifæri að fá að vinna að líkamlegum mælingum 

unglingalandsliðanna. Einnig vil ég þakka Emilíu Halldórsdóttur og Lóu Guðrúnu 

Gísladóttur fyrir ómetanlega aðstoð sem þær veittu mér meðan á verkefninu stóð. Föður 

mínum, Sturlaugi Sturlaugssyni, systur minni, Sólveigu Sigurðardóttur og bróður 

mínum, Halli Þór Sigurðarsyni vil ég að lokum þakka fyrir yfirlestur.   
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Inngangur 

Vinsældir knattspyrnu hafa vaxið hratt frá árinu 1863 þegar fyrstu reglur leiksins voru 

samþykktar. Það var í London, Englandi sem fyrsta knattspyrnufélagið var stofnað og 

því er England oft kallað vagga knattspyrnunnar (e. England – the home of football). 

Reglur leiksins hafa þróast mikið í gegnum árin (FIFA.com, e.d.-a).  

Knattspyrna er orðin vinsælasta íþróttagrein í heimi. Skráðir iðkendur í 

heiminum öllum eru um 265 milljón talsins (FIFA.com, e.d.-b ). Talið er að 30 milljónir 

kvenna stundi knattspyrnu (FIFA.com, e.d.-c). Knattspyrna er jafnframt fjölmennasta 

greinin innan Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ) en skráðir iðkendur eru 26.531 og þar af 

eru 8.141 þeirra konur (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017).  

 Hefðbundin knattspyrnuvöllur er 90 – 120m á lengd og 45 – 90m á breidd. 

Vellinum er skipt í tvo jafnstóra hluta með marki á sitthvorum endanum. Leikurinn 

stendur yfir í 90 mínútur og tvö lið keppast um að koma boltanum í mark andstæðings 

(The international Football Association Board, 2016). Leiknum er stjórnað af dómara. 

Dómari er með svokallað dómarateymi með sér, sem hjálpar til við dómgæsluna, þ.á.m. 

við tímavörslu og skráningu atvika (Knattspyrnusamband Íslands, 2016).  

 Leikmönnum knattspyrnuliða er raðað í ákveðnar leikstöður fyrir hvern 

keppnisleik. Alltaf er einn markmaður í hvoru liði en öðrum leikmönnum er hægt að 

stilla upp á mismunandi vegu. Algengasta uppstillingin í knattspyrnu er hins vegar 

svokölluð 4-4-2 uppstilling. Sú uppstilling snýst um að hafa fjóra varnarmenn; tvo 

miðverði, einn hægri bakvörð og einn vinstri bakvörð, tvo kantmenn; hægri og vinstri, 

tvo miðjumenn og tvo framherja (Visual Dictionary Online, e.d.). Hlutverk leikmanna 

eru misjöfn inná vellinum, sem veldur því að orkueyðsla er mismunandi, ásamt kröfum 

um líkamlega burði og tæknilega og taktíska færni (Bloomfield, Polman og 

O’Donoghue, 2007).  
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Líkamlegar kröfur knattspyrnu  

Í knattspyrnu eru líkamlegar kröfur margvíslegar. Knattspyrnumenn eiga að geta 

keppst um boltann, hlaupið með og án bolta, tæklað, hoppað upp í skallabolta, haft 

góða stjórn á spyrnum og búa yfir góðum skilningi á leiknum. Þessar fjölþættu kröfur 

gera það að verkum að mikilvægt er fyrir knattspyrnufólk að vera í góðu líkamlegu 

formi (Njororai, 2010).  

Í einum leik eru leikmenn að taka að meðaltali 10-20 spretti á hámarks ákefð. 

Flestir þeirra eru styttri en 20 metrar og taka um 3 sekúndur (Haugen, 2014). Leikmenn 

hlaupa á miðlungs hraða á um 70 sekúndna fresti eða um 80-100 sinnum í leik. Þeir 

fara í um það bil 15 tæklingar, 10 skallabolta og koma 50 sinnum að boltanum með um 

30 sendingum, ásamt stefnubreytingum (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005).  

 Ótal þættir hafa áhrif á frammistöðu leikmanna eins og líkamleg geta, tæknileg 

færni, leikstaða, taktískt hlutverk leikmanns og leikstíll. Einnig mætti telja ytri þætti 

eins og veður og andstæðingar (J. Bangsbo, 2014).   

Í knattspyrnu er mikið um göngu, skokk, spretti, hliðarhreyfingar og aftur á bak 

hreyfingar en þær eru mistíðar eftir leikstöðum (Njororai Simiyu, 2012). Vegalengd 

sem hver knattspyrnumaður hleypur, að undanskyldum markvörðum, getur verið allt 

frá 9,3 – 13,4 km í hverjum leik. Vegalengdin er breytileg eftir leikstöðum og öðrum 

þáttum sem nefndir eru hér að ofan (Bloomfield o.fl., 2007; Bradley o.fl., 2014; 

Njororai Simiyu, 2012; Salvo o.fl., 2006). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

afreksknattspyrnumönnum sýndu að miðjumenn hlaupa lengst eða að meðaltali 12 km 

í hverjum leik. Þeir eru einnig með hærri hámarkssúrefnisupptöku en aðrir leikmenn 

eða 66,4ml/kg/mín að meðaltali, en varnarmenn og sóknarmenn að meðaltali 61-

63ml/kg/mín samkvæmt rannsókn sem gerð var á knattspyrnumönnum í efstu deild í 

Noregi (Wisløff, Helgerud og Hoff, 1998).  Kantmenn hlaupa næst lengst allra 

leikmanna eða um 11,5km að meðaltali. Framherjar hlaupa að meðaltali 11km í 

hverjum leik, en taka flesta spretti miðað við aðra leikmenn eða í kringum 350m 

samtals. Kantmenn og framherjar taka einnig fleiri spretti en aðrir leikmenn á 23km/klst 

eða hraðar. Varnarmenn hlaupa styðst í hverjum leik, að undanskyldum markmönnum, 

eða um 10km. Þeir taka líka fæstu sprettina, þó samtals álíka vegalengd og miðjumenn, 

það er  í kringum 150-200m (Bloomfield o.fl., 2007; Bradley o.fl., 2014, 2012; Salvo 
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o.fl., 2006). Markmenn hlaupa aðeins í kringum 4km í hverjum leik og taka fáa spretti. 

Enda er hlutverk þeirra fyrst og fremst að verja markið (Yoga og Lars, 2012). Það eru 

ekki einungis leikstöður sem hafa áhrif á vegalengd knattspyrnumanna í hverjum leik 

eins og áður hefur komið fram. Eftir því sem deildin er sterkari því meiri verða 

kröfurnar til leikmanna. Vegalengd knattspyrnumanna í neðri deildum er því ekki 

endilega sambærileg við leikmenn í efstu deildum (Bloomfield o.fl., 2007). Sama má 

segja um einstaklingsmun en taka þarf tillit til þess að einstaklingar eru ólíkir. Gerð 

hefur verið rannsókn sem sýndi að mikill munur var á líkamlegum mælingum eftir 

leikstöðum, en jafnframt kom fram mismunur á vegalengd í sömu stöðu. Einn 

miðjumaður hljóp 12,3km, og þar af 3,5km í hárri ákefð, á meðan að annar miðjumaður 

í sama leik hljóp 10,8km og þar af 2,0km í hárri ákefð. Því geta margir þættir spilað 

inn í eins og einstaklingsmunur leikmanns, staða leikmanns, hlutverk hans og mótherjar 

þegar kemur að muninum á líkamlegum kröfum hverrar leikstöðu fyrir sig (J. Bangsbo, 

Mohr og Krustrup, 2006).   

Ásamt þoli, hafa snerpa, styrkur, tækni og taktík áhrif á frammistöðu í 

knattspyrnu (Njororai Simiyu, 2012). Reilly, Bangsbo og Franks (2000) telja að 

knattspyrnumenn þurfa að geta aðlagast að öllum líkamlegum kröfum íþróttarinnar. 

Jafnframt koma þeir inn á að hver og einn þarf ekki að búa yfir fullkomnri getu á öllum 

sviðum heldur að hafa hæfilega getu á öllum þeirra.  

Hæð, vöxtur, líkamsþyngd, líkamsþyngdarstuðull og aldur geta haft áhrif á getu 

knattspyrnumanna í ákveðnum stöðum. Almennt er munur á afreksmönnum (e. elite) í 

knattspyrnu eftir leikstöðum og því geta þættir eins og hæð, líkamsþyngarstuðull (e. 

BMI) og líkamsþyngd geta verið misjafnir eftir leikstöðum. Niðurstöður rannsóknar 

sem gerð var gaf til kynna að varnarmenn og framherjar séu almennt þyngri en aðrir 

leikmenn og með hærri líkamsþyngdarstuðul. Þá eru varnarmenn taldir líkamlega 

sterkustu leikmennirnir. Varnarmenn virðast nota mun meira af aftur á bak hreyfingum 

í sinni stöðu heldur en aðrir leikmenn. Um það bil 10% af vegalengd varnarmanna í 

hverjum leik er aftur á bak, á meðan framherjar og miðjumenn hreyfa sig um 5%  af 

heildar vegalengd þeirra í leik aftur á bak. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að 

miðjumenn hlaupi lengstu vegalengdina beint áfram, eða um 54%, á meðan 

varnarmenn og sóknarmenn hlaupa um 45% beint áfram af vegalengd þeirra. Aðrar 
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hreyfingar eru því til hliðar (Bloomfield o.fl., 2007). Varnarmenn sinna í raun allt öðru 

hlutverki heldur en sóknarmenn. Sóknarmenn taka mikið af stefnubreytingum á 

miklum hraða en það gera varnarmenn ekki. Miðað við niðurstöður rannsókna þurfa 

miðjumenn að vera í besta líkamlega ástandinu inn á vellinum þegar kemur að þoli; 

þeir þurfa að búa yfir góðu loftháðu og loftfirrtu þoli ásamt því að vera líkamlega 

sterkir. Þó hafa miðjumenn almennt minnsta vöðvamassann (Reilly, Bangsbo og 

Franks, 2000; The Global Fitness Community, e.d.). Niðurstöður rannsókna Bradley 

o.fl. (2014; 2012) á knattspyrnukonum á afreksstigi sýndu að miðjumenn stóðu sig 24% 

betur á þolprófinu Yo-Yo sem útskýrt er betur hér að neðan, heldur en varnarmenn og 

framherjar (Bradley o.fl., 2014, 2012).   

 

Þol 

Vöðvaþræðir líkamans  

Talið er að í líkamanum séu 680 vöðvar og í hverjum vöðva eru margir vöðvaþræðir 

(Behnke, 2012). Til eru tvær týpur af vöðvaþráðum í líkamanum. Gerð vöðvaþráða 

ákvarðast af erfðum og því eru þræðirnir mismunandi eftir einstaklingum. Ýmsir þættir 

geta haft áhrif á uppbyggingu vöðvaþráða eins og þol- og styrktarþjálfun. Týpa I eru 

hægir vöðvaþræðir og þeir virkjast fyrstir. Þeir hafa meira loftháð þol, geta geymt mikið 

súrefni og henta vel við æfingar með lágri ákefð. Týpa II eru hraðir vöðvaþræðir og 

henta betur við loftfirrtar æfingar. Þeir skiptast svo annars vegar í týpu IIa, sem gegna 

aðalhluverki á æfingum með mikilli ákefð og hins vegar týpu IIx, sem eru virkjaðir 

þegar vöðvinn þarf að framleiða mikinn kraft. Hlutfall hverrar gerðar er því breytilegt 

eftir einstaklingum, vöðvum, og þjálfun. Týpu II þræðirnir mynda spennu hraðar en 

týpu I þræðirnir, týpu I þræðirnir eru hægir en hafa mun meira úthald en hröðu þræðirnir 

(Gregory og Travis, 2015; Wilmore, Costill og Kenney, 2012).  

 

Orkukerfi líkamans  

Þol er skilgreint sem geta líkamans til þess að erfiða mikið í langan eða stuttan tíma 

(Gjerset, Haugen og Holmstad, 1995). Til þess að geta unnið með þol þarf líkaminn 

orku. Mannslíkaminn fær orku úr fæðunni og við geymum hana í orkuríkum ATP 

sameindum en ATP er aðallega myndað úr fitusýrum. Líkaminn myndar stöðugt nýtt 
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ATP, en þá koma orkukerfin þrjú til sögunnar (Wilmore o.fl., 2012). Þegar unnið er 

með þol notar líkaminn; ATP-PCr kerfið, Sykurrofskerfið og Oxunarkerfið.  Í ATP-

PCr kerfinu er notast við loftfirrð efnaskipti, sem þýðir að við þurfum ekki að notast 

við súrefni til þess að geta notað kerfið. Kerfið vinnur að því að veita vöðvum þá orku 

sem þeir þurfa til þess að framleiða kraft. Þetta kerfi getur séð fyrir nægri orku í 3-15 

sekúndur. Sykurrofskerfið tekur svo við og það kerfi notast við bæði loftfirrð og loftháð 

efnaskipti. Kerfið getur séð fyrir nægri orku í um 2-3 mínútur. Að lokum tekur 

Oxunarkerfið við og notast þá einungis við loftháð efnaskipti. Það þýðir að hér þarf 

súrefni að vera til staðar. Oxunarkerfið hjálpar til við langvarandi æfingar á lágri ákefð. 

Það er því ljóst af ofansögðu, að miðjumenn treysta mun meira á oxunarkerfið en aðrir 

leikmenn og þurfa þess vegna meira á loftháðu þoli að halda, heldur en því loftfirrta  

(Wilmore o.fl., 2012).  

 

Loftháð og loftfirrt þol  

Knattspyrna er margslungin íþrótt sem krefst mikils loftháðs þols (e. aerobic), sem og 

loftfirrts (e. anaerobic) þols. Leikmenn eru í hárri ákefð um 10-20% af leiktímanum 

þar sem loftfirrt þol er yfirráðandi, en í lágri ákefð um 80-90% af leiknum, þar sem 

loftháð þol er yfirráðandi. Þjálfun leikmanna ætti því að innihalda góða blöndu af hvoru 

tveggja (Bloomfield o.fl., 2007; Njororai Simiyu, 2012). Þrátt fyrir að loftháða þolið 

hafi yfirhöndina í yfirgnæfandi hluta leiktímans, þá spilar loftfirrta þolið og það sem 

gerist í líkamanum við háa ákefð, oft afgerandi hlutverk á úrslitastundum leiksins 

(Stølen o.fl., 2005). Rannsóknir hafa sýnt að konur og karlar notast við loftháða og 

loftfirrta þolið á sama hátt en knattspyrnukonur hlaupa styttri vegalengd en karlar í leik. 

Ástæðan er talin vera sú að konur búa yfir minni líkamlegri getu en karlar (Jens 

Bangsbo, 2004; Stølen o.fl., 2005).  

Þol er, eins og fram hefur komið, mikilvægur eiginleiki knattspyrnumanna og 

þá sérstaklega meðal afreksmanna. Knattspyrnuleikur er 90 mínútur en sýnt hefur verið 

fram á að meðal súrefnisupptaka hjá afreksmönnum í knattspyrnu, meðan á leik 

stendur, er um 70-80% af hámarkssúrefnisupptöku þeirra (VO2max) en 

hámarkssúrefnisupptaka er skilgreind neðar í kaflanum (O’Reilly og Wong, 2012). 

Gott loftháð þol hjálpar einstaklingum til þess að þjálfa loftfirrt þol. Slagmagn hjartans 
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eykst með þolæfingum og eftir því sem einstaklingur æfir meira og kemst í betra 

hlaupaform því lægri verður hvíldarpúlsinn. Púlsinn er einnig sneggri að fara niður eftir 

há ákefðar æfingu sem þýðir að leikmenn eru fljótari að jafna sig eftir æfingu þar sem 

unnið var með háa ákefð en þegar hvíldarpúlsinn er hærri (Bompa og Haff, 2009). Þrátt 

fyrir að geta manna sé misjöfn í loftháðu og loftfirrtu þoli, tengjast þeir þættir. Eftir því 

sem einstaklingur er með betra loftháð þol því auðveldara á hann með að auka getu við 

loftfirrtar aðstæður. Getan til þess að jafna sig eftir stuttan sprett er því bæði háð 

loftfirrtu þoli og því loftháða (Aziz, Chia og Teh, 2000).  

 

Mælingar á þoli  

Hámarkssúrefnisupptaka (VO2max) manna er besti mælikvarðinn á þol. Hér er átt við 

hámarksgetu líkamans til þess að nýta súrefni við hámarksálag (Wilmore o.fl., 2012). 

Hámarkssúrefnisupptaka verður hærri eftir því sem þú þjálfar meira, upp að vissu marki 

en hana er hægt að mæla á nokkra vegu. Hér verða nefndar tvær leiðir. Hin fyrri er 

áreiðanlegri og er gerð á rannsóknarstofu, annaðhvort á hlaupabretti eða á hjóli. Þá er 

notast við súrefnisgrímu sem reiknar nákvæmlega út það súrefni sem einstaklingur 

notar og notar ekki. Hin leiðin felst í vettvangsprófunum, þar sem aðstæður eru oftast í 

takt við raunverulegar aðstæður, en þá er einungis hægt að áætla 

hámarkssúrefnisupptöku með niðurstöðum mælinganna. Dæmi um það eru mælingar 

eins og hlaupapróf þar sem einungis er tekið tillit til þeirrar vegalengdar sem hlaupin 

er, ekki til hjartsláttartíðnis eða annarra mælinga (Saltin og Astrand, 1967; Smirmaul, 

Bertucci og Teixeira, 2013). Niðurstöður rannsókna á tveimur liðum í Noregi, gáfu til 

kynna að hámarkssúrefnisupptaka getur skipt sköpum hvað árangur varðar. 

Hámarkssúrefnisupptaka var 63,7ml/kg/mín að meðaltali hjá öðru liðinu, sem hafði 

verið í efsta sæti síðustu árin, en var 59,9ml/kg/mín hjá hinu liðinu, sem hafði nýverið 

komist upp í efstu deild. Mælingin var gerð á rannsóknarstofu á hlaupabretti.  

Rétt þolþjálfun hefur sömu áhrif á alla heilbrigða einstaklinga. Það verður 

aukning á hámarkssúrefnisupptöku (VO2max) sem gerir það að verkum að einstaklingar 

eiga auðveldara með að nýta súrefni sem í boði er. Því hærri sem 

hámarkssúrefnisupptakan er því betra er líkamlegt þolástand (Wilmore o.fl., 2012). 



12 

 

YoYo próf eru þolpróf sem felast í því að leikmenn keyri sig út þar til þeir geta 

ekki meira. Prófið er framkvæmt með hlaupi á 20 metra svæði þar sem leikmenn hlaupa 

fram og til baka. Prófið mælir aðallega þol en það er uppbyggt þannig að mikið er um 

stefnubreytingar. Prófið keyrir hjartsláttartíðni vel upp en einstaklingar eiga að halda 

áfram þar til þeir gefast upp. Prófin eru margvísleg en í þessari rannsókn er notast við 

YoYo Intermittent Endurance Test Level 2 (Yo-Yo IE2), sem er mikið notað við 

mælingar á knattspyrnufólki. Til er level 1 og level 2. Level 2 er fyrir íþróttafólk og er 

meira krefjandi en Level 1. Munurinn á prófunum felst aðallega í hraða og lengd hvíldar 

(J. Bangsbo, Iaia og Krustrup, 2008; Haugen, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að YoYo 

prófið skilar hlutverki sínu ágætlega í að meta þol leikmanna og þar af leiðandi nýst 

vel til að meta muninn á milli leikmanna í mismunandi leikstöðum. Niðurstöður í Yo-

YO IE2 á afrekskonum í knattspyrnu sýndu að fullnægjandi árangur á prófinu væri í 

kringum 1500-1700m (Haugen og Seiler, 2015). 

 

Styrkur  

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

vöðvaátaki sem felst í styttingu (e. concentric) og lengingu (e. eccentric) vöðva. 

Styrkur er einn af mikilvægustu þáttum allra íþrótta og þar er knattspyrna engin 

undantekning. Styrkur hefur áhrif á bæði hlaupahraða og þol (Bompa og Haff, 2009; 

Gjerset, Haugen og Holmstad, 1999). Styrkur leikmanna er mikilvægur grunnur fyrir 

annað en talið er að þeir sem eru hraðir, séu jafnframt sterkir (Bompa og Haff, 2009). 

Rannsókn á afreksmönnum í knattspyrnu sýndi að allir knattspyrnumenn ættu að 

einblína á hámarksstyrksþjálfun með áherslu á að hámarka hreyfigetu á vöðvum í 

styttingu (e. concentric) sem þar af leiðandi mun bæta færni þeirra í sprettum og 

hoppum (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004). Hæfni vöðva til þess að 

dragast hratt saman er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að mynda kraft, en mesti 

krafturinn verður í styttingu vöðva eða þegar samdráttarhraði vöðvans er eins lítill og 

hægt er (Gjerset o.fl., 1999).  

 Rannsókn sem gerð var á leikmönnum í efstu deild í Englandi sýndi að 

framherjar og varnarmenn eru í mestri líkamlegri snertingu við mótherja og þurfa því 
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að hafa mikinn styrk. Bæði til þess að minnka líkur á meiðslum og til þess að eiga 

möguleika á að sigra boltann (Bloomfield o.fl., 2007).  

Í mörgum tilvikum í knattspyrnu, er það til bóta að geta sparkað boltanum fast, 

þannig að hann ferðist hratt og komist langar vegalengdir. Hraði spyrnufótar spilar 

stóran þátt í hraða og vegalengd boltans sem og styrkur í Quadriceps vöðvum (framan 

á læri) og beygjuvöðvum (e. flexion) mjaðmar. Aðalbeygjuvöðvar mjaðmar eru Rectus 

Femoris (Quadriceps) og Iliopsoas ásamt Sartorius sem er einnig lengsti vöðvi 

líkamans. Knattspyrnumenn sem hafa mikinn vöðvamassa í neðri hluta líkamans, ná 

meiri hraða á boltann þegar honum er spyrnt (Behnke, 2012; Young og Rath, 2011). 

Skotkraftur kvenna var mældur í rannsókn sem gerð var af Barfield og félögum og 

niðurstöður sýndu að meðal skotkraftur kvenna var 20,55m/s eða 72km/klst á ríkjandi 

fæti en 18,18m/s eða 65,50km/klst á veikari fæti (Barfield, Kirkendall og Yu, 2002).  

 

Hraði 

Hraði er eitt sérhæfðasta form styrks og krafts í líkamanum (Bompa og Haff, 2009). 

Hraðaþjálfun snýst um það að framkvæma tæknilega vel gerðar endurtekningar á 

hámarkshraða og einnig að komast frá einum stað á annan á sem styðstum tíma. Þau 

orkukerfi sem unnið er með í hraðaþjálfun eru nánast alltaf loftfirrt og týpu 2 

vöðvaþræðirnir eru oft ríkjandi í hraðaþjálfun (Bompa og Haff, 2009). 

Getan til þess að taka stutta endurtekna spretti með stuttri hvíld á milli er góður 

eiginleiki til þess að hafa í knattspyrnu. Ákefðin er oft há í leikjum og getur einn 

sprettur skipt sköpum þegar kemur að úrslitum (Di Mascio, Ade og Bradley, 2015; 

Kaplan, 2010).  

Gott er að nota stutta spretti með stuttri hvíld á milli (<60 sek) í þjálfun 

knattspyrnufólks en þá er verið að líkja við það lífeðlisfræðilega viðbragð sem gerist í 

leikjum á meðan á hárri ákefð stendur. ATP-PCr kerfið hefur mikil áhrif á getu 

leikmanna til þess að framkvæma stutta hraða spretti. Getan til þess að ná að jafna sig 

á stuttum tíma skiptir miklu máli, eftir því sem leikmaður er fljótari að jafna sig eftir 

sprett því betra er líkamsástand hans (Di Mascio o.fl., 2015). 

Sprettir eftir beinni línu er einn áhrifamesti þátturinn í sóknarleik 

knattspyrnufólks á hæsta stigi (e. elite), en mörk eru oftast skoruð eftir beina spretti 
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annars vegar og hopp hins vegar. Á þetta við bæði hjá þeim sem skorar og þeim sem 

leggur upp markið (Faude, Koch og Meyer, 2012). Rannsóknir hafa sýnt að það er 

munur á hraða á milli kynja en meðaltal karla í 30 metra spretti er í kringum 3,9 

sekúndur en meðaltal kvenna er í kringum 4,3 sekúndur. Einnig er munur á hraða eftir 

því í hvaða deild knattspyrnufólk spilar. Það þarf ekki að koma á óvart að afreksmenn 

í knattspyrnu hlaupa hraðar en leikmenn í neðri deildum (Abrantes, Maçãs og Sampaio, 

2004; Haugen, 2014). 

 

Snerpa  

Snerpa er blanda af hraða og kraft. Hún er skilgreind sem hæfni vöðva til þess að mynda 

mikinn kraft á miklum hraða (Gjerset o.fl., 1999). Gott jafnvægi, góð samhæfing, mikill 

kraftur og mikill hraði hefur allt jákvæð áhrif á snerpu og því verður notast við orðið 

„snerpa“ hér eftir þegar talað er um stefnubreytingar, kraft og viðbragð (Raya o.fl., 

2013). Hægt er að líkja snerpu við viðbragð, hversu snöggur leikmaður er að hugsa og 

framkvæma. Það er ekki einungis talað um snerpu sem líkamlegt athæfi, heldur einnig 

færni til þess að bregðast við áreiti eins og þegar kemur að snöggum stefnubreytingum 

í leik (Bompa og Haff, 2009). Í hverjum leik eru leikmenn að framkvæma um 1200-

1400 stefnubreytingar eða á hverri 2-4 sekúndu leiksins og af þeim eru um 220 

framkvæmdar í hárri ákefð. Vegna þessa er ástæða til að skoða snerpu og viðbörgð 

leikmanna (Los Arcos, J og Javier, 2017; Sporis, Jukic, Milanovic og Vucetic, 2010).  
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Mynd 1. Snerpa (Sheppard og Young, 2006) 

Að geta brugðist hratt við áreiti og verið fær í stefnubreytingum er mikilvægur 

þáttur í leik knattspyrnumanna en það snýst um að ná hraðaaukningu og svo 

hámarkshraða. Þrátt fyrir að þetta gangi undir þau 10-20% þar sem há-ákefð er í 

hverjum leik þá skipta þessir þættir miklu máli og geta ráðið úrslitum á örlagastundum 

(Little og Williams, 2005). Það sem gerir snerpu hvað mikilvægasta til þess að hafa í 

vopnabúrinu er að hún minnkar líkur á meiðslum með því að framkalla hagstæðari 

virkjun á vöðvaþráðum (Dawes og Roozen, 2012; Jovanovic, Sporis, Omrcen og 

Fiorentini, 2011).  

Í knattspyrnu er eins og áður sagði mikið um hopp. Hopp er flókin hreyfing sem 

krefst samhæfingar á milli efri og neðri útlima (Faude o.fl., 2012; Njororai Simiyu, 

2012). Faude og félagar (2012) komust að því að hopp er eitt af tíðustu atburða í leikjum 

þegar kemur að því að skora mörk og leggja upp mörk (Faude o.fl., 2012). Að geta 

hoppað veltur á ýmsu, eins og áður sagði, þ.á.m. samhæfingu útlima, gerð vöðvaþráða, 

stirðleika og hámarksstyrks einstakling. Hægt er að bæta færni í hoppum með 

styrktarþjálfun og plýómetrískum æfingum (e. plyometrics) (Kotzamanidis, 

Chatzopoulos, Michailidis, Papaiakovou og Patikas, 2005).  Styrktarþjálfun ætti að 

vera stór hluti af þjálfun knattspyrnumanna en hún getur minnkað líkur á meiðslum 
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ásamt því að með styrktarþjálfun eykst geta vöðva til þess að dragast saman og úr því 

verður meiri kraftur (Stølen o.fl., 2005). Mikilvægt er að vinna með plýómetrískar 

æfingar en í þeim æfingum er undirstaðan hopp. Með hoppþjálfun er hægt að auka kraft 

í neðri útlimum sem hjálpar til við grundvallarhreyfingar í íþróttinni eins og að bæta 

viðbragð, taka fljótt af stað, spretta, sparka, hoppa og taka stefnubreytingar (Wang og 

Zhang, 2016).  

Í mörgum íþróttum, eins og knattspyrnu er góður eiginleiki að geta búið til kraft 

snögglega. Góð rök hafa verið færð fyrir því að besta prófið til þess að meta kraft í 

neðri hluta líkamans sé Countermovement Jump prófið sem notast var við í þessari 

rannsókn  (Carvalho, Mourão og Abade, 2014; Markovic, Dizdar, Jukic og Cardinale, 

2004). 

 

Tækni og taktík 

Allur þjálfunarundirbúningur í íþróttum ætti að innihalda andlega þjálfun, líkamlegt 

athæfi, tækni og taktík (Bompa og Haff, 2009). Í þjálfun ætti alltaf að æfa tækni í 

upphafi æfingar, eftir upphitun og í lokuðu umhverfi. Þegar einstaklingur hefur náð 

tökum á hreyfingunni er hægt að auka erfiðleikastig eins og að bæta við leiklíkum 

aðstæðum (Bompa og Haff, 2009).  

Tækni í knattspyrnu snýst um alla meðferð á knettinum eins og að rekja, senda, 

taka á móti, skjóta, skalla og gabbhreyfingar. Allar þessar hreyfingar eru mikilvægar í 

íþróttinni. Svo dæmi sé tekið er hægt að taka á móti bolta með öllum líkamanum, með 

höfðinu, bringunni, maganum, lærunum og ristunum og því þarf að æfa allar þessar 

móttökur (Chapman, Derse og Hansen, 2012). Aðeins 1,2% - 2,4% af hlaupalengd 

leikmanna er með bolta í hverjum leik en þrátt fyrir það eru það stundir sem geta skipt 

sköpum þegar kemur að úrslitum. Miðjumenn hlaupa mest með boltann enda snýst 

þeirra hlutverk m.a. um að dreifa boltanum um völlinn og tengja saman vörn og sókn 

(Faude o.fl., 2012). 

Þegar kemur að tækni, eins og mörgu öðru, er þjálfun lykilatriði. Talað er um 

að einstaklingur þurfi að eyða 10 þúsund klukkustundum í ákveðna færni til þess að 

verða framúrskarandi í henni. Ef einstaklingur æfir í 3 klukkutíma á dag í 10 ár þá ætti 

einstaklingur að vera orðin framúrskarandi í færninni (Williams og Hodges, 2005). Til 
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þess að ná þessari færni þarf að æfa utan skipulags æfingatíma og það krefst mikils aga. 

Tækni er því færni sem þarf að eyða einna mestum tíma í að æfa (Williams og Hodges, 

2005).  

Tækni og taktík í knattspyrnu eru taldir vera ríkjandi þættir í íþróttinni en góð 

sendingargeta, tíðni vel heppnaðra sendinga, tíðni vel heppnaðra móttaka og 

meðalfjöldi snertinga á leikmann er yfirleitt hærri meðal farsælla liða heldur en 

ófarsælla (Haugen og Seiler, 2015). 

Gott er að vinna með ákveðna áætlun eða stefnu (e. strategy) fyrir hvern leik. 

Til þess að geta framkvæmt þessa áætlun þarf að hafa ákveðna taktík. Taktík getur verið 

misjöfn eftir leikstöðum þó svo að allir leikmenn vinni að sama markmiði en rétt taktík 

getur haft mikil áhrif á úrslit leiksins (Taylor, Mellalieu og James, 2005). Gerð var 

rannsókn sem skoðaði mismunandi hlutverk á milli leikstaða þegar kom að tækni og 

taktík. Niðurstöður sýndu fram á að varnarmenn og miðjumenn hreinsuðu mikið 

boltann burt frá sínum vallarhelming og þeir röktu boltann mest miðað við aðra 

leikmenn (Taylor o.fl., 2005).   

Í knattspyrnu er markmið allra liða að koma knettinum í mark andstæðingsins 

og koma í veg fyrir að andstæðingur skori. Leikvöllurinn er stór og því hafa leikmenn 

oft frelsið til þess að búa eitthvað til. Til þess þarf að hafa góða tækni og hafa gott auga 

fyrir leiknum og sjá tækifæri sem birtast. Hluti af leiknum er að geta hreyft sig rétt bæði 

með bolta og án bolta. Þannig opnast svæði sem geta þar af leiðandi skapað tækifæri 

til þess að sigra leikinn (Chapman o.fl., 2012).  

Líkamlegar mælingar 

Hægt er að bæta frammistöðu leikmanna með réttri þjálfun á réttum tíma. Þjálfun er 

allar þær aðferðir og athafnir sem viðhafðar eru í þeim tilgangi að auka og viðhalda 

líkamlegri getu í ákveðinni íþrótt eða hreyfingu (Bompa og Haff, 2009).  Rétt þjálfun 

kallar fram bætta frammistöðu og líkur á meiðslum minnka og því ætti öll þjálfun að 

vera uppbyggð eftir kröfum íþróttarinnar (J. Bangsbo, Mohr, Poulsen, Perez-Gomez og 

Krustrup, 2006). Próf og mælingar eiga að vera notaðar til þess að sjá stöðuna eins og 

hún er í dag og reyna að spá fyrir um það hvernig hún gæti orðið í framtíðinni (Hoff, 

2005). Mælingar hjálpa okkur að vita hvort við séum að fara afturábak eða áfram, hvort 
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við séum á réttri leið í átt að markmiði. Mikilvægt er að átta sig á því af hverju við erum 

að mæla og hvað við viljum fá útúr mælingunum (Hoff, 2005). Mælingar ættu að vera 

mikilvægur hluti af þjálfunaráætlun allra knattspyrnuliða en mikilvægt er að 

skipuleggja mælingar vel og nauðsynlegt er að hafa prófin í réttri röð til þess að 

hámarka frammistöðu í hverju prófi fyrir sig. Hraðapróf ættu alltaf að vera í upphafi 

mælinga og þolpróf ættu alltaf að vera í lok mælinga svo dæmi séu tekin (Gregory og 

Travis, 2015). Afreksmenn í knattspyrnu eyða miklum tíma í æfingar og reyna að bæta 

eða laga líkamlega afkastagetu eins og þol, styrk, hraða og kraft. Líkamlegar mælingar 

sýna okkur hvað þarf að bæta (Hoff, 2005). Þegar á að framkvæma líkamlegar 

mælingar þarf að passa að niðurstöður þeirra séu gagnlegar. Niðurstöður á líkamlegum 

mælingum auðvelda vinnu þjálfara til muna. Þær draga fram styrkleika og veikleika 

leikmanna og gera þjálfurum og leikmönnum kleift að vinna í þeim hlutum sem þarf 

að bæta, til þess að bæta frammistöðu (J. Bangsbo, Mohr, Poulsen, o.fl., 2006; Gregory 

og Travis, 2015). Annað sem líkamlegar mælingar hjálpa leikmönnum að gera er að 

setja sér markmið. Mælingar eiga að vera gerðar á nokkurra vikna fresti og þá er auðvelt 

að setja sér markmið fyrir næstu mælingu (Gregory og Travis, 2015). Tilgangur 

líkamlegra mælingar getur verið margvíslegur. Hægt er að nota þær til þess að meta 

stöðu innan hóps, meta stöðu á milli hópa, meta framfarir, stilla ákefð og sem sálrænan 

undirbúning svo dæmi séu tekin (Gregory og Travis, 2015). 

Rannsóknarspurning 

Í ljósi fræðilegra kafla hér að ofan var skoðað hver munurinn væri á líkamlegri getu 

leikmanna unglingalandsliða Íslands eftir leikstöðum þeirra. 

Áhugavert er að skoða hvort að munur sjáist á líkamlegri getu hjá 

unglingalandsliðum kvenna í knattspyrnu á Íslandi í líkamlegum mælingum. Í 

knattspyrnuþjálfun er mikilvægt að vita hvaða eiginleika hver leikmaður þarf að hafa 

þegar kemur að leikstöðum. Með þessum niðurstöðum er hægt að meta hvort að það 

vanti uppá ákveðna eiginleika hjá leikmönnum, eftir því í hvaða stöðu þeir spila. Því er 

rannsóknarspurning þessarar rannsóknar eftirfarandi: Er munur á líkamlegri getu hjá 

leikmönnum í unglingalandsliðum kvenna eftir leikstöðum?  
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Aðferðir og gögn  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þátttakendum, mælitækjum og framkvæmd 

rannsóknarinnar sem og úrvinnslu og greiningu á niðurstöðum. 

 

Þátttakendur  

Við öflun gagna voru gerðar líkamlegar mælingar á unglingalandsliðum kvenna Íslands 

í knattspyrnu í knattspyrnuhúsinu Kórnum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 75 

talsins á aldrinum 15 – 18 ára. Fyrri mælingarnar fóru fram 10. nóvember 2017 þar sem 

gerðar voru mælingar á u-16 og u-17. Seinni mælingarnar fóru fram 24. nóvember 2017 

en þá voru mælingar á u-19. Þátttakendur voru valdir af þjálfurum unglingalandsliða 

og stóð þeim til boða að taka þátt í mælingunum. Allir þátttakendur rannsóknarinnar 

voru kvenkyns. Knattspyrnukonurnar komu úr 21 liði hvaðanæva af landinu. 

Mynd 1 sýnir fjölda þátttakenda eftir leikstöðum. Varnarmenn voru flestir eins og sést 

á myndinni, 32% eða 24 talsins. Ástæðan fyrir því er að öllum líkindum sú að í þessari 

rannsókn flokkast varnarmenn bæði undir miðverði og bakverði. Miðjumenn eru síðan 

25,3% eða 19 talsins. Kantmennirnir voru 16 eða 21.3% hvort sem þeir spila hægra- 

eða vinstra megin. Minnst var um framherja og markmenn. Framherjar voru 12% eða 

9 talsins og markmenn 9.3% eða 7 talsins.  
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Mynd 2. Þátttakendum skipt eftir leikstöðum 

 

Mælingar og framkvæmd  

Notast var við líkamlegar mælingar sem mældu hraða, skothraða, kraft í neðri hluta 

líkamans, snerpu og þol. Einnig voru gerðar mælingar á hæð og þyngd. Allar mælingar 

voru gerðar í knattspyrnuhöllinni Kórnum í Kópavogi. Við upphaf mælinga hituðu 

þátttakendur upp með þjálfara. Hver og einn þátttakandi fékk númer sem var límt á 

vinstri fót á stuttbuxur.  

Þátttakendur byrjuðu á því að fara í 5x30 metra hraða próf. Við hraðamælingar 

var notað „Repeated Sprint Test“ (RST). Við þær mælingar var notast við Smart Speed 

tímatökuhlið annars vegar og Brower Timing Systems tímatökuhlið hins vegar. Þrír 

þátttakendur hlupu með 10 sekúndna millibili en hver þátttakandi hafði 30 sekúndur til 

þess að spretta 30 metra, skokka til baka og vera tilbúinn í næsta sprett. Tvær 

hlaupabrautir voru í gangi á sama tíma og voru 6 þátttakendur að spretta á sama tíma. 

Prófið er því þægilegt í framkvæmd og tekur ekki langann tíma. Tveir rannsakendur 

voru á braut og skrifuðu niður tímana og einn rannsakandi var með skeiðklukku og lét 

þátttakendur vita hvenær þeir mættu fara af stað. Upphafspunktur var merktur með 

stóru hvítu teipi 0,50 metra frá tímahliðum. Þátttakendur hlupu úr kyrrstöðu.  

Að loknu hraðaprófi og eftir næga hvíld fóru þátttakendur í skotkrafts próf þar 

sem notuð var Sports Radar SR3500 hraðabyssa til þess að mæla hraða fótboltans. 
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Fótbolta var stillt á vítapunkt þar sem þátttakendur stigu tvö skref aftur á bak, tóku 

tilhlaup og skutu boltanum í markið. Byrjað var á að skjóta tvö skot með hægri fót og 

síðar tvö skot með vinstri fót. Markmiðið hér var að þátttakendur skjóti eins fast og þeir 

geta í boltann. Rannsakandi stóð fyrir aftan markið með hraðabyssuna og annar 

rannsakandi hjálpaði til við að safna saman boltum á vítapunkt. Skotprófið tengdist 

fremur styrk í fótum heldur en tækni, þar sem markmiðið var að sparka eins fast og 

mögulegt var í boltann. 

Eftir skotprófið fóru þátttakendur í kraftpróf. Við mælingu á kraft í neðri hluta 

líkamans var notast við Countermovement Jump (CMJ). Mælitæki sem notuð voru við 

þá mælingu var stöng, límband, Casio Exilha myndavél, kastaraljós, keila til þess að 

staðsetja upphafspunkt og málband. Eins og mynd 3 sýnir var stillt upp priki merkt með 

málbandi í 50cm hæð og 1m hæð mælt frá efri brún málbandsins. Notað var stórt hvítt 

límband til þess að búa til „X“ í grasið og það var staðsett 0,50 metra frá prikinu. Sett 

var myndavél 2,50 metra frá X. Myndavélin var stillt á 300 ramma á sekúndu. Önnur 

myndavél var svo sett einnig 2,50 metra frá X nema til hliðar. Báðar myndavélar voru 

stilltar í 80cm hæð, 2,50 metra frá X og 3,50 metrar voru á milli myndavélanna. X-ið 

og myndavélarnar tvær mynda þríhyrning. Ljósakastari var stilltur upp fyrir framan 

hliðarmyndavélina og lýsti í átt að X og prikinu. Hér að neðan sýnir mynd 3 

uppstillingu prófsins. Þátttakendur byrjuðu á því að standa á X-inu með hendur á 

mjöðmum. Þátttakendur beygðu sig niður í hnébeygjustöðu (90°) og hoppuðu upp, 

framkvæmd voru tvö hopp. Síðar stigu þeir þrjú skref aftur á bak frá X-inu og 

framkvæmdu alveg eins hopp nema með þriggja skrefa atrennu, tvö hopp. Einungis 

verður notað fyrra hoppið án þriggja skrefa atrennu í þessari rannsókn.   
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Mynd 3. Uppsetning á CMJ prófi 

Næst fóru þátttakendur í snerpupróf. Prófið sem notast var við heitir „Illinois 

agility test“. Stillt var upp kassa með keilum með 10 metrum í lengd og 5 metrum á 

breidd. Við upphafspunkt og endapunkt var sett Brower System tímahlið til þess að taka 

tímann. Notast var við sama hlið og í 5x30 metra sprettprófinu. Eins og mynd 3 sýnir 

voru fjórar keilur notaðar til þess að setja upp kassann. Síðan var sett keila á milli 5 

metra keilnanna í miðjuna, 2,5m frá báðum keilum sem er upphafspunktur og 

endapunktur. Frá þeirri keilu eru þrjár keilur til viðbótar allar með 3,3m bili á milli. 

Þátttakendur byrjuðu vinstra megin við keilu, liggjandi á maganum með hendur hjá 

öxlum. Þátttakandi hljóp af stað þegar hann var tilbúinn. Þátttakendur hlupu 10m áfram 

að næstu keilu, hlupu út fyrir hana og til baka á keiluna í miðjunni, sneru svo við og 

hlupu „Sikk Sakk“ fram og til baka, alltaf út fyrir allar keilur, síðast hlupu þátttakendur 

út fyrir keiluna lengst til hægri og fulla ferð til baka að lokapunkti. Mynd 4 hér að neðan 

sýnir uppsetningu prófsins. Markmiðið er að hlaupa eins hratt og hægt er í kringum 

keilurnar án þess að fella keilu.  
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Mynd 4. Uppsetning á Illinois Agility prófi 

Beint eftir Illinois agility prófið fóru þátttakendur í líkamlegar mælingar á hæð 

og þyngd. Þátttakendur fóru úr skóm og stigu á vigt til þess að mæla þyngd. Einnig var 

mæld hæð þátttakenda með málbandi. 

Síðasta mælingin sem tekin var, var YoYo Intermittent Endurance Test Level 

2. Í prófinu var notast við keilur. Notast var við miðlínuna á knattspyrnuvelli sem 

upphafspunkt. 20m frá miðlínu voru settar keilur til þess að marka aðra línu. Frá 

miðlínu í hina áttina voru svo settar keilur til þess að marka línu 2,50m frá. Þetta 2,50m 

svæði er kallað hvíldarsvæði. Prófið fór þannig fram að helmingur þátttakanda stillti 

sér upp á miðlínu. Þeir hlupu svo 20m fram og til baka, þátttakendur eiga að stíga á 

línuna þegar það heyrist „píp“. Eftir eina ferð fram og til baka er 5 sekúndna pása þar 

sem þátttakendur ganga fram og til baka 2,50m. Þeir gerðu sig svo tilbúna til þess að 

hlaupa aftur af stað. Hinn helmingur þátttakanda telja hversu margar ferðir hinir 

þátttakendurnir hlaupa og merkja inná stigablaðið. Ef einstaklingur fór af stað áður en 

það heyrðist „Píp“ eða steig á línuna eftir að það heyrðist „Píp“ þá fékk sá hinn sami 

gult spjald. Ef það gerist aftur þá er einstaklingur úr og fær ekki að halda áfram í 

prófinu. Í þessu prófi hlupu þátttakendur þar til þeir urðu úrvinda og gáfust upp. Þegar 
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annar helmingur þátttakanda hafði lokið prófi þá var skipt um hlutverk og hinn 

helmingurinn þreytti prófið.   

 

Mynd 5. Uppsetning á YoYo Intermittent Endurance prófi (Professional Soccer Coaching, 

e.d.).  

Úrvinnsla gagna  

Gögnum var safnað saman í forritið Microsoft Excel og þaðan færð inn í SPSS 

(Statistical package for the Social Science) þar sem tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Í 

upphafi var keyrð tíðnitafla með öllum þátttakendum með tilliti til leikstaða. Næst var 

keyrt saman gögn úr hverri líkamlegri mælingu fyrir sig með tilliti til leikstaða, það 

var gert með Anova-prófi (e. one way Anova) til þess að skoða hvort marktækur 

munur væri. Marktektarmörk voru sett við p<0,05. Einnig var keyrt Post-hoc próf til 

þess að geta séð hvar marktæki munurinn, ef eitthver væri, liggur. 

Niðurstöður  

Fjöldi leikmanna í hverri leikstöðu breyttist stundum á milli prófa þar sem meiðsli 

höfðu áhrif á þátttöku leikmanna í prófunum. Allir markverðirnir (GOA)(n=7) gátu 

tekið þátt í öllum prófum og einnig allir varnarmennirnir (DEF)(21). Það tóku 16 

kantmenn (WIN) þátt í mælingunum en aðeins 15 sáu sér fært að taka þátt í Illinois 

Agility prófinu. Það voru 17 miðjumenn (CEN) sem tóku þátt í mælingunum en aðeins 

16 þeirra tóku þátt í mælingu skotkrafta á vinstri fæti. Það voru 8 framherjar (FOR) 

sem tóku þátt í mælingunum en aðeins 7 þeirra tóku þátt í CMJ.  

Tafla 1 sýnir fjölda þátttakenda fyrir hverja leikstöðu fyrir sig, meðaltal, staðalfrávik 

og fjölda í öllum mælingum.  
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Tafla 1. Niðurstöður úr líkamlegum mælingum u-16, u-17 og u-19 landsliðum kvenna í 

knattspyrnu skipt eftir leikstöðum 

Líkamlegar 

mælingar  

Markmenn  

Meðaltal 

(SD) (n=7) 

Varnarmenn 

Meðaltal 

(SD) (n=21) 

Kantmenn 

Meðaltal 

(SD) (n=16) 

Miðjumenn 

Meðaltal 

(SD) (n=17) 

Framherjar 

Meðaltal 

(SD) (n=8) 

Sig-

gildi 

*,** 

 

5x30m 

hraðapróf(s)  5,03 (0,1) 4,85 (0,1) 4,74 (0,1)  4,89 (0,1)  4,77 (0,2)  0,005

** 

GOA>WIN

,FOR 

Skotkraftur 

hægri(km/klst) 

 

78,2 (9,0)  74,1 (8,5)  79,8 (61,7)  77,7 (7,6)  77,3 (10,2) 0,323  

Skotkraftur 
vinstri(km/klst) 

 

67,8 (6,9) 70,1 (7,7)  68,7 (9,3)  68,5 (6,4)  71,2 (9,5)  0,878  

Counter 

movement jump 

(cm) 

 

44,2 (3,3) 41,7 (4,4)  46,8 (6,5)  39,3 (3,7)  42,3 (4,6)  0,001

** 

WIN>DEF,

CEN 

Illinois Agility 

Test (s) 

 

17,11 (0,8) 16,41 (0,73)  16,34 (0,6)  16,66 (0,7)  16,31 (0,8)  0,148  

YoYo 

Intermittent 

endurance test 

level 2 (m) 

628,5 (149,1)  975,2 (322,6)  1087,5 (268,6)  1138,8 

(226,7)  

1195,0 

(313,4)  

0,001

** 

GOA<DEF

,WIN,CEN, 

FOR 

*p<0,05, **p<0,01 

n = fjöldi 

GOA = Markvörður 

DEF = Varnarmaður 

WIN = Kantmaður 

CEN = Miðjumaður 

FOR = Framherji 

 

Niðurstöður úr 5x30m hraðaprófi sýndu að marktækur munur var á milli 

leikstaða. Lægsta gildið var 4,44s og var framkvæmt af framherja. Hæsta gildið var 

5,33s og var framkvæmt af miðjumanni. Kantmenn og framherjar hlupu hraðast en 

aðeins var 0,11s munur á meðaltali hjá þeim.  Markverðir hlupu hægast eða 0,29s hægar 

en kantmenn og 26s hægar en framherjar en marktækur munur var þar á milli.   

Ekki fannst marktækur munur á milli skotkrafts hægri fótar á milli leikstaða. 

Hæsta gildið var 94 km/klst og var framkvæmt af framherja og lægsta gildið var 55 

km/klst og var framkvæmt af varnarmanni. Kantmenn höfðu mesta skotkraftinn og 

varnarmenn höfðu minnsta skotkraftinn eða 5,7km/klst hægar en kantmenn.  

Ekki fannst marktækur munur á milli skotkrafts vinstri fótar á milli leikstaða. 

Hæsta gildið var 88 km/klst og var framkvæmt af framherja en lægsta gildið var 
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55km/klst en það var framkvæmt af framherja, miðjumanni og markmanni. Framherjar 

höfðu að meðaltali mesta kraftinn í vinstri fæti eða 3,4km/klst hraðar en markmenn 

sem höfðu minnsta kraftinn í vinstri fæti. Munur á milli vinstri og hægri fótar var 

minnstur hjá varnarmönnum eða aðeins 4km/klst. Mestur var munur á milli fóta hjá 

kantmönnum eða 11.1km/klst. 

 Niðurstöður úr CMJ prófi sýndu marktækan mun á milli varnarmanna og 

kantmanna þar sem kantmenn hoppuðu að meðaltali 5.1cm hærra en varnarmenn. 

Hæsta gildið var 58,29 cm og var framkvæmt af kantmanni. Lægsta gildið var 31,62 

cm og var framkvæmt af miðjumanni. Einnig fannst marktækur munur á milli 

miðjumanna og kantmanna þar sem miðjumenn hoppuðu 7,5cm lægra en kantmenn. 

Miðjumenn hoppuðu að meðaltali lægst allra leikmanna. 

 Niðurstöður úr Illinois agility prófi sýndi ekki marktækan mun á milli leikstaða. 

Hæsta gildið var 18,56 s og var framkvæmt af markmanni. Lægsta gildið var 15,04 og 

var framkvæmt af kantmanni. Munur var á milli leikstaða en markverðir fóru hægast í 

gegnum prófið eða að meðaltali 0,8s hægar en kantmenn sem fóru hraðast í gegnum 

prófið. Kantmenn og framherjar voru nánast jafn fljótir í gegnum prófið en munurinn 

var 0,03s.  

 Niðurstöður úr Yo-Yo Intermittent Endurance prófi sýndu marktækan mun. 

Marktæki munurinn lá á milli markvarða og allra annarra leikstaða. Markmenn fóru að 

meðaltali 346,7m styttra en varnarmenn, 458,5m styttra en kantmenn, 510,2m styttra 

en miðjumenn og 566,5m styttra en framherjar sem hlupu lengstu vegalengdina. Hæsta 

gildið var 2040m og var framkvæmt af miðjumanni. Lægsta gildið var 440m og var 

framkvæmt af markverði.  

 

Umræður  

Í þessari rannsókn var markmiðið að skoða hvort munur sé á líkamlegum mælingum 

leikmanna í knattspyrnu eftir leikstöðum. Hér á eftir verður fjallað um megin 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í fræðilegt samhengi. Þá verður leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni. Til upprifjunar má sjá spurninguna hér: Er munur á 

líkamlegri getu hjá leikmönnum í unglingalandsliðum kvenna eftir leikstöðum?. 
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Munur á hraða leikmanna eftir leikstöðum (5x30m)   

Stór hluti vegalengdar í hverjum leik hjá sóknarmönnum er farinn á miklum hraða. Þeir 

taka mikið af sprettum og því er mikilvægt fyrir framherja og kantmenn að vera hraðir 

(Reilly o.fl., 2000; Salvo o.fl., 2006; The Global Fitness Community, e.d.). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu marktækan mun á milli leikstaða en framherjar og kantmenn 

hlupu hraðast í 5x30m prófi. Markmennirnir hlupu hægast allra leikmanna og hlupu 

0,29s hægar en kantmenn og 0,26s hægar en framherjar. Niðurstöðurnar eru 

sambærilegar fyrri rannsóknum. Það er mikilvægt að kantmenn og framherjar séu 

hraðir því þeir geta búið til mikið af sóknarfærum fyrir sín lið og því er mikilvægt að 

þjálfa hraða sérstaklega hjá þeim leikmönnum. Hraði er ekki eins mikilvægur hluti af 

hlutverki markmanna enda taka þeir fáa spretti í hverjum leik (Yoga og Lars, 2012). 

Það er því óhætt að segja að þessar niðurstöður hafi ekki komið á óvart.  

 

Munur á skotkrafti leikmanna eftir leikstöðum  

Það er góður eiginleiki í knattspyrnu að geta spyrnt boltanum fast en oftast eru það 

knattspyrnumenn sem hafa mikinn vöðvamassa í neðri hluta líkamans sem ná meiri 

hraða á boltann (Behnke, 2012; Young og Rath, 2011). Skotkraftur kvenna hefur verið 

mældur að meðaltali 72km/klst á ríkjandi fæti og 65,50km/klst á veikari fæti (Barfield 

o.fl., 2002). Í þessari rannsókn voru það kantmenn sem skutu boltanum hraðast og voru 

nálægt meðaltali í fyrri rannsókn. Kantmenn skutu 5,7km/klst hraðar en varnarmenn 

með hægri fæti en varnarmenn skutu 1,4km/klst hraðar en kantmenn með vinstri fæti.  

Vinstri fótur var veikari fótur hjá meirihluta þátttakenda og var meðaltal þeirra hærra 

en fyrri rannsókn sýndi. Það var í raun enginn munur á milli leikstaða þegar kom að 

skotkrafti enda er sú hæfni mikilvæg í öllum stöðum.  

 

Munur á krafti leikmanna í neðri hluta líkamans eftir leikstöðum  

Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á getu knattspyrnumanna eins og áður hefur komið 

fram. Talið er að varnarmenn og framherjar séu almennt þyngri en aðrir leikmenn á 

vellinum og séu þar af leiðandi með hærri líkamsþyngdarstuðul. Styrkur þeirra er einnig 
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talinn meiri en hjá öðrum leikmönnum og gæti það útskýrt þyngd þeirra (Bloomfield 

o.fl., 2007). Varnarmenn og framherjar eru í mikilli líkamlegri snertingu á meðan á leik 

stendur og er þvi mikilvægt að geta skýlt boltanum með líkamanum og ýtt 

andstæðingum frá sér. Varnarmenn taka minnst allra annarra leikmanna af 

stefnubreytingum inná vellinum og því er óhætt að segja að kraftur þeirra í neðri hluta 

líkamans sé minni en annarra leikmanna  (Reilly o.fl., 2000; The Global Fitness 

Community, e.d.). Niðurstöður úr kraftprófinu CMJ sýndu að kantmenn hafa mestan 

kraft í neðri hluta líkamans miðað við aðra leikmenn. Þær niðurstöður haldast í hendur 

við 5x30m hraðaprófið en kantmennirnir voru einnig hraðastir þar, en hraði og kraftur 

haldast í hendur (Bompa og Haff, 2009). Einnig er tenging á milli þess að sparka fast í 

boltann og að hoppa hátt í niðurstöðum þessarar rannsóknar en kantmenn hoppuðu hæst 

og skutu boltanum hraðast með hægri fæti en bæði eru þetta próf sem mæla styrk í neðri 

hluta líkamans (Behnke, 2012; Carvalho o.fl., 2014; Markovic o.fl., 2004; Young og 

Rath, 2011). Það var marktækur munur á milli kantmanna og varnarmanna annars vegar 

og kantmanna og miðjumanna hins vegar. Kantmenn hoppuðu 5,1cm hærra en 

varnarmenn og 7,5cm hærra en miðjumenn. Miðjumenn sýndu verstu frammistöðu 

allra á kraftprófinu en það er í takt við fyrri rannsóknir þar sem miðjumenn eru taldir 

vera með lægsta vöðvamassann miðað við aðra leikmenn (Reilly o.fl., 2000; The 

Global Fitness Community, e.d.). Varnarmenn aftur á móti eru taldir vera með hærri 

vöðvamassa en aðrir leikmenn og þar af leiðandi haldast þær niðurstöður ekki í hendur 

við fræðin. Aftur á móti er mikil tenging á milli hraða og krafts en varnarmenn eru 

sjaldan hraðir leikmenn svo þegar horft er á niðurstöðurnar frá því sjónarhorni þá eru 

þær skiljanlegri. Miðjumenn og varnarmenn spretta minna en aðrir leikmenn vallarins 

en það útskýrir einnig þær niðurstöður sem fengust í þessari rannsókn þar sem sprettir 

og hopp snúast um hæfni vöðva til þess að dragast hratt saman og sú hæfni er þar af 

leiðandi verri hjá þeim leikmönnum en öðrum (Bloomfield o.fl., 2007; Bradley o.fl., 

2014, 2012; Gjerset o.fl., 1999; Salvo o.fl., 2006)  

 

Munur á snerpu leikmanna eftir leikstöðum (Illinois agility test)  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að kantmenn og framherjar hafa mestu 

snerpuna þegar kemur að stefnubreytingum en þeir voru sneggstir að fara í gegnum 
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Illinois Agility prófið. Eins og áður sagði er snerpa samblanda af nokkrum eiginleikum 

eins og mynd 1 á bls 15 sýnir. Hér kemur aftur fram tenging á milli hraða og krafts 

þegar kemur að þessu prófi og því eðlilegt að þeir sem sneggstir voru í 5x30m prófinu 

voru það líka í Illinois Agility prófinu. Þó var ekki marktækur munur á milli leikstaða. 

Hins vegar fóru markmenn hægast í gegnum prófið enda er lítið um stefnubreytingar í 

þeirra leik. Markmenn fóru að meðaltali 0,8s hægar í gegnum prófið en framherjar en 

aðeins munaði 0,4s að meðaltali á milli markmanna og miðjumanna. Markmenn og 

miðjumenn taka færri stefnubreytingar í leik en aðrir leikmenn og einnig er minni hraði 

í leik miðjumanna en annarra útileikmanna og því komu þær niðurstöður ekki á óvart. 

 

Munur á þoli leikmanna eftir leikstöðum (YoYo IE2)  

 Í knattspyrnu hlaupa leikmenn langar vegalengdir í hverjum leik en það krefst 

mikils loftháðs þols. Loftháð þol er yfirráðandi í um 80-90% af leiknum og því er YoYo 

Endurance Intermittent prófið góð leið til þess að meta loftháða getu hjá 

knattspyrnufólki (Bloomfield o.fl., 2007; Njororai Simiyu, 2012). Þeir leikmenn sem 

hlaupa hvað lengst í hverjum leik eru miðjumenn en þeir hlaupa einnig á lægri ákefð 

en til dæmis kantmenn og framherjar. Miðjumenn eru þeir leikmenn sem ná að 

meðaltali lengst í þolprófum eins og YoYo enda er það einn þeirra mikilvægasti 

eiginleiki að geta hlaupið langar vegalengdir í hverjum leik (Bloomfield o.fl., 2007; 

Bradley o.fl., 2014, 2012; Di Mascio o.fl., 2015; Salvo o.fl., 2006). Miðjumenn ættu 

alla jafna að vera með meira hlutfall af Týpu 1 vöðvaþráðum sem eru hægir og geta 

geymt mikið súrefni. Týpu II vöðvaþræðir eru hraðir og henta betur við loftfirrtar 

æfingar og því ættu framherjar og kantmenn að hafa hærra hlutfall af þeim (Gregory 

og Travis, 2015; Wilmore o.fl., 2012). Niðurstöður þessarar rannsóknar voru 

sambærilegar við fræðin en það var miðjumaður sem hljóp lengstu vegalengdina. Að 

vísu hlupu framherjar að meðaltali lengstu vegalengdina eða 55m lengra en 

miðjumennirnir. Þá fannst marktækur munur á milli markmanna og allra annara 

leikstaða. Markmenn hlupu að meðaltali 566,5m styttra en framherjar, 510,3m styttra 

en miðjumenn, 459m styttra en kantmenn og 346,7m styttra en varnarmenn. Þær 

niðurstöður koma ekki á óvart þar sem markmenn hlaupa að meðaltali 4km í leik en 

aðrir leikmenn 9-13km í hverjum leik (Njororai Simiyu, 2012; Yoga og Lars, 2012).  
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Kostir og takmarkanir 

Það getur verið árangursríkt að nota líkamlegar mælingar til þess að sjá hvar hver og 

einn leikmaður stendur, þegar kemur að líkamlegum eiginleikum knattspyrnunnar fyrir 

áframhaldandi þjálfun. Það er auðvelt að bæta frammistöðu leikmanna með réttri 

þjálfun á réttum tíma en þá þarf að fylgjast með framvindu þjálfunar og þá er kjörið að 

framkvæma líkamlegar mælingar (Bompa og Haff, 2009; Hoff, 2005). Líkamlegar 

mælingar eru því mikilvægur hluti af þjálfun knattspyrnufólks. Þær halda leikmönnum 

á tánum og geta aðstoðað þá við að setja sér markmið, sem getur einnig hjálpað liðinu 

sem heild; að allir setji sér markmið, meta framfarir og bæta frammistöðu. Mælingar 

þessarar rannsóknar voru ekki tímafrekar og með góðu skipulagi og samvinnu gekk allt 

vel.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru takmarkanir sem gætu mögulega hafa 

komið niður á niðurstöðum. Þegar notast er við líkamlegar mælingar á vettvangi, til 

dæmis í YoYo þol prófinu þá geta þátttakendur stýrt því hvenær þeir hætta í prófinu og 

ekki var fylgst með hjartsláttartíðni hvers og eins leikmanns til þess að sjá hvort að 

leikmenn hefðu náð hámarkshjartsláttartíðni.  

Einnig höfðu rannsakendur ekki stjórn á æfingaálagi þátttakenda, þegar 

mælingar hófust en mikilvægt er að stýra álagi vel í kringum líkamlegar mælingar, því 

í þeim er sett mikið álag á líkamann þar sem allir vilja sýna sína bestu frammistöðu. 

Því er mikilvægt að stýra vel álagi leikmanna bæði fyrir og eftir mælingar til þess að fá 

sem nákvæmustu niðurstöður. Ásamt fyrra álagi getur margt spilað inní þegar kemur 

að mun á milli leikstaða eins og einstaklingsmunur, fyrri þjálfun og styrkur deilda sem 

spilað er í.  

 

Framtíðarrannsóknir  

Það væri áhugavert að skoða hvernig þjálfun leikmanna hefur áhrif á líkamlega getu í 

knattspyrnu. Hvernig þjálfun fengu þeir leikmenn sem stóðu sig hvað best í mælingum 

og við hvaða aðstæður æfa þeir? Hver er bakgrunnur þeirra og hver er lífstíll þeirra? 

Það getur skipt miklu máli að hafa réttan þjálfara þegar kemur að því að bæta sig og 

halda metnaði, og þar kemur einnig andleg þjálfun inn. Einstaklingsbundin þjálfun 
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getur einnig verið mikilvæg í þjálfun knattspyrnufólks þar sem engir leikmenn bregðast 

eins við sama æfingaálagi.  

Einnig væri áhugavert væri að skoða í framhaldinu með þessum sama þátttakendahóp 

hvernig kröfur íþróttarinnar birtast í leik. Hægt væri að skoða hversu marga spretti 

leikmenn taka eftir leikstöðum, hversu mörg hopp hver og einn leikmaður tekur og 

hversu langa vegalengd leikmenn hlaupa í leik. Hægt væri svo að tengja það við þessar 

niðurstöður og athuga hvort að fylgni sé á milli. 
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