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Útdráttur 

Rannsókn þessi snýst um mikilvægi réttrar líkamsbeitingar þegar kemur 

að áhættuþáttum meiðsla eins og krossbandaslitum í hné. Slit á 

krossbandi eru algeng meiðsl hjá íþróttafólki og töluvert algengara 

meðal kvenna. Áhættuþættir krossbandaslita eru margir en þar má 

meðal annars nefna valgus stöðu í hné sem veldur auknu álagi á 

krossbandið. Farið verður ítarlega í uppstökks- og lendingartækni í 

stökkum og styrkinn sem knattspyrnumenn þurfa að hafa til að sporna 

gegn þessu álagi. Í nóvember árið 2017 voru framkvæmdar mælingar á 

fjórum kvennalandsliðum Íslands í knattspyrnu, U16, U17, U19 og 

U23. Alls framkvæmdu 82 leikmenn tvenns konar lóðrétt stökkpróf, 

annars vegar án atrennu og hins vegar með þriggja skrefa atrennu. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hreyfimynstur og skima fyrir 

krossbandaáverkum með því að greina stökk leikmanna með áherslu á 

líkamsbeitingu. Þátttakendur voru flokkaðir í áhættuhópa á að slíta 

krossband út frá hornagráðu í uppstökki og lendingu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu ekki marktækan mun á milli kvennalandsliða í 

uppstökki, né lendingu innan stökk tegundar, hvorki í CMJ án atrennu 

eða CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þá var marktækur munur á 

líkamsbeitingu þátttakenda í uppstökki milli tegunda stökkprófa, þar 

sem marktækt fleiri þátttakendur eða 46% þátttakenda voru með slæma 

líkamsbeitingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu en 21% þátttakenda 

með slæma líkamsbeitingu í CMJ án atrennu. Hins vegar var ekki 

marktækur munur á líkamsbeitingu þátttakenda í lendingu milli tegunda 

stökkprófa. Ágóði verkefnisins er að umræða skapist hjá almenningi um 

mikilvægi forvarna gegn meiðslum í knattspyrnu og að sú 

vitundarvakning muni minnka tíðni krossbandaslita. 

 

Lykilorð: Knattspyrna, Hnémeiðsl, Valgus, Krossbandaslit, 

Myndbandsgreining, Lóðrétt stökkpróf, Líkamsbeiting. 
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Formáli 

Ástríða mín liggur í knattspyrnu og styrktarþjálfun en alla tíð hef ég æft knattspyrnu 

og er núverandi leikmaður í 1.deild kvenna. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hreyfingu 

og starfa sem styrktarþjálfari í dag. Krossbandaslit hafa verið mikið í umræðunni 

síðustu árin og þá sérstaklega í kvennaknattspyrnu. Þess má geta að ég hef tvisvar 

sinnum slitið krossband á mínum ferli og því hefur þetta viðfangsefni persónulegt gildi 

fyrir mig. Til eru margar rannsóknir sem veita vísbendingar um ástæður og eðli áverka 

á krossböndum en þörf er á ítarlegri rannsóknum.  

Þessi ritgerð er metin til 12 ECTS eininga lokaverkefnis til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræði við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík vorið 2018. 

Hugmyndin að verkefninu kom frá Inga Þór Einarssyni kennara, en síðustu fjórar 

skólaannir hef ég verið hluti af framkvæmdaraðilateymi KSÍ (Knattspyrnusamband 

Íslands) mælinga og það er því tilvalið ritgerðarefni. 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Elísi Þór Rafnssyni, sjúkraþjálfara og 

kennara við íþróttasvið Háskólans í Reykjavík og Doktor Inga Þór Einarssyni, aðjúnkt 

við Háskólann í Reykjavik, innilega fyrir samstarfið, góðar leiðbeiningar og aðstoð við 

verkefnið. Einnig vil ég þakka Hjalta Rúnari Oddssyni sjúkraþjálfara og meistaranema 

í Íþróttavísindum og þjálfun við Háskólann í Reykjavík sem stóð að rannsókninni, var 

mér innan handar og hjálpaði við yfirlestur verkefnisins. Þá vil ég þakka Viktoriju 

Riskute samnemanda mínum fyrir ómetanlegan stuðning og Pálu Margréti 

Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur verkefnisins og góðar leiðbeiningar. Að lokum vil ég 

þakka knattspyrnustúlkunum í landsliðunum fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Ég vona að þessi ritgerð geti orðið gagnlegt innlegg í umræðuna hjá þjálfurum 

og almenningi um mikilvægi forvarna gegn meiðslum í knattspyrnu og að sú 

vitundarvakning muni minnka tíðni krossbandaslita. 

  



5 
 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ....................................................................................................................... 3 

Formáli ......................................................................................................................... 4 

Myndaskrá .................................................................................................................... 7 

Töfluskrá ...................................................................................................................... 8 

Knattspyrna .................................................................................................................. 9 

Kröfur knattspyrnu ....................................................................................................... 9 

Þol ............................................................................................................................. 9 

Styrkur .................................................................................................................... 10 

Hraði ....................................................................................................................... 11 

Snerpa ..................................................................................................................... 11 

Hnéliðurinn ................................................................................................................ 12 

Tíðni hnémeiðsla ........................................................................................................ 13 

Krossbandaslit ............................................................................................................ 14 

Áhættuþættir krossbandaslita ..................................................................................... 15 

Líkamsstarfsemi ..................................................................................................... 16 

Líkamsbygging ....................................................................................................... 16 

Líkamsstyrkur ......................................................................................................... 17 

Líkamsbeiting ......................................................................................................... 19 

Skimun krossbandaslita .............................................................................................. 21 

Rannsóknarspurning ................................................................................................... 23 

Aðferð og gögn .......................................................................................................... 23 

Þátttakendur ............................................................................................................ 24 

Mælitæki ................................................................................................................. 24 

Framkvæmd ............................................................................................................ 25 



6 
 

Úrvinnsla gagna ...................................................................................................... 26 

Niðurstöður ................................................................................................................ 28 

Umræður .................................................................................................................... 33 

Heimildaskrá .............................................................................................................. 36 

 

 

 

  



7 
 

Myndaskrá 

Mynd 1. Hnéliður  ..................................................................................................... 12 

Mynd 2. Valgus staða hnéliðar  ................................................................................. 15 

Mynd 3. Q-horn  ........................................................................................................ 17 

Mynd 4. Uppsetning fyrir lóðrétt stökkpróf .............................................................. 25 

Mynd 5. Myndbandsgreining í Kinovea .................................................................... 27 

 

  



8 
 

Töfluskrá 

Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda ....................................................................... 24 

Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik kvennalandsliða í uppstökki ................................. 29 

Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik kvennalandsliða í lendingu .................................. 30 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall áhættuhópa kvennalandsliða í uppstökki ......................... 31 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall áhættuhópa kvennalandsliða í lendingu ........................... 32 

  



9 
 

Knattspyrna 

Knattspyrna er ein vinsælasta íþróttagrein í heimi og er stunduð af bæði körlum og 

konum, börnum og fullorðnum á mismunandi getustigum (Stølen, Chamari, Castagna 

og Wisløff, 2005). Á Íslandi eru skráðir 23.000 knattspyrnuiðkendur hjá 

íþróttafélögum. Er þar þó ekki tekið tillit til þeirra iðkenda sem leika í utandeildum 

eða þeim sem leika sér til skemmtunar (Knattspyrnusamband Ísland, e.d.). Knattspyrna 

er leikin á ferhyrndum velli sem hefur tvö mörk á sitthvorum endanum. Í hefðbundnum 

knattspyrnuleik er leikið í 11 manna liðum, þar með töldum markmanni og er markmið 

liðana að reyna að ná knettinum af andstæðingunum og skora mörk ásamt því að verja 

sitt eigið mark. Hver knattspyrnuleikur er 90 mínútur og skiptist tíminn jafnt í tvo hluta 

(The International Football Association Board, 2016). 

 

Kröfur knattspyrnu 

Knattspyrna gerir margvíslegar kröfur til íþróttamannsins sem byggist á fjölmörgum 

þáttum. Þar má meðal annars nefna andlega og lífeðlisfræðilega þætti ásamt tæknilegri 

færni, sem hafa áhrif á frammistöðu knattspyrnumannsins (Stølen o.fl., 2005). 

Knattspyrnumenn þurfa að vera í alhliða líkamlegu góðu standi sem felur í sér að búa 

yfir þoli, styrk, hraða og snerpu. Þessir þættir eru þær helstu líkamlegu kröfur sem 

knattspyrnan gerir til íþróttamannsins og verður farið nánar útí þá (Njororai, 2012). 

Gott er ef leikmenn er sæmilega góðir í sem flestum þáttum en þó er ekki þörf á að 

vera frammúrskarandi í þeim öllum (Stølen o.fl., 2005). 

 

Þol 

Þol (e. Endurance) er skilgreint sem geta líkamans til að vinna mikið í langan tíma. 

Þoli má skipta í tvennt, loftháð þol (e. Aerobic endurance) og loftfirrt þol (e. Anaerobic 

endurance). Loftháð þol er geta líkamans til að vinna í lengri tíma á lágri eða miðlungs 

ákefð og nýta loftháða orku í vöðvum.  Loftfirrt þol er geta líkamans til að erfiða mikið 

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

Loftháð þol er háð þremur mikilvægum þáttum, hámarkssúrefnisupptöku (VO2max), 

mjólkursýruþröskuldi og vinnu hagkvæmni (Kenney, Wilmore og Costill, 2015). 
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Knattspyrna krefst loftháðs og loftfirrts þols þar sem að knattspyrnuleikur varir í 

langan tíma og getur einnig  náð hárri ákef, því er mikilvægt að þjálfa bæði (Russell 

og Kingsley, 2012). Þó eru gerðar mismunandi kröfur til leikmanna eftir því hvaða 

leikstöðu þeir spila á vellinum, sem dæmi er talið að miðjumenn hlaupi mest í leik og 

því er æskilegt að þeir séu með gott þol (Bangsbo, Mohr og Krustrup, 2006). Eftir því 

sem alhliða þol einstaklingsins er betra því fljótari er líkaminn að jafna sig eftir hraðan 

stuttan sprett (Bompa og Haff, 2009).  

 Knattspyrnumenn eru að hlaupa að meðaltali 8-13,5 km í hverjum 90 mínútna 

leik (Njororai, 2012; Wong, Chaouachi, Chamari, Dellal og Wisloff, 2010) og á þeim 

tíma verður um það bil 98% af heildarorkunni loftháð  (Wong o.fl., 2010). Talið er að 

sprettir í knattspyrnu séu yfirleitt styttri en 30 metrar og geta þeir verið margir í heilum 

knattspyrnuleik (Brewer, 2008). Heilt yfir eða 84% af leiktímanum er lág ákefð, 7,6% 

er miðlungs ákefð og um það bil 8,4% leiktímans er há ákefð (Njororai, 2012). 

 

Styrkur 

Styrkur er skilgreindur sem geta vöðva og taugakerfisins til að yfirvinna mótstöðu eða 

veita henni viðnám sem felur í sér spennu vöðva (Bompa og Haff, 2009; Dick, 2007). 

Að búa yfir miklum líkamlegum styrk getur verið góður kostur fyrir knattspyrnumenn. 

Styrkur snýst ekki bara um að fyrirbyggja meiðsli heldur er styrkur einnig grunnurinn 

að kraftframleiðslu líkamanns (Bompa og Haff, 2009). 

 Fótavinna er mikil í knattspyrnu og er styrkur í fótleggjum nauðsynlegur 

(Silvers og Mandelbaum, 2011). Með auknum styrk er meðal annars hægt að auka 

hraða og snerpu knattspyrnumannsins sem eru meðal krafna íþróttarinnar og því 

tengjast allir þessir þættir á einn eða annan hátt (Wong o.fl., 2010). Einnig er styrkurinn 

nauðsynlegur vegna mikillar líkamlegrar snertingar við mótherja sem fylgir 

knattspyrnunni (Silvers og Mandelbaum, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að því meiri 

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

hraðar, stökkva hærra og lyfta þyngra. Því getur aukinn styrkur bætt árangur leikmanna 

í knattspyrnu (Brewer, 2008). 

 Knattspyrna setur mikið álag á líkamann og því er meiðslatíðnin há (Dvorak 

o.fl., 2000). Ef að styrkurinn er ekki til staðar fyrir þær kröfur sem íþróttin gerir til 
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knattspyrnumannsins geta einfaldir þættir eins og snöggar stefnubreytingar eða léleg 

lending eftir uppstökk valdið meiðslum (Alentorn-Geli o.fl., 2009; Bahr og Mæhlum, 

2004). 

 

Hraði 

Einn mikilvægasti eiginleiki knattspyrnumannsins er hraði og byggist hann á erfðum 

og þjálfun  (Bompa og Haff, 2009). Hraði er skilgreindur sem færni til að hreyfast frá 

einum stað til annars á sem skemmstum tíma. Hraði er háður ýmsum þáttum eins og 

krafti, starfsemi taugakerfisins, samdráttar- og slökunarhæfni vöðva, samhæfingu og 

tæknilegri kunnáttu á viðkomandi íþróttagrein (Bompa og Haff, 2009). Þeir leikmenn 

sem að búa yfir miklum hraða hafa ákveðið forskot á andstæðinginn, þar sem þeir eru 

fljótari og kraftmeiri (Little og Williams, 2005).  

 

Snerpa 

Snerpa (e. Agility) er viðbragðsþáttur sem felst í því að bregðast hratt við einhverju 

áreiti (Bompa og Haff, 2009; Gjerset o.fl., 1999). Knattspyrnumenn þurfa sem dæmi 

að geta stoppað hratt, tekið hratt af stað, tekið snöggar stefnubreytingar og hliðarskref, 

auk þess að geta brugðist hratt við áreiti, eins og andstæðingi og bolta (Bompa og Haff, 

2009). 

 Knattspyrna byggist mikið á snöggum hreyfingum, og því þurfa góðir 

knattspyrnumenn að búa yfir snerpu. Þættir sem hafa góð áhrif á snerpu eru jafnvægi, 

samhæfing, kraftur og hraði. Viðbragðshraðinn er svo háður eftirtekt, sjón og heyrn 

(Gjerset o.fl., 1999). Talið er að hver knattspyrnumaður taki stefnubreytingu á 2-4 

sekúndna fresti að meðaltali, óháð hraða þeirra sem gerir 1200-1400 stefnubreytingar 

í 90 mínútna leik (Sporis, Jukic, Milanovic og Vucetic, 2010). Snerpa hefur því mikil 

áhrif á árangur í knattspyrnu þar sem að leikmenn þurfa ítrekað að breyta um stefnu á 

miklum hraða og framkvæma snöggar hreyfingar (Sekulic, Krolo, Spasic, Uljevic og 

Peric, 2014). 
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Hnéliðurinn 

Hnéliður verður oftast fyrir meiðslum í íþróttum, enda er mikið álag sett á liðinn (Ford, 

Myer og Hewett, 2003). Hnéliðurinn framkvæmir hreyfingar eins og að ganga, hlaupa 

og standa upprétt ásamt því að gegna ýmsum mikilvægum hlutverkum í starfsemi 

líkamans. Beinin sem að mynda hnéliðinn sjálfan eru lærleggur (e. Femur) og 

sköflungsbein (e. Tibia) (Goldblatt og Richmond, 2003; Scuderi og Tria, 2010).  

 

 

Mynd 1. Hnéliður (Behnke, 2012a) 

  

Hnéliðurinn er styrktur á hliðunum af miðlægu- (e. Medial collateral ligament) og 

hliðlægu (e. Lateral collateral ligament) liðbandi sem tengja lærlegg og sköflungsbein 

(sjá mynd 1). Aðalstarfsemi liðbanda er að stjórna hliðarhreyfingum í hnéliðnum. 

Ásamt liðböndunum eru hringlaga liðþófar (e. Meniscus) sem liggja utanvert og 

innanvert ofaná sköflungsbeini. Hlutverk liðþófa er að veita stöðugleika og 

höggdeyfingu. Til þess að hnéliðurinn geti framkvæmt hreyfingar og orðið fyrir öllu 

því álagi sem lagt er á hann dags daglega þarf hnéliðurinn mikinn styrk og stöðugleika. 

Liðböndin og liðþófarnir ásamt vöðvunum í kringum liðinn sjá til þess (Scuderi og 

Tria, 2010). 

Í miðjum hnéliðnum eru tvö liðbönd sem að liggja þvert yfir hvort annað 

þannig að þau myndi kross og kallast krossbönd (e. Cruciate ligaments), annars vegar 
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fremra og hins vegar aftara krossband (sjá mynd 1) (Behnke, 2012b). Krossbönd 

viðhalda stöðugleika við snúningshreyfingar hnéliðarins (Platzer, 2009). Fremra 

krossbandið (e. Anterior cruciate ligament) liggur frá neðanverðum lærlegg að 

ofanverðum sköflungi. Hlutverk þess er að hindra framskrið sköflungs auk þess að það 

gegnir mikilvægu stöðugleikahlutverki í hnénu (Behnke, 2012b).  

Aftara krossbandið (e. Posterior cruciate ligament) er sterkara og sverara en 

það fremra og slitnar því sjaldnar. Það liggur frá miðlægum lærlegg að aftanverðum 

sköflung (Platzer, 2009) og hefur það hlutverk að hindra yfirréttu og afturskrið 

sköflungs miðað við lærlegg (Behnke, 2012b; Peterson og Renström, 2001). 

 

Tíðni hnémeiðsla 

Meiðsli er skaði eða skemmd sem verður á mannslíkamanum (Árni Árnason o.fl., 

2004; Ekstrand og Gillquist, 1983; Ostenberg og Roos, 2000). Samkvæmt Ekstrand og 

Gillquis (1983) hafa meiðsli orðið ef skaðinn veldur því að leikmenn geti ekki tekið 

þátt í næstu æfingu eða leik. Meiðslin eru síðan flokkuð í þrjá flokka eftir alvarleika 

þeirra. Flokkarnir eru minniháttar, meðal og mikil eða alvarleg meiðsli (Ekstrand og 

Gillquist, 1983). 

Meiðslatíðni í knattspyrnu er mikil, enda er leikurinn spilaður á miklum hraða 

og mikið er um árekstra milli leikmanna (Dvorak o.fl., 2000). Meiðslatíðnin í 

atvinnuknattspyrnu, þar sem spilað er á hæsta getustigi, er í kringum 51-144 meiðsli á 

hverja 1000 leiktíma. Það samsvarar um 2-3 meiðslum í hverjum knattspyrnuleik 

(Gilis, Weston, Helsen, Junge og Dvorak, 2006). 

Algengustu meiðslin sem verða í knattspyrnu verða á neðri útlimum, og eru 

þau meiðsl um 60% allra meiðsla (Giza, Mithöfer, Farrell, Zarins og Gill, 2005; 

Ostenberg og Roos, 2000). Hnémeiðsl er um 26% meiðslanna og talið vera algengasta 

meiðslasvæðið sem knattspyrnumenn verða fyrir (Ostenberg og Roos, 2000). Algeng 

tegund hnémeiðsla eru krossbandaslit, en þau eru 4,6% allra meiðsla sem 

knattspyrnumenn verða fyrir (Giza o.fl., 2005). 

Tíðni fremri krossbandaslita hefur verið mæld meðal knattspyrnuliða kvenna í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Á aldursbilinu 16-39 ára voru framkvæmdar 85 

aðgerðir á hverja 100.000 íbúa á ári í Noregi, 91 aðgerðir á hverja 100.000 íbúa í 
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Danmörku á aldursbilinu 15-39 ára og í Svíþjóð voru 71 aðgerðir á hverja 100.000 

íbúa á aldursbilinu 20-39 ára (Granan, Forssblad, Lind og Engebretsen, 2009). 

 

Krossbandaslit 

Eins og fram hefur komið eru krossbandaslit nokkuð algeng. Talið er að í 

Bandaríkjunum verði um það bil 250.000 krossbandaslit á ári hverju, sem samsvarar 

því að 1 af hverjum 3000 einstaklingum muni slíta krossband (Silvers og Mandelbaum, 

2011). Tíðni krossbandaslita er sérstaklega há hjá þeim sem stunda íþróttir sem krefjast 

snöggra og hraðra hreyfinga eða stefnubreytinga eins og í knattspyrnu (Bahr og 

Mæhlum, 2004; Silvers og Mandelbaum, 2011).  

Áverkarnir á krossbandið geta verið mismiklir en það getur ýmist teygst, rifnað 

eða slitnað alveg (Peterson og Renström, 2001). Aðeins í 20-30% tilvika slitnar 

krossbandið við utanaðkomandi högg eða áverka sem þvingar hnéð inn á við eða í 

mikla yfirréttu (Bahr og Mæhlum, 2004; Olsen, Myklebust, Engebretsen og Bahr, 

2004). Í 70-80% tilvika slitnar krossbandið án snertingar (Bahr og Mæhlum, 2004; 

Olsen o.fl., 2004) það er að segja án þess að leikmaður lendi í samstuði við annan 

leikmann. 

Slit á fremra krossbandi verða yfirleitt við skyndilegar hreyfingar eins og 

snöggar stefnu- og hraðabreytingar eða kraftmikla lendingu (Alentorn-Geli o.fl., 2009; 

Bahr og Mæhlum, 2004; Behnke, 2012b; Peterson og Renström, 2001). Einnig er 

algengt að það slitni við snúningshreyfingu þegar þungi er á stoðfótlegg í smávægilegri 

beygju og innsnúningur verður á hné. Þessi miðlægi snúningur, þegar hnéð fellur inn 

á við, kallast valgus (sjá mynd 2) og eykur álag á hnéliðinn (Alentorn-Geli o.fl., 2009; 

Bahr og Mæhlum, 2004; Cooper, Morris og Arendt, 2010). Þegar fremra krossbandið 

slitnar minnkar stöðugleiki hnésins og álagið á liðinn breytist, sem getur valdið enn 

frekari skemmdum á hnélið (Webster og Feller, 2011). 
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Mynd 2. Valgus staða hnéliðar (Fix-Knee-Pain.com, 2011) 

 

Áhættuþættir krossbandaslita 

Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að kanna gerð, staðsetningu og 

alvarleika meiðsla í knattspyrnu og sýna flestar rannsóknir fram á áhrifaþætti á borð 

við aukinn aldur, kyn, fyrri meiðsli, óstöðugleika og undirlag svo eitthvað sé nefnt 

(Árni Árnason o.fl., 2004). 

Konur eru taldar slíta krossband tvisvar til átta sinnum oftar en karlar í 

sambærilegum íþróttum (Bahr og Mæhlum, 2004; Krosshaug, Slauterbeck, 

Engebretsen og Bahr, 2007; Myer, Ford og Hewett, 2004; Olsen o.fl., 2004; Silvers og 

Mandelbaum, 2011). Nokkrar kenningar hafa verið skoðaðar til að útskýra þennan 

mun á milli kynja. Algengustu þættir sem talað er um að auki áhættu kvenna á að slíta 

krossbönd má skipta í innri og ytri áhrifaþætti (Bahr og Mæhlum, 2004; Cooper o.fl., 

2010). Innri áhrifaþættir tengjast líffærafræði svo sem hormónum, samhæfingu tauga 

og vöðva, líkamsbyggingu, aldri, styrk og meiðslasögu. Ytri áhrifaþættir eru eitthvað 

sem íþróttamaðurinn hefur ekki beint stjórn á, á borð við mismunandi skóbúnað, 

aðstæður og undirlag (Peterson og Renström, 2001).  

Fjöldi rannsókna veita vísbendingar um ástæður og eðli áverka á krossböndum 

en þörf er á ítarlegri rannsóknum. Hér verður fjallað um nokkra helstu innri áhrifaþætti 

krossbandaslita með tilliti til líkamsstarfsemi og líkamsbeitingu knattspyrnumanna.  
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Líkamsstarfsemi 

Vöxtur og þroski einstaklinga nær yfir vítt aldursbil og er mismunandi milli kynja. Þá 

er mismunandi hvenær stúlkur taka vaxtarkippinn sinn. Vöðvamassi eykst stöðugt, en 

talið er að hann nái hámarki um 16-20 ára aldur hjá stelpum. Þá getur styrktarþjálfun 

aukið vöðvamassann til muna (Kenny, Wilmore og Costill, 2011).  

Kynhormón kvenna eru í meira magni í líkama kvenna en karla sem geta 

hamlað þroskun á taugavöðvakerfinu eftir að konur fara á kynþroskaskeið (Cooper 

o.fl., 2010). Hormónastarfsemi kvenna getur því mögulega verið einn af þeim þáttum 

sem veldur aukinni tíðni krossbandaslita. Liðbönd verða berskjölduð fyrir meiðslum í 

miðjum tíðahring sem getur meðal annars valdið of miklum hreyfanleika í liðamótum 

líkamans vegna þess að þau verða slakari og því verður hættan meiri á að krossband 

slitni (Renstrom o.fl., 2008; Silvers og Mandelbaum, 2011).  

 

 

Líkamsbygging 

Staða mjaðmagrindar er ólík milli kynja og er það dæmi um líffærafræðilegan þátt sem 

getur haft áhrif á að konur slíti frekar krossbönd. Almennt eru konur með breiðari 

mjaðmagrind en karlar og þar af leiðandi með stærra Q-horn (e. Q-angle) (Smith o.fl., 

2012). Að meðaltali er Q-horn karla 11,2° og hjá konum 15,8° (Horton og Hall, 1989). 

Ef dregin er lína á milli festu hnéskeljar á sköflungshnjóski (e. Tibial tuberosity) og 

áfram upp að ischial tuberosity og síðan önnur lína dregin frá miðri hnéskel og upp að 

mjöðm (e. Anterior superior iliac spine) myndast hornið sem kallast Q-horn (sjá mynd 

3) (Smith o.fl., 2012). 

Rannsóknir sýna að þeir sem eru með stærra Q-horn eru líklegri til að þróa með 

sér hnémeiðsli (Snyder-Mackler, Hartigan og Lewek, 2012). Því stærra sem Q-hornið 

er því meiri verður valgus staða hnéliðar, sem leiðir til aukins álags á hné, sem veldur 

aukinni áhættu á skaða á krossbandi (Smith o.fl., 2012; Snyder-Mackler o.fl., 2012). 

Þetta á sérstaklega við um konur sem eru líklegri til bera með sér valgus stöðu í hné 

(Ford o.fl., 2003; Haines o.fl., 2011; Kenny o.fl., 2011). 
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Mynd 3. Q-horn (Minecci, 2017) 

 

Að auki eru konur líffærafræðilega með minna krossband heldur en karlar sem eykur 

enn meiri hættu kvenna á að slíta krossband fremur en karlar (Renstrom o.fl., 2008; 

Silvers og Mandelbaum, 2011). Erfitt er að breyta líffærafræðilegum þáttum eins og 

þessum svo einblínt verður meira á þá þætti sem hægt er að breyta og bæta í 

forvarnarskyni (Cooper o.fl., 2010). 

 

Líkamsstyrkur 

Líkamsstyrkur karla og kvenna er ólíkur (Haines o.fl., 2011). Því meiri sem styrkurinn 

er því betri stjórn hefur viðkomandi á hreyfingunni til dæmis í stökkum þar sem valgus 

staða í hné er líkleg. (Ford o.fl., 2003; Haines o.fl., 2011; Stensrud, Myklebust, 

Kristianslund, Bahr og Krosshaug, 2011)  

Hnéliðurinn verður fyrir miklu álagi í knattspyrnu og því þarfnast hann mikils 

stöðugleika og styrks. Áhrif vöðva í kringum hnéliðinn eru mismunandi, en vöðvarnir 

veita meðal annars stöðugleika sem hjálpar hnénu að standast það álag sem verður á 
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liðinn við daglega hreyfingu og íþróttaiðkun (Behnke, 2012b; Peterson og Renström, 

2001). Stöðugleiki hnéliðar byggist að miklu leiti á hlutfalli styrks og virkni í beygju- 

og réttivöðva læris. Rétt hlutfall og virkni þessara tveggja vöðvahópa er grundvöllur 

fyrir því að ná að stjórna snúningi í lendingu og við stefnubreytingar ásamt því að 

minnka líkur á valgus stöðu í hné. Þeir vöðvar sem framkvæma aðallega réttu og 

beygju í hné eru aftanlærisvöðvar (e. Hamstrings) og framanlærisvöðvar (e. 

Quadriceps femoris) (Snyder-Mackler o.fl., 2012). 

Aftanlærisvöðvinn samanstendur af vöðvunum semimembranosus, 

semitendinosus og biceps femoris. Vöðvahópurinn sér um beygju í hné, hjálpar við 

snúning á fótlegg og virkar einnig eins og bremsur á bíl til að hægja á hraða þegar 

einstaklingur er að sveifla fæti í spyrnu eða að hlaupa (Kenney o.fl., 2015). Sterkur 

aftanlærisvöðvi hindrar framskrið sköflungs og getur þannig minnkað álag sem verður 

á krossbandið (Snyder-Mackler o.fl., 2012). Þegar að vöðva skortir styrk er augljóst 

að hnéliðurinn veikist og þá verður meiri hætta á meiðslum. 

Framanlærisvöðvinn samanstendur af fjórum vöðvum, rectus femoris, vastus 

lateralis, vastus medialis og vastus intermedialus og saman eru þeir öflugir réttuvöðvar 

í hné. Vastus medialis er miðlægur framanálærisvöðvi sem gegnir mikilvægu hlutverki 

í stöðugleika hnéskeljar og hindrar einnig valgus stöðu í hné (sjá mynd 2). Sú staða 

eykur hættu á krossbandasliti (Kenney o.fl., 2015). Samdráttur á framanálærisvöðva 

gerir það að verkum að vöðvinn togar sköflung fram á við þegar hnéð er í 30-45° 

beygju sem eykur álag á fremra krossbandið (Snyder-Mackler o.fl., 2012).  

Mikilvægt er að þessir tveir vöðvahópar, aftanlærisvöði og framanlærisvöðvi 

vinni saman til þess að varna gegn auknu álagi á hnéliðinn. Ef aftanlærisvöðvi nær 

ekki að vinna á móti framanlærisvöðva getur aukið álag á hnéliðinn leitt til þess að 

krossband slitni (Snyder-Mackler o.fl., 2012). 

Ásamt lærvöðvum er mikilvægt að styrkja stóra rassvöðvann (e.Gluteus 

maximus) og minni rassvöðvana gluteus medius og gluteus minimus, stundum kallaðir 

gluteus vöðvar. Hlutverk stóra rassvöðvans er að styðja við mjaðmagrindina og hjálpa 

til við snúning á mjöðm. Framhluti gluteus medius hjálpar til við innsnúning á mjöðm 

á meðan aftari hlutinn hjálpar til við útsnúning í mjöðm. Veikir rassvöðvar geta aukið 

líkur á valgus stöðu, þar sem að aftanlærisvöðvinn tekur við af rassvöðvanum og getur 

það valdið enn meira álagi á aftanlærisvöðvann (Kenney o.fl., 2015). 
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Talið er að hægt sé að  koma í veg fyrir 50-60% krossbandaslita sem verða án 

snertingar í liðsíþróttum með auknum styrk (Krosshaug o.fl., 2016). Því er mikilvægt 

að reyna að fyrirbyggja krossbandaslit með réttri þjálfun og líkamsbeitingu, til að 

mynda með æfingum sem leggja áherslu á taugastjórnun, jafnvægi, styrk og tækni 

(Cooper o.fl., 2010; Krosshaug o.fl., 2016). Auka vöðvastjórn og vöðvastyrk og bæta 

hreyfimynstur í snöggum stefnubreytingum eins og gabbhreyfingu og lendingu eftir 

stökk til að minnka tíðni krossbandaslita eins og hægt er (Cooper o.fl., 2010). Ef 

taugavöðvastarfsemin er óeðlileg getur það leitt til þess að álag eykst á aðra vefi í 

liðnum, eins og liðbönd og þannig aukið líkur á að krossbönd slitni (Swärd, 

Kostogiannis og Roos, 2010). 

 

Líkamsbeiting 

Rétt líkamsbeiting getur hjálpað til við tæknilegu þættina í knattspyrnu (Burkett, 

2010). Tækni snýst um það hvernig einstaklingur getur framkvæmt ákveðna hreyfingu 

á sem hagkvæmastan og áhrifaríkastan hátt (Gjerset o.fl., 1999). Knattspyrnumenn 

þurfa samhæfingu og líkamlegt- og andlegt atgervi til þess að geta leyst tæknileg 

verkefni á borð við móttökur, fyrirgjafir og skot á mark (Rampinini, Impellizzeri, 

Castagna, Coutts og Wisløff, 2009). Góð líkamsbeiting er til dæmis að leikmaður 

beygi sig í hnjánum til að lækka þyngdarpunktinn í gabbhreyfingum og fyrir og eftir 

uppstökk í skallabolta til að öðlast meira jafnvægi (Burkett, 2010). Eðlileg hornagráða 

hnéliðar í lendingu við jafnfætis fallhopp ætti að vera samsíða og á bilinu 7-13 gráður 

fyrir konur og 3-8 gráður fyrir karla (Herrington og Munro, 2010). Konur eru því að 

meðaltali með stærri hornagráðu í valgus stöðu heldur en karlar (Ford o.fl., 2003). 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir vitlaust hreyfimynstur og ójafnvægi í 

vöðvastyrk þar sem að minnkaður vöðvastyrkur getur valdið verri hreyfistjórnun (Bahr 

og Mæhlum, 2004). Þá hafa rannsóknir sýnt að veikari hliðin sé líklegri til að verða 

fyrir meiðslum vegna skorts á styrks, ef styrkurinn er 15% eða meiri á ríkjandi hlið 

(Knapik, Bauman, Jones, Harris og Vaughan, 1991). 

Valgus staða getur gjarnan orðið við uppstökk eða lendingu og hefur verið 

tengd við ýmis konar hnémeiðsli, þar á meðal krossbandaslit (Herrington og Munro, 

2010). Slæmt hreyfimynstur eins og valgus staða hnéliðar (sjá mynd 2), getur verið 
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vegna slakrar vöðvastjórnunar í mjaðmavöðvum (Bahr og Mæhlum, 2004). 

Fráfærsluvöðvar (e.Abductors) hafa því áhrif á valgus stöðu í hné, sem geta valdið 

álagseinkennum við hnéliðinn. Talið er að íþróttamenn sem eru með veika 

fráfærsluvöðva séu líklegri til að þróa með sér lélega lendingartækni (Powers, 2010). 

Góð lendingartækni getur skipt sköpum þegar kemur að forvörnum meiðsla í 

ökkla, hné og mjöðmum. Þessir þrír liðir verða fyrir álagi í lendingu og þess vegna er 

mikilvægt að lendingin sé eins mjúkleg og hægt er. Undirstöðuatriðum í 

lendingartækninni má skipta í fimm skref. Fyrsta skrefið er að lenda á táberginu og 

yfirfæra þungan í gegnum fótinn og láta hælana snerta jörðu síðast. Með því að stjórna 

hælunum er hægt að lenda mjúklega. Mikilvægt er að hafa jafnan þunga á báðum fótum 

og reyna að forðast innsnúning á hnéliðinn. Annað skref felst í að beygja hné um leið 

og tábergið snertir jörðina. Þegar hælarnir hafa síðan snert jörðina eiga hné að vera í 

fullri beygju, það dregur úr snúning í hnélið og hjálpar til við að vernda liðböndin. 

Þriðja skrefið felst í að beygja mjaðmirnar, en þær skulu vera beint fyrir ofan hælana 

og passa þarf að hné fari ekki fram fyrir tærnar. Í fjórða skrefi er mikilvægt að halda 

spennu á miðsvæðinu, það er að segja í kvið og baki, til að halda stöðugleika í 

brjóstbaki í gegnum stökkið. Fimmta og síðasta skrefið felst í að samræma 

handasveiflur. Handasveiflan hjálpar við að mynda meiri kraft og því meiri kraftur því 

hærra verður stökkið. Við lendingu eiga hendur að sveiflast örlítið aftur þannig að þær 

geti sveiflast fram á við þegar rétt er úr líkamanum. Ef stokkið er aftur eru hendur 

tilbúnar í næsta stökk og hjálpa við að mynda enn meiri kraft (Black, e.d.).  

Áhættuþættir meiðslanna fara eftir kraftinum sem verkar á neðri útlimina og 

hvert liðamótin vísa. Mikill þrýstingur og mikið álag verður á fremra krossbandið við 

lélega lendingu (Powers, 2010) og því er mikilvægt að kenna rétta lendingartækni til 

að forðast þessi meiðsli (Cortes o.fl., 2007). 

Sýnt hefur að stöðuskynsæfingar og lendingaræfinga eru góðar og hjálpa til. 

Með því að innleiða fyrirbyggjandi æfingar í þjálfun er hægt að lækka marktækt tíðni 

krossbandaslita, en því þarf að viðhalda til lengri tíma. Annars eiga leikmenn á hættu 

að lenda aftur á byrjunarreit og þá geta krossbandaslitum fjölgað aftur (Myklebust, 

Skjølberg og Bahr, 2013). 
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Skimun krossbandaslita 

Í skimum krossbandaslita eru myndbandsgreiningar oft nýttar. Myndbandsgreiningar 

innihalda mikið magn af staðbundnum upplýsingum og geta gjarnan veitt betri 

upplýsingar en texti eða mynd. Með þessari tækni er hægt að sýna íþróttafólki hvað 

fer úrskeiðis í framkvæmd hreyfinga og þar af leiðandi gert íþróttamanninum kleift að 

átta sig betur á því hvað þarf að bæta og leiðrétta varðandi líkamsbeitingu (Chang og 

Lee, 1997). Myndbandsgreiningar eru ekki einungis ætlaðar til þess að bæta 

frammistöðu heldur geta þær einnig verið gott verkfæri til að koma í veg fyrir meiðsli 

(Petushek o.fl., 2012) 

Í myndbandsgreiningu Krosshaug og félaga (2007) sýndu 11 af 39 

þátttakendum einhvers konar merki um að vera í áhættuhópi fyrir hnémeiðsl. Þá sýndi 

myndbandsgreiningin að konur voru fimm sinnum líklegri en karlar að láta hné falla í 

valgus stöðu (Krosshaug, Nakamae, o.fl., 2007).  

Hornagráða valgus stöðu hnéliðar hefur oft verið rakin til meiðsla í 

myndbandsgreiningum (Kristianslund, Faul, Bahr, Myklebust og Krosshaug, 2014). 

Þá hefur verið sýnt fram á að léleg stjórnun hnéliðarins geti verið áhættuþáttur  og 

mögulega spáð fyrir um krossbandaáverka í boltagreinum (Stensrud o.fl., 2011). 

Myndbandsgreining getur því verið gott verkfæri til að afla upplýsinga um líkur 

þess að slíta krossbönd í íþróttum, þó ekki sé hægt að sjá raunverulega hvort um 

krossbandaslit verði að ræða. Margir aðrir áhættuþættir geta einnig haft áhrif 

(Krosshaug o.fl., 2016). Svo lengi sem gæði myndbandsins er gott getur aðferðin verið 

áhrifamikil þar sem hægt er að grípa inn í hjá þeim sem eru í áhættuhópi, sem síðan 

leiðir til lækkaðrar tíðni krossbandaslita (Krosshaug, Slauterbeck, o.fl., 2007). 

Hægt er að myndbandsgreina ólíkar hreyfingar frá mismunandi sjónarhornum 

og með mismunandi áherslum. Eitt af algengustu prófunum sem gerð eru með 

myndbandsupptöku meðal íþróttamanna eru stökk. Oftar en ekki eru prófin notuð til 

þess að mæla afl í fótleggjum og stökkhæð, þá er notast við lóðrétt stökkpróf (e. 

Vertical jump), oftast Counter movement jump stökkprófið (CMJ). Prófið reynir á 

snerpu og styrk í fótleggjum, bæði í beygju og réttuvöðvum í mjöðm, hné og ökkla. 

Einnig er prófið hentugt til að skoða hreyfistjórnun í hné (Stensrud o.fl., 2011). 
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Knattspyrnumenn framkvæma oft lóðrétt stökkpróf í mælingum þar sem hægt 

er að útfæra prófið þannig að það líkis knattspyrnu (Howley og Franks, 2003). Hægt 

er að framkvæma prófið með mismunandi mælitækjum og með mismunandi aðferðum, 

sem dæmi er hægt að framkvæma lóðrétt stökkpróf með eða án handasveifla. Þegar 

prófið er framkvæmt með handasveiflum getur frammistaðan verið allt að 10% betri 

heldur en þegar prófið er framkvæmt án handasveifla (Science for Sport, 2016). 

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á samband milli styrks og spretthraða auk 

sambands milli styrks og frammistöðu í stökki, en báðir þessir þættir geta haft áhrif á 

frammistöðu knattspyrnumannsins (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 

2004). Lóðrétt stökkpróf telst því viðeigandi próf fyrir íþróttamenn sem stunda íþróttir 

sem krefjast mikils hraða og krafts eins og knattspyrnumenn (Science for Sport, 2016).  

Knattspyrnumenn sem hafa einhverja meiðslasögu að baki eru gjarnan í meiri 

áhættu á að meiðast aftur og er stundum hægt að sjá það í myndbandsgreiningu 

(Krosshaug o.fl., 2016). Ástæður þess geta meðal annars verið vegna ósamræmi í 

vöðvastyrk, en eftir erfið meiðsli þarf að ná aftur upp eðlilegum styrk, hreyfanleika og 

stjórnun á hnéliðnum. Ef að þessir þættir eru ekki komnir til baka eða ef farið er alltof 

fljótt af stað eftir meiðslin þá á hann í hættu á að meiðast aftur (Peterson og Renström, 

2001). Leikmenn sem hafa ekki orðið fyrir meiðslum sýna hins vegar sjaldnar merki í 

tengslum við aukna meiðslahættu í myndbandsgreiningum.  

Með því að taka einföld próf sem geta greint leikmenn með lélega 

hreyfistjórnun auk annarra þátta sem geta haft áhrif á meiðsl er hægt að hámarka 

fyrirbyggjandi þjálfunaráætlanir (Stensrud o.fl., 2011). Því er mikilvægt að huga að 

tækniþjálfun sem leggur áherslu á að forðast valgus stöðu í hné með því að huga til 

dæmis að lendingarfasa í stökki (Kristianslund o.fl., 2014). Slíkar áherslur hafa reynst 

árangursríkar. Í Noregi hefur rannsókn sýnt lækkun tíðni krossbandaslita með aukinni 

vitund um rétta tækni við lendingar eftir uppstökk og stefnubreytingar (Krosshaug 

o.fl., 2016). Þó er skortur á fleiri slíkum rannsóknum til samanburðar (Kristianslund 

o.fl., 2014; Shrier, Verhagen og Stovitz, 2016) en með sérstökum þjálfunaráætlunum 

er hugsanlegur möguleiki á að draga úr tíðni hnémeiðsla (Bahr og Krosshaug, 2005). 
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Rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn verður lögð áhersla á hreyfimynstur og áhrif valgus stöðu hnéliðar 

í uppstökki og lendingu í lóðréttu stökki. Rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli aukinnar 

valgus stöðu og hnémeiðsla, meðal annars krossbandaslita þótt ekki beri öllum 

rannsóknum saman um það. Markmið rannsóknarinnar er að skoða uppstökks- og 

lendingartækni hjá kvennalandsliðum í knattspyrnu, sem skimunartól fyrir 

krossbandaslitum. Kvennalandsliðin verða flokkuð í áhættuhópa við að slíta krossband 

með tilliti til líkamsbeitingar og hornagráðu í hné í uppstökki og lendingu.  Vonast er 

til þess að niðurstöður rannsóknarinnar auki umræðu um mikilvægi forvarna gegn 

meiðslum í knattspyrnu meðal þjálfara og almennings, og að sú vitundarvakning muni 

minnka tíðni krossbandaslita. 

 

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara: 

➢ Er munur á uppstökks- og lendingartækni hjá kvennalandsliðunum? 

➢ Hvernig flokkast leikmenn í áhættuhópa við að slíta krossband? 

 

Aðferð og gögn 

Í nóvember árið 2017 voru framkvæmdar mælingar á knattspyrnustúlkum úr hinum 

ýmsu félögum sem valdar voru í úrtakshóp landsliða KSÍ. Gerðar voru mælingar á U16 

og U17 landsliðshópunum 10. nóvember og síðan voru gerðar mælingar á U19 og U23 

þann 24. nóvember. Mælingarnar fóru allar fram í Kórnum, innanhúsknattspyrnuhöll 

HK, sem er staðsett í Vallakór 12-14 í Kópavogi. 

Mælingarnar innihéldu fimm mismunandi frammistöðupróf í eftirfarandi röð; 

5x30 m hraðaþol, skothörku frá vítapunkti með hægri og vinstri fæti, lóðrétt stökk án 

atrennu og með þriggja skrefa atrennu, Illinois snerpupróf og YoYo Intermittet 

Edurance Level 2 þolpróf. Í þessari rannsókn verður hins vegar eingöngu notast við 

niðurstöður úr lóðréttu stökkprófunum, annars vegar lóðrétt stökk án atrennu með 

hendur á mjöðmum (CMJ án atrennu) og svo lóðréttstökk með þriggja skrefa atrennu 

þar sem handasveiflur voru leyfðar (CMJ með þriggja skrefa atrennu).  
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Þátttakendur 

Framkvæmdar voru mælingar á 82 knattspyrnustúlkum fæddar árið 1995-2003, sem 

landsliðsþjálfarar yngri kvennalandsliða höfðu valið til úrtaksæfinga. Stúlkurnar eru 

hluti af yngri landsliðshópum Íslands, en sjá má í töflu 1 fjölda og hlutfall þeirra eftir 

landsliðshóp. 

Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda 

Hópur Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

U16 23 28% 

U17 23 28% 

U19 17 21% 

U23 19 23% 

Heild 82 100% 

 

Mælitæki 

Í lóðréttu stökkprófunum voru þátttakendur myndbandsgreindir, þar sem notast var við 

tvær Casio Exilim myndavélar sem stilltar voru á að taka 300 ramma á sekúndu.  

Myndavélunum var stillt á þrífót í 80 cm hæð á tveimur stöðum. Annars vegar var sett 

upp myndavél sem tók upp stökkið í hliðlægu plani (e. Sagital plan) til þess að mæla 

stökkhæð þátttakanda og hins vegar myndavél að framanverðu (e. Frontal plan) til 

þess að skoða stöðu hné þátttakanda í uppstökki og lendingu (sjá mynd 4). Notast var 

við límband til þess að merkja uppstökksstað í gervigrasið með kross, en 

myndavélunum var stillt upp í beinni sjónlínu í 2,50 m fjarlægð frá krossinum. 

Ljóskastarar voru notaðir til að auka ljósmagnið fyrir myndavélina. Priki með tveimur 

merkingum, fyrir 50 cm og einn metra var komið fyrir lóðrétt við uppstökksstað, svo 

hægt væri að mæla stökkhæðina samanborið við prikið með myndbandsgreiningu. 

Límbandsbútur (1x1 cm) í öðrum lit en föt þátttakenda var notaður sem merki til að 

merkja á hné þátttakenda til þess að auðvelda rannsakendum úrvinnslu gagna síðar 

meir. Límbandsbútur var settur bæði að framanverðu á sköflungshnjósk (e. tibial 

tuberosity) og einnig á utanverðan hægri sköflung, á lateral condyle. Til að mæla 
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stökkhæð og finna gráður á hné þátttakenda var miðað út frá staðsetningu límbandsins. 

Á meðan framkvæmdum stóð voru númer stúlknanna skráð niður á A4 blað til að halda 

utan um fjöldann sem tók þátt í mælingunum. 

 

 

Mynd 4. Uppsetning fyrir lóðrétt stökkpróf 

 

Framkvæmd 

Á mælingardögunum tveimur mættu framkvæmdaraðilar í Kórinn klukkan 19:30 og 

settu upp prófin. Á sama tíma mættu þátttakendur og tóku skipulagða upphitun eftir 

leiðsögn landsliðsþjálfara sem fólst meðal annars í fótavinnu og liðkun, en í öllum 

mælingum var upphitunin með sama sniði. Klæðnaður þátttakenda voru stuttbuxur, 

sokkar, bolur, peysa og takkaskór. Mælingarnar hófust svo klukkan 20:00. 

Þátttakendur fengu númer sem límt var á stuttbuxurnar þeirra. Prófin voru svo 

framkvæmd í númeraröð til að tryggja áreiðanleika mælinganna þannig að 

þátttakendur væru að taka prófin í sömu röð. Framkvæmd voru tvö mismunandi lóðrétt 
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stökk, annars vegar CMJ án atrennu og hins vegar CMJ með þriggja skrefa atrennu 

sem fjallað verður nánar um hér að neðan. Markmið prófana var að stökkva eins hátt 

upp og hægt var. Reglur prófana voru þær að þátttakandi varð að stökkva jafnfætis. 

Einnig þurftu þeir að hafa beinar fætur í loftinu, það er að bannað var að beygja hné. 

Tvær tilraunir voru leyfðar fyrir hvert stökk þannig að hver þátttakandi framkvæmdi 

fjögur stökk. Ef eitthvað fór úrskeiðis í framkvæmd prófsins þá fengu þátttakendur 

aðra tilraun. 

Framkvæmd prófsins fór þannig fram að þátttakandinn byrjaði á að stíga inn á 

uppstökksstaðinn sem merktur var með krossi. Snúa þurfti að báðum myndavélum til 

að sýna númerið sitt áður en stökkin voru framkvæmd. Fyrst var CMJ án atrennu 

framkvæmt. Þátttakandi byrjar í standandi stöðu með hendur á mjöðmum og beygir 

sig svo niður í ákjósanlega byrjendastöðu, sem er við 90° í hné, fyrir uppstökkið. Næst 

var framkvæmt CMJ með þriggja skrefa atrennu þar sem handasveiflur voru leyfðar. 

Til að finna fjarlægð atrennunnar var miðað við að þátttakandi bakkaði þrjú stór skref 

frá krossinum. Þátttakandi mátti svo hlaupa eða koma á ákjósanlegum hraða að 

uppstökkstað og stökkva upp eins hátt og hægt var og lenda á krossinum jafnfætis. 

 

Úrvinnsla gagna 

Upptökunum úr myndböndunum sem tekin voru að framanverðu var hlaðið yfir á tölvu 

og hreyfigreiningarforritið Kinovea 0.8.15 Windows var notað til að greina uppstökks- 

og lendingartækni þátttakenda. Í Kinovea voru merki sett inná myndböndin á mjaðma-

, hné-, og ökklalið þátttakenda í uppstökksstöðu og við lendingu, til að mæla 

hornagráðu í hné (sjá mynd 5). Upphafsmerki var sett á límbandsbútinn framanverðu 

á sköflungshnjósk á hné þátttakanda og síðan voru merki sett á mjöðm og ökkla. Saman 

mynda þessi þrjú merki hornagráðu í hné sem notast var við í úrvinnslu. 
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Mynd 5. Myndbandsgreining í Kinovea 

 

Úrvinnsla gagna fór fram í Excel þar sem hornagráður voru skráðar, bæði fyrir hægra 

og vinstra hné í lóðréttu stökki án atrennu og lóðréttu stökki með þriggja skrefa 

atrennu. Síðan var gerð samantekt hjá hverjum og einum þátttakanda þar sem minnsta 

hornagráðan var skráð niður í uppstökki og lendingu óháð fæti, í hvoru stökki fyrir sig. 

Meðaltal og staðalfrávik voru skráð niður fyrir allan hópinn þar sem tekið var 

tillit til minnstu hornagráðunnar. Staðalfrávikið gefur til kynna hversu langt að 

meðaltali tölurnar eru frá meðaltalinu og eftir því sem talan er hærri, því meiri er 

dreifingin. Niðurstöður voru settar fram í töflur, sem sýna meðaltöl og staðalfrávik 

hornagráða í hné í uppstökki og lendingu.  

Miðað er út frá að frávik hornagráða sé 180° sem samsvarar 0°, en þá eru ökkli, 

hné og mjöðm í beinni línu. Ef þátttakandi greinist með 185° í hné í Kinovea var 

mínusað 180° frá, sem samsvarar 5° í hné og notast við þá hornagráðu í túlkun 

niðurstaðna. Einnig ef þátttakandi greinist með hornagráðu undir 180° í hné var sama 

úrvinnsla notuð. Sem dæmi, 167° - 180° = -13°. Þessi aðferð á úrvinnslu getur þó haft 

í för með sér að einhverjir þátttakendur dragi meðaltalið niður. 

Eðlileg hornagráða í hné telst vera á bilinu 7-13° hjá konum (Herrington og 

Munro, 2010) og er notast við eftirfarandi viðmið. Þátttakendur sem eru með lægri 

hornagráðu en viðmiðið í þessari rannsókn eru taldir eiga í meiri áhættu á að láta hnéin 

falla í valgus stöðu sem getur leitt til enn frekari skaða eins og krossbandaslit. Því 

stærri sem hornagráðan er því betri er líkamsbeiting þátttakenda.  
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Þátttakendur voru flokkaðar í þrjá áhættuhópa með tilliti til mögulegrar áhættu 

á að slíta krossband eftir stærð hornagráðar á hné í uppstökki og lendingu í lóðréttum 

stökkprófunum. Notast var við verstu og jafnframt minnstu hornagráðuna hjá hverjum 

og einum þátttakanda óháð fæti, í hvoru stökki fyrir sig. Áhættuhópar á 

krossbandaslitum sem miðast var við voru eftirfarandi; Góð líkamsbeiting ≥7°, 

sæmileg líkamsbeiting 0-6° og slæm líkamsbeiting <0°. Þar sem að allar hornagráður 

frá 7° og uppúr telst vera góð líkamsbeiting, frá 0 upp í 6° í hné telst sæmileg 

líkamsbeiting og allt undir 0° var slæm líkamsbeiting, það er að segja mínus tölur  

(Herrington og Munro, 2010). Niðurstöður voru settar fram í töflu sem sýna fjölda og 

hlutfall þátttakenda í hverjum áhættuhóp. 

Marktektarpróf voru síðan gerð á niðurstöðum með því að nota chi-squared test 

í Excel. Fyrst til að kanna hvort marktækur munur væri á milli kvennalandsliða innan 

tegund stökkar og síðan til að kanna hvort marktækur munur væri á líkamsbeitingu í 

CMJ án atrennu og CMJ með þriggja skrefa atrennu. Ef p er minna en 0,05 þá er um 

marktækan mun að ræða, hins vegar ef p er hærra en 0,05 er ekki marktækur munur. 

 

 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar, annars vegar 

heildarútkomu niðurstaðna hjá kvennalandsliðunum og hjá hverjum hóp fyrir sig í 

CMJ án atrennu og CMJ með þriggja skrefa atrennu í uppstökki og lendingu. Einnig 

voru leikmenn kvennalandsliðana flokkaðir í þrjá áhættuhópa með tilliti til mögulegrar 

áhættu á að slíta krossband út frá líkamsbeitingu í uppstökki og lendingu. 

Í töflu 2 og 3 má sjá tölulega samantekt niðurstaðna úr stökkprófunum. Um er 

að ræða meðaltal og staðalfrávik verstu gráðunnar í uppstökki í töflu 2 og í lendingu í 

töflu 3. Miðast er út frá viðmiðunargráðum, sem er 180° eða 0° í hné. 
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Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik kvennalandsliða í uppstökki 

 Fjöldi (N) 
CMJ án 

atrennu 
CMJ 3 skref 

U16 23 
1,61° 

±9,40° 

-3,26° 

±13,61° 

U17 23 
4,13° 

±7,94° 

-0,65° 

±8,61° 

U19 17 
9,35° 

±7,61° 

1,71° 

±8,56° 

U23 19 
7,05° 

±7,76° 

0,42° 

±10,19° 

Heild 82 
5,18° 

±8,23 

0,96° 

±10,36 

 

Í töflu 2 má sjá að hjá U16 hópnum er 4,78° munur á stöðu hnéliðar milli tegunda 

stökkprófa. Þá er U16 hópurinn 3,57° undir meðaltali í CMJ án atrennu og 4,22° undir 

meðaltali í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Staðalfrávik hópsins er hátt sem gefur til 

kynna að dreifing hornagráðar í uppstökki er mikil. Í CMJ án atrennu munar 2,52° á 

milli U16 og U17 hópsins í uppstökki, þó nær U17 hópurinn ekki heldur meðaltali 

heildar sem er 5,18° í hné. Á milli tegunda stökkprófa hjá U17 hópnum er 4,78° munur 

í hné í uppstökki og hjá U19 hópnum er 7,64° munur milli tegunda stökkprófa. Þá er 

U23 hópurinn 1,87° yfir meðaltali heildar í CMJ án atrennu og 0,54° undir meðaltali í 

CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þrátt fyrir að hornagráður kvennalandsliðana sé 

mismunandi þá eru staðalfrávik hópanna það há að dreifingin á uppstökkstækninni er 

mikil. Því er ekki marktækur munur á milli kvennalandsliðana í uppstökki innan 

tegund stökkar, hvorki í CMJ án atrennu né CMJ með þriggja skrefa atrennu, þar sem 

p-gildið er 0,078. 
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Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik kvennalandsliða í lendingu 

 Fjöldi (N) 
CMJ án 

atrennu 
CMJ 3 skref 

U16 23 
5° 

±8,06° 

1,43° 

±12,71° 

U17 23 
4° 

4,77° 

2,09° 

±5,63° 

U19 17 
4,47° 

±6,54° 

5,41° 

±6,67° 

U23 19 
2,84° 

±3,83° 

0,58° 

±6,31° 

Heild 82 
4,10° 

±5,84° 

2,24° 

±7,98° 

 

 

Í töflu 3 má sjá að U16 hópurinn er 0,9° yfir meðaltali í lendingu í CMJ án atrennu, en 

0,81° undir meðaltali heildar í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þegar tekið er tillit til 

staðalfráviksins er lítill munur á milli tegunda stökkprófa þar sem að nokkrir 

þátttakendur geta auðveldlega dregið meðaltalið niður. Hjá U17 hópnum er 1,91° 

munur á hné milli tegunda stökkprófa í lendingu. U19 hópurinn er 0,37° yfir meðaltali 

í CMJ án atrennu og 3,17° yfir meðaltali í CMJ með þriggja skrefa atrennu. U23 

hópurinn er þá 1,25° undir meðaltali í lendingu í CMJ án atrennu og 1,66° undir 

meðaltali í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þrátt fyrir að hornagráður 

kvennalandsliðana sé mismunandi þá gefa staðalfrávik hópanna til kynna að dreifing 

lendingartækninnar sé mikil. Því er ekki er marktækur munur á milli 

kvennalandsliðana í lendingu innan tegund stökkar, hvorki í CMJ án atrennu né CMJ 

með þriggja skrefa atrennu, þar sem p-gildið er 0,206. 

 

 

 

 



31 
 

Tafla 4. Fjöldi og hlutfall áhættuhópa kvennalandsliða í uppstökki 

  CMJ án atrennu CMJ 3 skref 

Hópur Fjöldi (N) Góð Sæmileg Slæm Góð Sæmileg Slæm 

U16 23 
8 

(35%) 

8 

(35%) 

7 

(30%) 

7 

(30%) 

5 

(22%) 

11 

(48%) 

U17 23 
13 

(57%) 

3 

(13%) 

7 

(30%) 

3 

(13%) 

9 

(39%) 

11 

(48%) 

U19 17 
11 

(65%) 

5 

(30%) 

1 

(5%) 

5 

(29%) 

5 

(29%) 

7 

(42%) 

U23 19 
8 

(42%) 

9 

(47%) 

2 

(11%) 

6 

(32%) 

4 

(21%) 

9 

(47%) 

Heild 82 
40 

(49%) 

25 

(30%) 

17 

(21%) 

21 

(26%) 

23 

(28%) 

38 

(46%) 

Góð líkamsbeiting = ≥7° 

Sæmileg líkamsbeiting = 0-6° 

Slæm líkamsbeiting = <0° 

 

Í töflu 4 og 5 má sjá fjölda þátttakenda í hverju kvennalandsliði fyrir sig og hlutfall 

þeirra á mögulegri áhættu á að slíta krossband út frá líkamsbeitingu. Annars vegar í 

CMJ án atrennu og hins vegar í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Áhættuhóparnir eru 

þrír, góð líkamsbeiting, sæmileg líkamsbeiting og slæm líkamsbeiting, þar sem miðað 

er úr frá viðmiðum hornagráðum í hné. Í töflu 4 má sjá niðurstöður kvennalandsliða í 

uppstökki og í töflu 5 má sjá niðurstöður kvennalandsliða í lendingu.  

Í töflu 4 má sjá að marktækur munur er á líkamsbeitingu þátttakenda milli þess 

hvort stokkið er án atrennu eða með þriggja skrefa atrennu, þar sem marktækt fleiri 

þátttakendur eru með slæma líkamsbeitingu í uppstökki í CMJ með þriggja skrefa 

atrennu heldur en CMJ án atrennu (P<0,0000). Þá eru 17 þátttakendur af 82 eða 21% 

þátttakenda með slæma líkamsbeitingu í CMJ án atrennu á móti 65 þátttakendum eða 

79% þátttakenda með góða eða sæmilega líkamsbeitingu. Í CMJ með þriggja skrefa 

atrennu fjölgar þátttakendum um 21 með slæma líkamsbeitingu í uppstökki. Hlutfall 

slæmrar líkamsbeitingar er því 25% meira í CMJ með þriggja skrefa atrennu heldur en 

í CMJ án atrennu. Rúmlega helmingur þátttakenda eða 54% er með 0° eða hærri 

hornagráðu í hné og þar með góða eða sæmilega líkamsbeitingu í uppstökki í CMJ 

með þriggja skrefa atrennu.  
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Af kvennalandsliðunum er 65% U19 hópsins með góða líkamsbeitingu í 

uppstökki í CMJ án atrennu. Þá munar 36% á milli tegunda stökkprófa hjá U19 

hópnum í góðri líkamsbeitingu. Jafnt hlutfall slæmrar líkamsbeitingar er hjá U16 og 

U17 hópunum í CMJ án atrennu, þá er einnig jafnt hlutfall hópana í slæmri 

líkamsbeitingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þó eru þátttakendur með slæma 

líkamsbeitingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu fjórum þátttakendum fleiri. Í CMJ 

án atrennu eru samtals 14 þátttakendur úr U16 og U17 hópunum af 17 þátttakendum 

með slæma líkamsbeitingu. Þá eru þátttakendur úr U16 og U17 hópunum 82% af 

heildinni sem eru með slæma líkamsbeitingu. Í CMJ með þriggja skrefa atrennu eru 

samtals 22 þátttakendur eða 58% úr U16 og U17 hópunum af 38 þátttakendum með 

slæma líkamsbeitinginu. 

 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall áhættuhópa kvennalandsliða í lendingu 

  CMJ án atrennu CMJ 3 skref 

Hópur Fjöldi (N) Góð Sæmileg Slæm Góð Sæmileg Slæm 

U16 23 
10 

(44%) 

9 

(39%) 

4 

(17%) 

9 

(40%) 

7 

(30%) 

7 

(30%) 

U17 23 
6 

(26%) 

14 

(61%) 

3 

(13%) 

5 

(22%) 

13 

(56%) 

5 

(22%) 

U19 17 
6 

(35%) 

8 

(47%) 

3 

(18%) 

7 

(42%) 

9 

(53%) 

1 

(5%) 

U23 19 
3 

(16%) 

13 

(68%) 

3 

(16%) 

3 

(16%) 

11 

(58%) 

5 

(26%) 

Heild 82 
25 

(30%) 

44 

(54%) 

13 

(16%) 

24 

(29%) 

40 

(49%) 

18 

(22%) 

Góð líkamsbeiting = ≥7° 

Sæmileg líkamsbeiting = 0-6° 

Slæm líkamsbeiting = <0° 

 

Í töflu 5 má sjá að lítill munur var á niðurstöðum þátttakenda í lendingu óháð tegund 

stökkprófsins. Einungis munaði 1% eða einum þátttakenda á góðri líkamsbeitingu á 

milli CMJ án atrennu og CMJ með þriggja skrefa atrennu. Þá var 5% munur á 

sæmilegri líkamsbeitingu og aðeins 6% munur á slæmri líkamsbeitingu á milli tegunda 

stökkprófa.  
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 Af kvennalandsliðunum er 83% U16 hópsins með góða eða sæmilega 

líkamsbeitingu, 87% U17 hópsins, 82% U19 hópsins og 84% U23 hópsins með góða 

eða sæmilega líkamsbeitingu í lendingu í CMJ án atrennu. Þá er 70% U16 hópsins með 

góða eða sæmilega líkamsbeitingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu, 78% U17 

hópsins, 95% U19 hópsins og 74% U23 hópsins með góða eða sæmilega 

líkamsbeitingu í lendingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu. Hlutfall slæmrar 

líkamsbeitingar í lendingu skiptist nokkuð jafnt yfir kvennalandsliðin en í CMJ án 

atrennu eru þátttakendur á bilinu 13-18% með slæma líkamsbeitingu. Hins vegar eru 

niðurstöður slæmrar líkamsbeitingar í lendingu í CMJ með þriggja skrefa atrennu 

meira dreifðar milli kvennalandsliða. Aftur á móti er ekki marktækur munur á 

líkamsbeitingu þátttakenda í lendingu í CMJ án atrennu og CMJ með þriggja skrefa 

atrennu (P<0,20612). 

 

Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu ekki marktækan mun á milli kvennalandsliða 

í uppstökki né lendingu innan tegund stökkar, hvorki í CMJ án atrennu né CMJ með 

þriggja skrefa atrennu. Þá voru hornagráður í hné þátttakenda í uppstökki og í lendingu 

mjög dreifðar vegna þess hve hátt staðalfrávikið var hjá hópunum. Því er ekki hægt að 

segja að uppstökks- eða lendingartæknin hafi verið betri eða verri hjá einum hóp heldur 

en öðrum. 

 Leikmenn voru flokkaðir í áhættuhópa með tilliti til mögulegrar áhættu á að 

slíta krossband út frá líkamsbeitingu í uppstökki og lendingu. Þá sýndu niðurstöður 

þessarar rannsóknar marktækan mun á líkamsbeitingu þátttakenda í uppstökki milli 

þess hvort þátttakendur stukku án atrennu eða með þriggja skrefa atrennu, þar sem 

25% fleiri þátttakendur voru með slæma líkamsbeitingu í uppstökki í CMJ með þriggja 

skrefa atrennu heldur en í CMJ án atrennu. 

Þessi marktæki munur á uppstökki milli tegunda stökkprófa er líklegast til 

komin vegna þess að prófin eru ólík í framkvæmd. Þegar þátttakendur eru að 

framkvæma CMJ með þriggja skrefa atrennu ná þeir ekki að stjórna hreyfingunni eins 

vel og í CMJ án atrennu, þar sem atrennan getur haft truflandi áhrif. Hins vegar í CMJ 

án atrennu geta þátttakendur einblínt sér betur á uppstökkið og lendinguna þar sem 
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þeir eru að framkvæma stökkið eitt og sér. CMJ með þriggja skrefa atrennu er aftur á 

móti próf sem líkist knattspyrnunni meira þar sem knattspyrnumaður er oftast á 

hlaupum áður en hann stekkur upp í skalla bolta. Auk þess sem að uppstökkið tengist 

hraða og stefnubreytingum að miklu leiti, en það eru gjarnan áhættuþættir 

krossbandaslita í knattspyrnu. Enda er talið að í 70-80% tilvika slitni krossband án 

snertingar (Bahr og Mæhlum, 2004; Olsen o.fl., 2004). Þetta eru því mjög áhugaverðar 

niðurstöður, að atrennan geti skorið úr um hvort þátttakendur séu með góða eða slæma 

líkamsbeitingu í uppstökki. 

Skoðað var í framhaldið hvort munur væri á uppstökkstækni milli yngri og 

eldri kvennalandsliðana, en oft má rekja ólíka líkamsstarfsemi og líkamsstyrk til 

þroska- og aldursmunar. Talið er að vöðvamassi hjá stúlkum nái hámarki um 16-20 

ára aldur (Kenny o.fl., 2011). Þá eru þátttakendur rannsóknarinnar einmitt á þeim aldri 

sem þær eru að taka vaxtarkippin sinn, vöðvar eru að myndast, sumar hafa jafnvel 

aldrei stundað styrktarþjálfun en aðrar þræl vanar. Sem dæmi var 65% U19 hópsins 

með góða líkamsbeitingu í uppstökki í CMJ án atrennu. Á meðan 82% þátttakenda 

með slæma líkamsbeitingu í CMJ án atrennu voru þátttakendur úr U16 og U17 

hópunum. Þrátt fyrir þennan mun á hópunum var ekki marktækur munur á milli 

kvennalandsliðana í uppstökki innan tegund stökkar, hvorki án né með atrennu. 

Þátttakendur eru ólíkir og því er engin ein skýring réttari en önnur, þó svo að mögulega 

geti misjafn vöðvamassi spilað einhvern þátt í uppstökkstækninni. 

Túlkun á slæmri líkamsbeitingu í þessari rannsókn var sú ef hornagráða í hné 

var lægri en 0° þá var hnéliðurinn líklegur að falla inn á við í valgus stöðu sem eykur 

álag á hnéliðinn. Rannsóknir hafa sýnt að því meiri sem styrkurinn er því betri stjórn 

hefur viðkomandi á hreyfingunni (Ford o.fl., 2003; Haines o.fl., 2011; Stensrud, 

Myklebust, Kristianslund, Bahr og Krosshaug, 2011). Þá hefur verið talið að aukinn 

styrkur geti komið í veg fyrir 50-60% krossbandaslita sem verða án snertingar í 

íþróttum (Krosshaug o.fl., 2016). 

Hins vegar fannst ekki marktækur munur á líkamsbeitingu þátttakenda í 

lendingu milli þess hvort þátttakendur stukku án atrennu eða með þriggja skrefa 

atrennu. Því er ekki hægt að segja að líkamsbeiting þátttakenda hafi verið betri eða 

verri hjá einum hóp heldur en öðrum í lendingu. 
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Með myndbandsgreiningaraðferðinni sem notuð var í þessari rannsókn er ekki 

hægt að segja nákvæmlega hvort hún geti skorið úr um það hvort hægt sé að skima 

fyrirfram fyrir krossbandaslitum. Álykta má að myndbandsgreiningin geti gefið 

vísbendingar um mögulega áhættu, til dæmis gert leikmenn meðvitaðari um slæma 

líkamsbeitingu og þannig hjálpað til við að skapa aðferð til að lækka tíðni 

krossbandaslita. Þá hafa rannsóknir verið gerðar með það markmið að skoða 

lendingartækni, en niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að í raun mætti 

leggja meiri áherslu á að skoða áhættuþætti uppstökkstækninnar. Með 

myndbandsgreiningunni var hægt að sjá slaka hreyfistjórnun í uppstökki, sem ekki 

hefði verið hægt að sjá með annari aðferð.  

Í framhaldinu af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða styrk og hreyfifærni 

kvennalandsliðana og kanna hvort sömu þátttakendur eða hópar séu að koma svipað 

út úr þeim prófum. Þannig væri hægt að sjá betur tengingu milli styrks og 

líkamsbeitingar, en áhugavert væri að kanna uppstökkstæknina nánar. Einnig væri 

áhugavert að endurtaka stökkprófin með sömu framkvæmd og sjá hvort leikmenn hafi 

bætt sig á milli prófa. Það væri dýrmætt að geta fylgt hópunum eftir til að fylgjast með 

líkambeitingu þátttakenda með auknum aldri. Þó svo að niðurstöður rannsóknarinnar 

hafi gefið til kynna að ekki hafi verið marktækur munur á milli kvennalandsliða þá er 

nauðsynlegt að byrja á forvarnaræfingum snemma í þjálfun til að koma í veg fyrir 

aldurstengdan mun. Því er mikilvægt að greina frá áhættuþáttum krossbandaslita, hvað 

þeir leiða af sér og halda umræðunni opinni.  
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