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Útdráttur  

Tilgangur: Mikið hefur verið rætt um ástæður þess hvers vegna yngri leikmenn fá 

lítinn leiktíma í efstu deild á Íslandi. Í þessari ritgerð reyni ég að svara þeirri spurningu 

hvort munur sé á líkamlegri getu milli leikmanna meistaraflokks annars vegar og 2. 

flokks hins vegar. Ef svo er, gæti það verið ein af ástæðunum fyrir litlum leiktíma. Ef 

munur á líkamlegri getu er enginn þá verður að leita að öðrum ástæðum. 

Aðferð: Gerðar voru líkamsmælingar á meistaraflokki og 2. flokk karla ÍBV í 

knattspyrnu. Þrenns konar mælingar voru gerðar: 30 m sprettur, Countermovement 

jump, og YoYo Intermittent Endurance test 2. Einnig var mæld hæð og þyngd 

leikmanna. Samanburður var gerður milli hópanna í prófunum, en úrvinnsla gagnanna 

var unnin í tölfræðiforritinu SPSS.  

Niðurstöður: Marktækur munur fannst á milli hópanna í þremur mælingum: 30m 

spretti, YoYo-prófi og CMJ prófi þar sem meistaraflokkur karla kom betur út úr 

prófunum. Ekki fannst marktækur munur á líkamssamsetningu né 10 m spretti á milli 

hópanna. 

Ályktanir: Niðurstöðurnar gefa til kynna marktækan mun á líkamlegri getu á milli 

hópanna. Leikmenn meistaraflokks sýndu betri frammistöðu en 2. flokkur ÍBV. 

Áhugavert væri að rannsaka fleiri Pepsideilar- og 2. flokks lið til að sjá hvort 

niðurstöður yrðu þær sömu. 
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Formál 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í B.Sc. námi í íþróttafræði og er metin til 12 ECTS. Efni 

rannsóknarinnar var valið með tilliti til þess hve áhugi minn er mikill á íslenskri 

knattspyrnu. Leiðbeinandi minn var kennarinn Hjalti Rúnar Oddsson. Ég vil þakka 

honum fyrir mjög góða leiðsögn og ómetanlega aðstoð. Ég vil einnig þakka Sveini 

Þorgeirssyni, kennaranum mínum, fyrir góða leiðsögn við framkvæmdir á 

mælingunum sem ég fjalla um í þessari ritgerð. Knattspyrnufélagið ÍBV, þjálfararnir 

Pedro Hipólito, Ian Jeffs, og 2. flokks þjálfarinn Mick White fá sérstakar þakkir fyrir 

að heimila mér aðgang að liðinu og fyrir aðstoðina við mælingarnar. Þá þakka ég 

samnemendum mínum, Atla Albertssyni, Birgi Viktori Hannessyni og Elínu 

Jónsdóttur, fyrir að koma með mér til Vestmannaeyja og aðstoða mig við mælingar. 

Síðast en alls ekki síst þakka ég foreldrum mínum, Heimi Hallgrímssyni og Írisi 

Sæmundsdóttur, fyrir stuðninginn og yfirlesturinn.  
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Knattspyrna 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi. Um 265 milljónir eða 4% af jarðbúum stunda 

hana. (Kunz, 2007). Knattspyrnuleikur er leikinn á ferhyrndum velli og er hefðbundin 

knattspyrnuvöllur 45 – 90 m á breidd og 90 – 120 m á lengd. Vellinum má skipta í tvo 

jafnstóra hluta með marki, hvoru á sínum enda vallarins. Í knattspyrnuleik keppa tvö 

lið hvort gegn öðru. Það er leikið í 11 manna liðum, þar sem markmið hvors liðs er að 

reyna að koma knettinum í net andstæðinganna og reyna koma í veg fyrir það að 

andstæðingarnir skori í þeirra mark. Hver leikur er 90 mínútur og skiptist leikurinn í 

tvo jafna hluta (International Football Association Board, e.d.). Nútíma knattspyrna á 

rætur að rekja til Bretlands eða til ársins 1863 þegar stofnað var fyrsta 

knattspyrnusamband heims sem er Knattspyrnusamband Englands (Murray og Murray, 

1998). Skráðir iðkendur á Íslandi í knattspyrnu eru u.þ.b. 23.000 talsins. Af 

heildarfjölda skráðra iðkenda af báðum kynjum eru u.þ.b. 17.000 yngri en fimmtán ára 

(KSÍ, e.d.). 

Líkamlegar kröfur í knattspyrnu 

Knattspyrna gerir margar ólíkar kröfur til íþróttamannsins sem byggir á mörgum 

þáttum. Bangsbo flokkaði kröfur knattspyrnu í fjóra flokka: líkamlegar, sálfræðilegar, 

tæknilegar, og taktískar (Bangsbo, 2004). Alhliða góður knattspyrnumaður væri 

öflugur í öllum þessum atriðum. Þau líkamlegu atriði sem talin eru mikilvæg í 

knattspyrnu eru hlaupahraði, stefnubreytingar, sprengikraftur og styrkur (Hoff, 

Wisloff, Engen, Kemi og Helgerud, 2004). Þó er einn þáttur mikilvægari en aðrir í 

knattspyrnu, en það er að knattspyrnumaður búi yfir öflugu þoli. Þol skiptist í loftháð 

þol (e. aerobic) og loftfirrt þol (e. anaerobic) (Stöpler, 2017). Vegalengdin sem hver 

leikmaður hleypur innan vallarins, fyrir utan markmenn, er yfirleitt í kringum 9,3 km 

til 13,4 km í hverjum leik. Vegalengdin er þó breytileg eftir leikstöðum á 

fótboltavellinum en það er ljóst að loftháð þol er mjög mikilvægt í knattspyrnu 

(Bloomfield, Polman og O’Donoghue, 2007).  

Í knattspyrnuleik má búast við því að leikmenn framkvæmi margar stefnu- og 

hraðabreytingar, bæði í lágri og hárri ákefð (Bangsbo, Mohr, Poulsen, Perez-gomez og 

Krustrup, e.d.). Það er talið að í einum leik hlaupi leikmaður um 10-20 spretti á hámarks 
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ákefð, þá er gott að hafa öflugt loftfirrt þol. Flestir sprettir í knattspyrnuleikjum eru 

styttri en 20 metrar og tekur hver sprettur u.þ.b 3 sekúndur (Haugen, Tønnessen, Hisdal 

og Seiler, 2014).  

Styrkur er einnig mjög ómetanlegur þáttur í knattspyrnu. Það reynir mest á þá 

vöðva sem tilheyra neðri hluta líkamans. Flestar hreyfingar í knattspyrnu krefjast þess 

að fæturnir séu virkir hvort sem það er að hlaupa, skjóta boltanum, nota sprengikraft til 

að stökkva í skallabolta, stefnubreytingar og fleira. Ein aðaláhersla í knattspyrnu væri 

því að styrkja fætur til að bæta leikmann í þessum atriðum. Ef efri hluti líkamans er 

mun veikari en neðri hluti líkamans getur orðið ójafnvægi sem gæti leitt til 

álagsmeiðsla. Því er gott fyrir knattspyrnumenn að styrkja efri hluta líkamans 

(Kirkendall, 2011). Leikmenn lenda gjarna í baráttu um boltann eða ,,öxl í öxl“ við 

andstæðing í leikjum og þá er mikilvægt að vera með styrk í efri hluta líkamans 

(Kirkendall, 2011). 

Þol  

Skilgreina má þol sem „geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma“ (Larry, Jack og 

David, 2015). Það er misjafnt hvað talið er vera gott þol og fer eftir íþróttagreinum en 

misjafnar þolkröfur eru gerðar til dæmis hjá spretthlaupurum, knattspyrnuleikmönnum 

og handknattleiksmönnum (Kenney, Wilmore og Costill, 2015; Williams, 1993). Þol 

er hægt að skipta í tvennt; loftháð- (e. aerobic) og loftfirrt þol (e. anaerobic endurance) 

(Bangsbo, 2007). 

Loftháð þol  

Loftháð þol er geta líkamans til að mynda orku með aðstoð súrefnis. Loftháð þol er 

þegar vinna á lágri ákefð á sér stað og einstaklingur vinnur á lágri ákefð í langan tíma 

(Bompa og Haff, 2009). Þjálfun á loftháðu þoli fer fram í lengri lotum. Öll vinna er 

lengur en 2 mínútur. Loftháð þolþjálfun er góð þegar þjálfa þarf upp grunnþol (Bompa 

og Haff, 2009). Leikmenn í knattspyrnu vinna í lágri ákefð í um 80-90% í hverjum leik, 

en þá nota þeir loftháða þolið og því er loftháð þolþjálfun mikilvæg fyrir 

knattspyrnumenn (Bloomfield o.fl., 2007). Gott loftháð þol er undirstaða loftfirrts þols 

hjá einstaklingum. Loftháðar þolæfingar auka slagmagn hjartans en því betra 



9 
 

hlaupaformi sem leikmaður er í, því lægri verður hvíldarpúls líkamans. Hann verður 

líka fljótari að fara niður en þá eru leikmenn sneggri að jafna sig eftir æfingar þegar 

háákefðar æfing er í gangi, heldur en þegar hvíldarpúlsinn er hár (Bompa og Haff, 

2009). Undir lok leikja leiðir þreyta margoft til lélegrar tækni og mistaka, en þá kemur 

sér vel að hafa gott loftháð þol til að forðast mistök (Bangsbo, 2007). 

Loftfirrt þol  

Loftfirrt þol er þegar líkaminn vinnur á orku án súrefnis, til dæmis með 

mjólkursýrumyndun (Costill og Wilmore, 2004). Loftfirrt þolþjálfun eru þegar 

kraftmiklar og stuttar æfingalotur standa yfir í minna en 2 mínútur (Bompa og Haff, 

2009). Efnaskiptahraði eykst með betra þoli þegar skortur er á súrefni. Því meira sem 

einstaklingur hefur af loftfirrtu þoli, því tilbúnari er líkaminn að koma jafnvægi milli 

basa og sýru í vöðvum sem myndast við vinnu í hárri ákefð (Weinberg og Gould, 2015). 

Þrátt fyrir að loftháð þol er notað meira en loftfirrt þol í knattspyrnu, skiptir miklu máli 

að vera með gott loftfirrt þol. Í knattspyrnuleik tekur leikmaður u.þ.b 10-20 spretti á 

hámarks ákefð. Sprettirnir eru yfirleitt ekki lengri en 20 metrar og taka u.þ.b. 3 

sekúndur, en þá hentar það vel fyrir knattspyrnumann að vera með gott loftfirrt þol 

(Haugen o.fl., 2014). Loftfirrt þol byggist þó á loftháða þolinu. Loftháð þol er forsenda 

fyrir góðu loftfirrtu þoli. Leikmenn verða fyrst að leggja áherslu á að vera með öflugt 

loftháð þol áður en unnið er í loftfirrta þolinu (Weinberg og Gould, 2015).  

Það má skipta loftfirrtri þolþjálfun í tvennt: hraðaþolþjálfun og sprettþolþjálfun 

(Bangsbo, 2007). Markmið hraða- og sprettþolsþjálfunar er að bæta viðbragðshraða 

sem eykur getu leikmanns við kraftmyndun í hárri ákefð á styttri tíma. Loftfirrta 

þolþjálfunin ætti einnig að auka getuna til þess að mynda orku og kraft og ætti 

endurheimt eftir æfingar eða leiki að taka styttri tíma (Bangsbo, 2007). 

Orkukerfin  

Líkaminn þarf orku sem fæst úr fæðu til að geta unnið með þol. Góð næring er 

mikilvæg fyrir góða orkumyndun. Helstu orkuefni líkamans eru þrjú: fita, kolvetni og 

prótein (Youdim, e.d.). Orkan geymist í orkuríkum ATP-sameindum en þær myndast í 

fitusýrum. Það er takmarkað magn af ATP í líkamanum og því verður hann stöðugt að 
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mynda meira af ATP. Þrjú orkumyndunarkerfi eru notuð af líkamanum til að mynda 

ATP. Þau orkukerfi eru ATP-PCr kerfið, Sykurrofskerfið og Oxunarkerfið (Costill og 

Wilmore, 2004). 

ATP-PCr kerfið 

ATP- PCr er einfaldast af þremur orkukerfunum. Sameindirnar sem nýtast í kerfinu eru 

ATP (e. andenosine phosphate) og PCr (e. phospocreatine). ATP-PCR notast við 

loftfirrt efnaskipti, án súrefnis, og er það mjög hraðvirkt. ATP-PCr kerfið hjálpar 

vöðvunum í líkamananum að fá næga orku í 3-15 sekúndur í háákefðarvinnu áður en 

PCr forðinn tæmist, en þá er sótt í sykurrofskerfið (Larry o.fl., 2015). 

Sykurrofskerfið (glýkósukerfið)  

Kerfið felur í sér broti á glýkógeni sem geymist í lifur og vöðvum og breytist í glúkósa 

sem verður að ATP (Wilmore og Costill, 2001). Sykurrofskerfið notast bæði við 

loftfirrð og loftháð efnaskipti. Ekki þarf súrefni til að mynda sér orku nema þegar 

vöðvinn þarf að losa sig við pýrúvatnsýru. Ef vöðvi leysist ekki í pýrúvatnsýruna, 

breytist hann í mjólkursýru sem minnkar í kjölfar afkastagetu vöðva (Larry o.fl., 2015). 

Leikmaður getur verið í áreynslu í 30-120 sekúndur á þessu kerfi, áður en hann þarf að 

fara í Oxunarkerfið (Wilmore og Costill, 2001). 

Oxunarkerfið 

Oxunarkerfið er flóknast af orkukerfunum þremur. Það getur nýtt sér öll orkuefnin 

(protein, fitu, og kolvetni) sem orkugjafa (Costill og Wilmore, 2004). Oxunarkerfið 

tekur við þegar að áreynsla hefur verið lengur en 2 mínútur (Wilmore og Costill, 2001). 

Vöðvar þurfa á stöðugri orku að halda til að geta haldið virkni í langan tíma. 

Öndunarkeðjan sér til þess að vöðvar fái þá orku. Pýrúvata breytist síðan í Acetyl 

kóensími, sem fer inn í Krebshringinn. Í Krebshringnum fer fram oxunarfosfórun og 

vetnisjónirnar leystast þar úr læðingi. Vetnisjónir dælast síðan inn í 

rafeindaflutningskeðjuna þar sem orka er notuð til að búa til ATP. Framleiðsla á ATP 

er mest í Oxunarkerfinu (Larry o.fl., 2015). 
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Vöðvaþræðir  

Í líkamanum eru 680 vöðvar sem hafa marga vöðvaþræði (Behnke, 2012). Vöðvi 

inniheldur tvær mismunandi tegundir af vöðvaþráðum, Vöðvatýpu 1 og Vöðvatýpu 2. 

Vöðvatýpur 1 eru hægari vöðvaþræðirnir. Leikmenn nota yfirleitt vöðvatýpu 1 þegar 

unnið er á loftháða þolinu (Bompa og Haff, 2009). Týpu 1 vöðvaþræðir þreytast seint, 

fara sparlega með orku, geta geymt mikið súrefni og eru þolmiklir. Hins vegar eru 

samdrættir þeirra hægir og kraftlitlir. Týpu 1 vöðvaþræðir henta vel þegar áreynsla 

hefur staðið yfir í lengri tíma (Kenney, Wilmore og Costill, 2011).  

Hin gerðin af vöðvaþráðum í vöðvanum er vöðvatýpa 2. Hún er skilgreind sem 

kraftmikill og hraður vöðvaþráður (Bompa og Haff, 2009). Hún skiptist í tvennt: 

Vöðvatýpu 2a og Vöðvatýpu 2x. Vöðvatýpa 2a geymir frekar mikið súrefni, eyðir orku 

og þreytist hratt. Samdráttur 2a er sterkur og hraður og vinnast þeir í loftfirrtri vinnu. 

Týpu 2a vöðvaþræðir nýtast best í 15 sek. - 2 mín. í hárri ákefð. Týpa 2x geymir lítið 

sem ekkert súrefni, þreytist hratt og eyðir mikilli orku. Samdrátturinn hjá þeim er enn 

hraðari og sterkari en hjá Týpu 2a. Týpa 2x nýtast best þegar áreynsla er í stuttan tíma 

eða undir 15 sek. (Kenney o.fl., 2011). Vöðvatýpa 2x er notuð þegar unnið er á loftfirrtu 

þoli (Bompa og Haff, 2009). Íþróttir gera mismunandi kröfur á hlutfall hægra og hraðra 

vöðvaþráða. Hlutfallið á vöðvaþráðum einstaklinga er mismunandi en erfðir geta spilað 

stórt hlutverk hvað það varðar. Æfingar geta haft áhrif á gerð vöðvaþráða (Kenney o.fl., 

2011). 

Styrkur 

Skilgreina má styrk sem getu vöðva og taugakerfisins til að yfirvinna mótstöðu eða 

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

Styrkur er geta vöðva til þess að mynda kraft. Því meiri kraftur, því hraðar geta 

leikmenn hlaupið, lyft þyngra og stokkið hærra. Styrkur er mikilvægur eiginleiki í 

íþróttum (Gjerstet, Haugen og Holmstad, 2013). Styrkur snýst ekki aðeins um 

kraftframleiðslu heldur getur aukinn styrkur verið fyrirbyggjandi fyrir meiðslum 

(Bompa og Haff, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að vel þjálfaðir og sterkir kviðvöðvar 

minnka líkurnar á nárameiðslum (Peterson og Renstrom, 2005). Íþróttagreinar gera 
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ólíkar kröfur um styrk. Aukinn styrkur hefur góð áhrif á bæði hlauphraða og þol í 

knattspyrnu (Bompa og Haff, 2009; Gjerstet o.fl., 2013).  

Stór hluti knattspyrnuleikja byggist á kraftmiklum athöfnum eins og hoppum, 

snúningum, tæklingum og spyrnum (Reilly og Williams, 2003). Skipta má krafti í þrjá 

undirflokka; hámarkskraft, sprengikraft og vöðvaþol (Costill og Wilmore, 2004). 

Hámarkskraftur 

Hámarkskraftur er mesti kraftur sem vöðvar geta myndað í einni endurtekningu (Dick, 

2007). Ef einstaklingur getur lyft 80 kg í bekkpressu einu sinni en ekki oftar, samsvarar 

það hans hámarkskrafti. Ein áhrifaríkasta leið til að stækka og auka vöðvaþræði er 

þjálfun á hámarkskrafti (Brown, 2006). Við styrktaræfingar er ákefð og fjöldi 

endurtekninga oftast reiknaður út frá hámarkskrafti (Brown, 2006). Hámarkskraftur er 

nauðsynlegur í mörgum íþróttagreinum eins og til dæmis fótbolta. Hámarkskraftur er 

mikilvægur til þess að hámarka sprengikraft. Hámarkskraftur hefur einnig jákvæð áhrif 

á hraða- og stefnubreytingar í knattspyrnu (Dick, 2007). 

Sprengikraftur 

Sprengikraftur er hæfni vöðva til að yfirvinna mótstöðu með miklum samdráttarhraða 

(Dick, 2007). Sprengikraftur er geta líkamans til að lyfta ákveðinni þyngd eins hratt og 

mögulegt er. Því minni tíma sem hreyfingin tekur, því meiri sprengikraftur býr sá vöðvi 

yfir. (Dick, 2007). Hér er tekið dæmi um tvo einstaklinga sem taka báðir 50 kg í 

hnébeygju. Ef aðili A lyftir 50 kg á fimm sekúndum en aðili B lyftir 50 kg á þremur 

sekúndum, er einstaklingur B með meiri sprengikraft. Sprengikraftur nýtist í 

íþróttagreinum þar sem mikið er um snarpar hreyfingar (Dick, 2007). Í knattspyrnu 

nýtist sprengikrafturinn þegar leikmenn taka hraða- og stefnubreytingar en einnig þegar 

þeir stökkva upp í skallaeinvígi. 

Vöðvaþol 

Vöðvaþol er geta vöðva til að vinna undir álagi til lengri tíma (Dick, 2007). Í þjálfun á 

vöðvaþoli er áherslan lögð á magn en ekki þyngd og ákefð (Brown, 2006). Hér er dæmi 

um tvo einstaklinga sem taka báðir 60 kg í bekkpressu. Ef aðili A nær að lyfta 60 kg 

átta sinnum en aðili B nær að lyfta 60 kg tíu sinnum, er einstaklingur B með meira 
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vöðvaþol. Í flestum íþróttum er gott að hafa mikið vöðvaþol en þær íþróttir sem krefjast 

úthalds, krefjast líka vöðvaþols. Styrktaræfingar fyrir vöðvaþol eru tólf endurtekningar 

eða fleiri (Brown, 2006). 

Hraði 

Hraði er mældur sem geta einstaklings til að komast frá einum stað til annars á sem 

styðstum tíma (Bompa og Haff, 2009). Hraði byggist á bæði þjálfun og erfðum (Bompa 

og Haff, 2009). Líkamlegt form og styrkur, hlaupatækni, samdráttar- og slökunarhæfni 

vöðva, starfsemi taugakerfisins, hæð og þyngd hafa áhrif á hraða. (Gambetta, 2006). 

Þegar hraði er þjálfaður er mikilvægt að þjálfunin sé tæknilega vel framkvæmd. 

Orkukerfin sem notast er við í þjálfun á hraða eru loftfirrtu kerfin og þá eru týpu 2 

vöðvaþræðir mest í notkun (Bompa og Haff, 2009).  

Sprettþolþjálfun og hraðaþolþjálfun eru dæmi um æfingar fyrir hraða og 

hraðaþol. Markmiðið í sprettþolþjálfun er að auka viðbragðshraða til að taka skjótar 

ákvarðanir í leikjum (Bangsbo, 2007). Það er mikilvægt að sprettþolþjálfun fari fram í 

byrjun æfingar til að fá sem mest út úr æfingunni, nema að markmiðið sé að þjálfa 

leikmenn í þreytuástandi (Bangsbo, 2007). Hraðaþolþjálfun er önnur tegund af 

þjálfunaraðferð fyrir hraða. Markmið hraðþolþjálfunar er að auka hæfileikann til að 

mynda eins mikla orku og kraft á sem stystum tíma og að leikmaður sé fljótur að að ná 

sér niður eftir knattspyrnuleik eða eftir erfiðar æfingar (Bangsbo, 2007). Gott hraðaþol 

eykur líkurnar á að leikmenn geti framkvæmt fleiri stefnu- og hraðabreytingar án þess 

að þreytast (Bangsbo, 2007). 

Snerpa 

Snerpu má skilgreina sem hæfni vöðva til þess að mynda mikinn kraft á miklum hraða 

(Gjerstet o.fl., 2013). Í knattspyrnu er algengt að leikmenn noti tvenns konar tegundir 

af snerpu, þ.e. annars vegar stefnubreytingarhraða (e. change of direction speed) og 

hins vegar viðbragðssnerpu (e. reactive agility) (Lockie, Jeffriess, McGann, Callaghan 

og Schultz, 2014). Snerpa er mikilvæg í knattspyrnu. Leikmenn þurfa að geta tekið 

snöggar stefnubreytingar, stöðvað hratt, og tekið hratt af stað. Leikmenn eiga einnig að 

geta brugðist hratt við áreiti, eins og til dæmis við andstæðingum og bolta (Bompa og 
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Haff, 2009). Þættir sem hafa jákvæð áhrif á snerpu eru hraði, kraftur, jafnvægi og 

samhæfing (Gjerstet o.fl., 2013).  

Uppgangur í íslenskri knattspyrnu 

,,Hvernig getur þjóð með íbúafjölda rúmlega 330.000 náð slíkum árangri og komist inn 

á annað stórmótið í röð, EM 2016 og HM 2018?“ (Hermundur Sigmundsson, 2018). 

Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálfræði við Háskólann í Reykjavík, 

hóf pistil sinn á þessari spurningu 15. júní 2018. Margir hafa velt því fyrir sér hver 

ástæðan gæti verið fyrir þessum ótrúlega uppgangi sem hefur verið undanfarin ár. 

Íslensk knattspyrna stendur á hátindi frægðar sinnar. Eftir árangur karlalandsliðsins á 

Evrópumótinu 2016, og eftir að liðið fylgdi þeim árangri eftir með því að tryggja sér 

sæti á lokakeppni Heimsmeistaramótsins í Rússlandi, hafa augu heimsbyggðarinnar 

beinst að Íslandi, augu undrunar og aðdáunar (Viðar Halldórsson, 2017). Árið 2011 var 

Ísland í 122. sæti á heimslista FIFA, en lönd eins og Færeyjar, Guatemala og ST.Kitts 

og Nevis voru fyrir ofan Ísland á þeim tíma (Magnús Már Einarsson, 2011). Sjö árum 

síðar, í febrúar 2018, var íslenska landsliðið komið í 18. sæti heimslistans (Magnús 

Már Einarsson, 2018). Karlalandsliðið hafði því klifið 102. sæti á heimslista FIFA á 

sjö árum sem er í raun lygilegur uppgangur á stuttum tíma (Freyr Gígja Gunnarsson, 

2017).  

Það hafa margir skoðun á því hver ástæðan er á þessum uppgangi. Heimir 

Hallgrímsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari, telur að gæðin í yngri flokka þjálfun sé ein 

aðalástæðan á þessari velgengni en hann segir „Ég myndi klárlega gefa yngri flokka 

þjálfurum hrósið. Þeir eru líklega á meðal þeirra bestu í heimi. Vel menntaðir þjálfarar 

byrja að þjálfa leikmenn snemma. Gæðin í yngri flokka þjálfun á Íslandi eru 

framúrskarandi“ (Magnús Már Einarsson, 2015).  

Pepsi-deildin  

Pepsi-deild karla eða Úrvalsdeild karla í knattspyrnu er efsta deild karla í knattspyrnu 

á Íslandi. Í henni leika tólf félagslið. Það lið sem endar uppi sem Íslandsmeistari í Pepsi 

deildinni fær þátttökurétt í forkeppni Meistaradeildarinnar og liðin sem lenda í öðru og 

þriðja sæti taka þátt í forkeppni Evrópudeildarinnar ásamt liðinu sem sigrar 
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Bikarkeppnina. Ef lið sem er í þremur efstu sætum Pepsi deildarinnar verður 

bikarmeistari mun það lið sem endar í 4. sæti í Pepsi-deildinni fá þátttökurétt í 

forkeppni Evrópudeildarinnar. Tvö neðstu liðin í Pepsi-deildinni falla niður í næst efstu 

deild (Inkasso deildin), og tvö efstu liðin úr Inkasso-deildinni fara upp í Pepsi-deildina 

(Gunnar Logi Gylfason, 2018; Knattspyrnusamband Íslands, 2018a).  

Metnaður félagsliða á Íslandi hefur aukist að ná langt í Evrópukeppnum með 

tilkomu hækkunar á árangurstengdum greiðslum Evrópska knattspyrnusambandsins 

(UEFA), bæði í Evrópudeildinni og Meistaradeild Evrópu. Sumarið 2018 fékk Valur 

45 milljónir króna og Stjarnan um 67 milljónir fyrir að leika í undankeppni Meistara-

deildar Evrópu og Evrópudeildar UEFA (Morgunblaðið, 2019).   

Lítill leiktími 2. flokks karla í Pepsi-deild 

Talsvert hefur verið í umræðunni undanfarin ár hversu lítið vægi ungir íslenskir 

leikmenn hafa fengið í Pepsi-deildinni. Einn þeirra sem hefur áhyggjur af þessari þróun 

er Arnar Bill, fræðslustjóri KSÍ. „Það virðist vera of mikið í húfi svo að strákar fái 

tækifæri í meira en einn leik eða 20 mínútur. Menn hafa kannski fundið lykt af 

Evrópupeningum og reyna að fara í útlendinga til að ná þeim. Góðir útlendingar styrkja 

deildina sem er frábært og þeir æfa með ungu strákunum og gera þá betri. Það er engin 

spurning að góðir útlendingar gera gott fyrir deildina en á sama tíma er grátlegt að horfa 

á lélega útlendinga taka pláss frá ungu leikmönnunum“ sagði Arnar í viðtali við 

fotbolta.net (fotbolti.net, 2016a).  

Umræðan á fullan rétt á sér. Þrjátíu og sex leikmenn úr 2. flokki komu við sögu 

í Pepsi-deildinni tímabilið 2015 en það eru að meðaltali þrír 2. flokks leikmenn á hvert 

lið (Bjarki Már Ólafsson, 2016). Tímabilið 2016 var staðan hjá leikmönnum í 2. flokki 

verri en árið áður. Í Pepsi-deildinni það árið voru aðeins sextán leikmenn sem léku í 

deildinni (Magnús Már Einarsson, 2016a). Eftir 12 umferðir höfðu 2. flokks leikmenn 

einungis spilað 1,7% af leiktímanum sem hafði verið leikinn í Pepsi-deildinni 

(fotbolti.net, 2016b). Í Pepsi-deildinni 2018 spiluðu 206 íslenskir leikmenn samkvæmt 

tölfræði sem Leifur Grímsson tók saman eftir tímabilið. Meðalaldur þeirra leikmanna 

var 26,2 ár. Fallliðin notuðu mest af ungum uppöldum leikmönnum en topplið Vals 

notaði engan ungan uppalinn leikmann. 59 leikmenn sem eru 20 ára og yngri spiluðu í 
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Pepsi-deildinni og léku þeir leikmenn 15% af heildarleiktíma í deildinni (Leifur 

Grímsson, 2018). 

Íþróttabandalag Vestmannaeyja 

Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV) var stofnað 30. desember 1996 þegar 

Íþróttafélagið Þór og Knattspyrnufélagið Týr sameinuðust. Innan félagsins er 

knattspyrnudeild og handknattleiksdeild. Þrátt fyrir að félagið sé ungt hefur félagið náð 

góðum árangri í gegnum tíðina. Starfið hefur verið gott frá byrjun og árangurinn verið 

mjög góður bæði utan vallar og innan. („ÍBV íþróttafélag“, 2016). Meistaraflokkur 

karla í knattspyrnu hefur unnið Íslandsmeistaratitilinn þrisvar sinnum, árin 1979, 1997 

og 1998. Tólf sinnum hafa Eyjamenn komist í bikarúrslit en þeir hafa unnið 

bikarkeppnina fimm sinnum, árið 1968, 1972, 1981, 1998 og núna síðast árið 2017. 

(ÍBV sport, e.d.).  

Tímabilið 2018, hafnaði ÍBV í 6. sæti í Pepsi deildinni en þá þjálfaði Kristján 

Guðmundsson ÍBV. (Knattspyrnusamband Íslands, 2018b). Kristján er einn þeirra 

þjálfara sem vill að ungir leikmenn fái meiri leiktíma. ,,Það er lífsnauðsynlegt fyrir 

íslenska knattspyrnu að ungir leikmenn fái fleiri tækifæri og það helst með sterkustu 

liðum landsins,“ sagði Kristján í viðtali árið 2016 (Magnús Már Einarsson, 2016b). 

Tímabilið 2018 léku sex leikmenn undir 20 ára undir hans stjórn hjá ÍBV og léku þeir 

14% af heildartíma Eyjamanna (Leifur Grímsson, 2018). Kristján Guðmundsson ákvað 

að hætta með liðið eftir að hafa náð góðum árangri með það, en það varð bikarmeistarar 

undir hans stjórn árið 2017. Pedro Hipolito tók við liðinu 29. september 2018 og stýrir 

hann liðinu nú (Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, 2018).  

Samanburður á líkamlegu atgervi leikmanna 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar víðs vegar um allan heim á knattspyrnumönnum 

þar sem munur á líkamsstyrk leikmanna á mismunandi aldri hefur verið rannsakaður. 

Hjá portúgölsku atvinnumannaliði í knattspyrnu voru 69 knattspyrnumenn mældir. 

Þeim var skipt niður í 3 flokka: Meistaraflokks leikmenn, U19 ára leikmenn og U17 

ára leikmenn. Prófin sem voru gerð á leikmönnum voru Countermovement jump 

(CMJ), 15 m sprettur og 20 m sprettur. Allir leikmenn sem tóku þátt spiluðu í efstu 
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deild í þeirra aldursflokki. Niðurstöðurnar sýndu að það væri marktækur munur á 

hópunum. Leikmenn í meistaraflokki hoppuðu hærra í CMJ prófinu (p < 0.001) og 

hlupu hraðar í 15 m og 20 m hlaupinu (p < 0.001) heldur en leikmennirnir sem léku 

með U19 og U17 ára liðinu (Tavares, Mendes, Driller og Freitas, 2017). Svipaðar 

mælingar fóru fram hjá brasilísku atvinnumannaliði í knattspyrnu þar sem var 

rannsakað hvort munur væri á meistaraflokks-, U20 ára-, U17 ára-, og U15 ára liðum 

félagsins í líkamsmælingum. Þar var meðal annars skoðað CMJ, 10 m sprettur og 20 

m sprettur. Í þeirri rannsókn kom í ljós að ekki var marktækur munur á milli 

meistaraflokks leikmanna og U20 ára leikmanna í CMJ (ES = 0.10), 10 m spretti og 20 

m spretti (ES = 0.02) (Loturco o.fl., 2018).  

Nakamura ákvað að rannsaka brasilískt topplið í innanhússknattspyrnu. Hann 

mældi hvort munur væri á milli U20 ára og meistaraflokk liðsins í líkamsmælingum, 

Yoyo prófi og 20 metra spretthlaupi. Þar tóku 18 meistaraflokks leikmenn og 15 U20 

ára leikmenn þátt. Það kom í ljós að meistaraflokks leikmennirnir voru örlítið hærri og 

þyngri en U20 ára leikmenn. Það var marktækur munur á hópunum í prófunum, en 

leikmenn úr meistaraflokki komu betur út úr YoYo prófinu en U20 ára liðið hljóp 

hraðar í 20 m sprettinum (Nakamura o.fl., 2015). 

Rannsóknarspurning 

Líkamlegar kröfur eru miklar í knattspyrnu og eru hlaupahraði, stefnubreytingar, 

sprengikraftur, þol og styrkur mikilvægir þættir hjá knattspyrnuleikmönnum (Hoff 

o.fl., 2004). Það er ljóst að ungir leikmenn á Íslandi hafa fengið fá tækifæri með sínum 

félagsliðum í Pepsi-deildinni undanfarin ár. (fotbolti.net, 2016b). Metnaður íslenskra 

félagsliða er mikill fyrir að komast í Evrópukeppni vegna hækkunar á árangurstengdum 

greiðslum í Meistara- og Evrópudeildinni og gæti það verið ein ástæða þess að yngri 

leikmenn fá ekki mörg tækifæri í Pepsi-deildinni. Þá er einnig ljóst að erlendar 

rannsóknir sýna að munur er á líkamlegu atgervi yngri leikmanna samanborið við 

leikmenn í meistaraflokki, þar sem meistaraflokksleikmenn skora hærra í CMJ 

(Tavares o.fl., 2017), 20 m spretti, og YoYo prófi (Nakamura o.fl., 2015).Í ljósi 

fræðilegra kafla hér að ofan ákvað ég að kanna hvort að líkamleg geta leikmanna gæti 

með einhverjum hætti útskýrt það af hverju 2. flokks leikmenn fá lítinn leiktíma í Pepsi-
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deildinni. Ég mældi meistaraflokk- og 2. flokk ÍBV og þær mælingar sem voru notaðar 

voru: Countermovement jump, 30m sprett og YoYo IR2. ÍBV er lið sem hefur leikið í 

Pepsi-deild karla undanfarin ár. Mín rannsóknarspurning var því: Er líkamlegt ástand 

2. flokks karla í knattspyrnu ein ástæða fárra tækifæra í efstu deild á Íslandi?  
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Aðferð og gögn 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir mælitækjum, framkvæmd og þátttakendum þessarar 

rannsóknar sem og greiningu og úrvinnslu á niðurstöðunum.  

Markmið og breytur 

Gerðar voru líkamlegar mælingar á meistaraflokki karla ÍBV og 2. flokki karla í 

knattspyrnu í Eimskipshöllinni og Týsheimilinu í Vestmannaeyjum þann 31. janúar 

2019. Markmiðið var að skoða hvort marktækur munur væri á hópunum í 

Countermovement jump, 30 metra spretti og YoYo IR2 prófi. Í meistaraflokki ÍBV eru 

23 leikmenn skráðir hjá félaginu. Af þeim leikmönnum voru 15 leikmenn sem tóku þátt 

í Countermovement jump en aðeins 12 leikmenn sem tóku þátt í 30m spretti og YoYo 

IR2 prófinu. Hjá 2. flokki ÍBV eru 21 leikmenn skráðir hjá félaginu. Af þeim voru 14 

leikmenn sem tóku þátt í öllum mælingum. 

Tafla 1: Fjöldi þátttakanda í mælingunum. 

 Á skrá hjá 

félagi (n) 

Mættir (n) Þátttakendur í 

CMJ (n) 

Þátttakendur í 30 

m sprett (n) 

Þátttakendur í 

YoYo IR2 (n) 

Meistaraflokkur 23 15 15 12 12 

2. flokkur 21 14 14 14 14 

 

n = Fjöldi 

CMJ = Countermovement jump 

YoYo IR2 = YoYo Intermittent Endurance prófi 2 

Framkvæmdir og gögn 

Leikmenn meistaraflokks karla mættu fimmtudaginn 31. janúar klukkan 18:00 í 

Týsheimili Vestmannaeyja þar sem gerðar voru á líkamsmælingar (hæð og þyngd) og 

síðan fóru þeir beint í Countermovement jump (CMJ). Eftir að þeir höfðu lokið CMJ í 

Týsheimilinu byrjuðu leikmenn upphitun fyrir hlaupaprófin inni í Eimskipshöll 

Vestmannaeyja sem stóð yfir í 15 mínútur. Í upphitun var skokkað, teygt á og teknar 

hreyfiteygjur. Eftir upphitun hlupu leikmenn 2x30 m spretti. Að því loknu fóru 

leikmenn í YOYO Intermittent Endurance próf 2, sem allir leikmenn meistaraflokks 

tóku á sama tíma. 
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Leikmenn úr 2. flokki komu einnig í mælingar fimmtudaginn 31. janúar. Þeir 

mættu klukkan 20:30 í Týsheimili Vestmannaeyja þar sem þeir byrjuðu einnig á 

líkamsmælingum (hæð og þyngd) og CMJ. Eftir það tóku þeir alveg eins upphitun og 

meistaraflokkur fyrir hlaupaprófin í jafn langan tíma. Þá var farið í 2x30 m sprettina 

og endað á YOYO Intermittent Endurance próf 2, sem þeir tóku allir á sama tíma. Þess 

má geta að 2 leikmenn af þessum 23 leikmönnum sem eru skráðir hjá meistaraflokki, 

leika einnig með 2. flokki.   

Líkamsmælingar 

Markmiðið var að skoða BMI stuðul leikmanna og hver tengslin væru á milli hæðar og 

þyngdar leikmanna (Keys og BroŽek, 1953). Fyrsta verkið var að mæla hæð og þyngd 

leikmanna. Hæðar- og þyngdarmæling fór fram á SECA 769 vigt. Í mælingunum var 

alltaf einn mældur í einu. Niðurstöðurnar úr prófunum voru skráðar niður í 

kílógrömmum (kg) og metrum (m). Tveir rannsakendur sáu um mælingarnar. Annar 

rannsakandinn sá um að mæla hæð leikmanns, en hinn skrifaði niðurstöðurnar á blað 

úr hæðar- og þyngdarmælingum. Rannsakandinn sem ritaði niður þyngd leikmanna var 

eini aðilinn sem sá hversu þungir leikmenn voru, en það er vegna siðferðislegra 

ástæðna. Þess var gætt að rannsakandinn og leikmennirnir sem tóku prófið væru 

karlkyns, en það var einnig gert vegna siðferðislegra ástæðna. Allir leikmenn voru 

skólausir þegar þeir voru mældir. Notast var við formúluna: 𝐵𝑀𝐼 = þ𝑦𝑛𝑔𝑑 (𝑘𝑔) ÷ ℎæð2 

(𝑚) (Keys og BroŽek, 1953). 

Countermovement Jump 

Countermovement jump (CMJ) er notað til að skoða kraft neðrihluta líkamans (Rosell, 

Custodio, Márquez, García og González Badillo, 2017). Markmið prófsins er að 

stökkva eins hátt og hægt er lóðrétt upp í loftið með hendur staðsettar við mjöðm til að 

einangra kraftmyndun frá fótunum (Rosell o.fl., 2017). Prófið var tekið inni í 

Týsheimili Vestmannaeyja vegna aðstöðuleysis á þeim tíma inni í Eimskipshöll og að 

ósk þjálfara ÍBV. Leikmenn stukku á jumpmat stökkmottu sem gefur upplýsingar um 

stökkhæð í sentimetrum. Leikmenn hoppuðu eftir stafrófsröð og hoppaði hver 

leikmaður tvisvar sinnum í röð. Það voru þrír rannsakendur í þessu prófi, einn sá um 
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að allt færi rétt fram, annar ritaði niðurstöðurnar niður á blað, og sá þriðji kallaði upp 

leikmenn eftir stafrófsröð. Aðeins verður tekið mið af betra hoppi iðkanda. Allir 

leikmenn hoppuðu á sokkunum. Niðurstöður voru skráðar niður í sentimetrum (cm) 

(Bosco, Luhtanen og V. Komi, 1983). 

 

Mynd 1: Leikmaður ÍBV að taka Countermovement jump (CMJ). 

30 metra sprettur 

Prófið mælir hraða leikmanna (Krustrup o.fl., 2006). Markmið prófsins er að hlaupa 30 

metra á sem stystum tíma. Í mælingunum var notast við bæði Brower Timing Systems 

tímatökuhlið og Smart Speed tímahlið. Notuð voru þrjú tímahlið í mælingunni. Fyrsta 

hliðið var sett hjá endalínu fótboltavallar, en upphafspunkturinn var 0,5 metrum frá því 

hliði, en það var merkt með hvítu teipi og 2 keilum. Annað tímahliðið var 10 metrum 

frá fyrsta tímahliðinu, en það var til að sjá hversu fljótir leikmenn væru á fyrstu 10 

metrunum. Þriðja tímahliðið var síðan staðsett 30 metrum frá tímahliði eitt. Málmband 

og teip var notað til að mæla vegalengdina. Það hljóp alltaf einn í einu eftir stafrófsröð 

þar sem sá sem var fyrstur í stafrófsröðinni hljóp fyrstur og svo koll af kolli. Allir 

einstaklinga hlupu tvisvar sinnum. Eftir fyrri sprett fóru þeir aftast í röðina. Prófið var 
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þægilegt í framkvæmd og tók stuttan tíma. Þrír rannsakendur voru hjá hvoru tímahliði 

og skrifuðu niður tímana en einn rannsakandi notaði skeiðklukku. Allir sem tóku þátt 

hlupu í takkaskóm. Niðurstöðurnar voru skráðar niður í sekúndum (sek) og aðeins var 

tekið mið af betri sprettinum í 30 m prófinu.  

 

 

Mynd 2: Leikmaður meistaraflokks ÍBV gerir sig kláran fyrir 30 metra sprett. 

Yoyo Intermittent Endurance próf 2 

Yoyo Intermittent Endurance próf 2 (YoYo IR 2) metur loftháð og loftfirrt þol 

einstaklinga (Krustrup o.fl., 2003). Markmiðið í prófinu er að reyna að hlaupa eins 

margar lotur og einstaklingur getur, en hver lota verður hraðari og erfiðleikastigið 

hækkar eftir því sem lengra líður á prófið. Í prófinu var lína vítateigsins notuð og síðan 

voru settar keilur 20 m frá vítateigslínunni sem mörkuðu aðra línu. Frá vítateigslínu í 

hina áttina voru síðan settar keilur 5 m frá til þess að marka aðra línu. Þetta 5 m svæði 

er kallað hvíldarsvæði. Það var notað málmband og teip til að mæla vegalengdina. 

Síðan var notaður hátalari, fartölva og YoYo hljóðskrá fyrir prófið sjálft. Allir í 2. 

flokki tóku prófin á sama tíma, rétt eins og hjá meistaraflokki, en það var hægt því 
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fjöldi iðkenda á æfingunum var ekki það mikill hjá báðum flokkum. Einstaklingarnir 

byrjuðu á vítateigslínunni, hlupu svo 20 m fram og til baka. Þátttakendurnir áttu að 

stíga á línuna þegar „pípið“ heyrðist. Eftir eina ferð fram og til baka er 5 sekúndna pása 

þar sem þátttakendur ganga fram og til baka 5 m. Á hvíldarsvæðinu gerðu þeir sig síðan 

klára til þess að hlaupa af stað aftur hjá vítateigslínunni. Hver lota verður síðan hraðari 

og erfiðleikastigið hækkar eftir því sem lengra líður á prófið. Leikmenn þurfa því að 

átta sig fljótt á hraðanum til að komast sem lengst. Einstaklingur er dæmdur úr leik 

þegar hann hefur fengið tvær áminningar. Hún er gefin þegar leikmenn ná ekki að 

snerta línuna með fótunum áður en ,,píp-hljóðið“ heyrist eða þegar leikmenn þjófstarta. 

Prófið var einfalt í framkvæmd og tók stuttan tíma. Tveir rannsakendur voru hjá 

afmörkuðu línunum að fylgjast með hvort þátttakendur snertu línurnar. Tveir 

rannsakendur fylgdust með hversu margar lotur leikmenn næðu í prófinu, svo var einn 

rannsakandi sem ritaði niðurstöður prófsins niður á blað. Allir leikmenn tóku prófið í 

takkaskóm. Lotufjöldinn (level) sem hver og einn náði var síðan skrifaður niður í 

niðurstöðunum, en yfirleitt eru þær skráðar niður sem kílómetrar á klukkutíma 

(km/klst) (Krustrup o.fl., 2003). 

 

Mynd 3: Uppsetning á YoYo Intermittent Endurance prófi 2 (Professional Soccer Coaching, e.d.). 

Úrvinnsla og gögn  

Gögnum var safnað saman í forritið Microsoft Excel og þaðan voru þau færð yfir í 

forritið Statistical package for the Social Science (SPSS) þar sem tölfræðileg úrvinnsla 

fór fram. Fyrst var tíðnitafla keyrð með þátttakendunum með tilliti til hópanna. Næst 

voru gögnin tekin saman úr hverri líkamsmælingu fyrir sig með tilliti til hópanna. Það 
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var gert með T-prófi í tveimur hópum (Independent Samples Test), en það próf kannar 

hvort marktækur munur sé á milli hópanna. Marktektamörk voru sett við p<0,05 (Lærd 

Statistics, e.d.). 
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Niðurstöður 

Fjöldi leikmanna var breytilegur á milli prófa hjá meistaraflokki, en meiðsli höfðu áhrif 

á þátttöku leikmanna í prófunum. Hjá meistaraflokki tóku 15 leikmenn þátt í 

líkamsmælingunum og Countermovement jump, en aðeins 12 þeirra gátu tekið þátt í 

10 m spretti, 30 m spretti, og Yoyo IR2 prófinu. Hjá 2. flokki tóku 14 leikmenn þátt í 

öllum prófunum. Tafla 1 sýnir fjölda þátttakenda úr hvorum flokki, meðaltal og 

staðalfrávik í öllum mælingunum. Taflan sýnir einnig hvort marktækur munur sé á 

hópunum í prófunum. 

Tafla 2: Niðurstöður úr mælingunum. 

Mælingar 

 

Meistaflokkur 

Meðaltal ± SD 

2. flokkur 

Meðaltal ± SD 

Marktekt 

(sig-gildi) 

CMJ (cm) 35,3 ± 4,049 

(n=15) 

32,2 ± 3,643 

(n=14) 

       *Mfl > 2fl 

  

10 m (sek) 1,71 ± 0,080 

(n=12) 

1,73 ± 0,047 

(n=14) 

 

 

30 m (sek) 4,14 ± 0,132 

(n=12) 

4,28 ± 0,118 

(n=14) 

       *Mfl > 2fl 

 

YoYo 2(stig) 21,3 ± 0,663 

(n=12) 

19,4 ± 0,858 

(n=14) 

       *Mfl > 2. fl 

 

 

Reiknað er með 95% vissu. Marktækur munur er ef p<0,05 

n = Fjöldi 

CMJ = Countermovement jump 

YoYo 2 = YoYo Intermittent Endurance prófi 2 

SD = Staðalfrávik 

* = P < 0,05 

Niðurstöður úr líkamssamsetningu sýndu að ekki væri marktækur munur á milli 

hópanna. Meðalhæð leikmanna var 180,06 cm hjá meistaraflokki, og 180,05 cm hjá 2. 

flokki. Hæsta gildið var 193 cm og lægsta gildið 167 cm, en báðir þessir leikmenn leika 

með meistaraflokki. Meðalþyngd leikmanna var 77,78 kg hjá meistaraflokki, og 76,14 

hjá 2. flokki. Hæsta gildið var 94,9 kg og lægsta gildið 60 kg, en báðir þessir leikmenn 

leika með meistaraflokki. Meðaltal í BMI stuðla prófinu var 23,88 kg/m2 hjá 
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meistaraflokki og 24,12 kg/m2 hjá 2. flokki. Hæsta gildi var 32,2 kg/m2 og lægsta var 

20,4 kg/m2 en báðir þessir leikmenn leika með 2. flokki.  

Niðurstöður úr CMJ prófinu sýndu marktækan mun á milli meistaraflokk og 2. 

flokk ÍBV (t(27)=2,124, p<0,05). Leikmenn meistaraflokks hoppuðu að meðaltali 

3,046 cm hærra en leikmenn 2. flokks. Hæsta gildið var 41,5 cm og var framkvæmt af 

leikmanni úr meistaraflokki. Lægsta gildið var 27 cm og var framkvæmt af leikmanni 

úr 2. flokki.  

Niðurstöður úr 30 m sprett sýndu að marktækur munur væri á milli hópanna 

(t(24)=-2,883, p<0,05). Meðaltal leikmanna í meistaraflokki var lægra en hjá 2. flokki, 

en þeir hlupu 0,1412 sek. hraðar. Lægsta gildið var 3,86 sek. sem var framkvæmt af 

leikmanni úr meistaraflokki. Hæsta gildið var 4,48 sek. og var framkvæmt af leikmanni 

úr 2. flokki.  

Niðurstöður úr 10 m sprett sýndu að ekki væri marktækur munur á milli 

hópanna (t(24)=-1,506, p>0,05). Meðaltal meistaraflokks var 1,705 sek. en hjá 2. flokk 

var meðaltalið 1,7450 sek. Lægsta gildið var 1,61 sek og var framkvæmt af leikmanni 

úr meistaraflokki. Hæsta gildið var 1,86 sek. og var framkvæmt af leikmanni úr 

meistaraflokki.  

Niðurstöður úr Yoyo IR 2 sýndu að marktækur munur væri á milli hópanna 

(t(24)=6,193, p<0,05). Meðaltal leikmanna í meistaraflokki var hærra en hjá 

leikmönnum í 2. flokki, eða tæpum 2 lotustigum (tæplega 160 metrum), sem þýðir að 

meistaraflokks leikmenn komust lengra í YoYo IR 2 prófinu. Hæsta gildið var level 

22,2 og var framkvæmt af leikmanni úr meistaraflokki. Lægsta gildið var level 18,2 og 

var framkvæmt af leikmanni úr 2. flokki. 
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Umræður 

Í þessari rannsókn var markmiðið að skoða hvort munur væri á meistaraflokki og 2. 

flokki karla ÍBV í líkamsmælingum. Það var marktækur munur í YoYo prófinu, 30 m 

spretti og Countermovement hoppi, en meistaraflokkur kom betur út í þeim mælingum 

heldur en 2. flokkur. Ekki fannst marktækur munur í líkamsmælingunum og 10 m 

spretti. Í þessum kafla verður fjallað um megin niðurstöður þessarar rannsóknar og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Einnig verður leitast eftir svörum við rannsóknarspurningu 

þessarar rannsóknar.  

Munur á styrk í neðri hluta líkamans milli hópa 

Styrkur og sprengikraftur eru eitt af þeim atriðum sem talin eru vera mikilvæg í 

knattspyrnu (Hoff o.fl., 2004). Styrkur er geta vöðva til að mynda kraft. Því meiri 

kraftur, því hraðar geta leikmenn hlaupið, lyft þyngra, stokkið hærra og fleira (Gjerstet 

o.fl., 2013). Í knattspyrnu er styrkurinn mest notaður á þá vöðva sem eru í neðri hluta 

líkamans. Megin áhersla í knattspyrnu ætti að vera að styrkja fætur til að bæta sig í 

mörgum atriðum í fótbolta. Eitt þeirra atriða er sprengikraftur sem er hæfni vöðva til 

að yfirvinna mótstöðu með miklum samdráttarhraða (Dick,2007). Knattspyrnumaður 

getur hoppað hærra í skallaeinvígi með auknum sprengikraft (Kirkendall, 2011). Í 

þessari rannsókn var kraftur mældur með Countermovement jump, en það er notað til 

að skoða kraft úr neðrihluta líkamans og sprengikraft leikmanna (Rosell o.fl., 2017). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu marktækan mun á milli hópanna í 

Countermovement jump. Leikmenn meistaraflokks hoppuðu að meðaltali 3,046 cm 

hærra en 2. flokkur. Þessar niðurstöður voru sambærilegar við fræðin, en portúgalskt 

atvinnumanna knattspyrnulið tók meistaraflokks leikmenn og U19 ára leikmenn einnig 

í countermovement jump, þar sem einnig var marktækur munur á hópunum. Leikmenn 

þeirra í meistaraflokki hoppuðu hærra í Countermovement jump prófinu heldur en 2. 

flokks leikmenn (Tavares o.fl., 2017). Niðurstöðurnar úr þessu prófi sýna að leikmenn 

úr meistaraflokk ÍBV hafa meiri sprengikraft en leikmenn úr 2. flokki. 
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Munur á hraða á milli hópa  

Hraði er einn af mikilvægari þáttum í knattspyrnu eins og sagt var áður frá (Hoff o.fl., 

2004). Í einum leik taka leikmenn í kringum 10-20 spretti á hámarks ákefð og þá er 

gott að vera með öflugt loftfirrt þol. Flestir sprettir í leikjum eru ekki lengri en 20 metrar 

og taka u.þ.b. 3 sekúndur (Haugen o.fl., 2014). Í þessari rannsókn tóku þátttakendur 

30m sprett, en það mælir hraða leikmanns (Krustrup o.fl., 2006). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu marktækan mun á milli hópanna í 30 m spretti. Meistaraflokkur hljóp 

0,1412 sek hraðar en 2. flokkur. Þessar niðurstöður voru sambærilegar við fræðin en 

niðurstöður annarra rannsókna sýna að meistaraflokkur er hraðari en U19 ára leikmenn, 

ef spretturinn er lengri en 10 m (Tavares o.fl., 2017). Það er því óhætt að segja að 

niðurstöðurnar úr þessum mælingum komi ekki á óvart.  

Það kom aftur á móti í ljós í niðurstöðum þessarar rannsóknar að ekki væri 

marktækur munur í styttri sprettum, eða 10 m spretti. Niðurstöðurnar í þessum 

mælingum voru í samræmi við niðurstöður mælinga sem gerðar voru á brasilísku 

atvinnumannaliði, en þar fannst ekki marktækur munur á milli 

meistaraflokksleikmanna og U20ára leikmanna liðsins í 10m spretti (Loturco o.fl., 

2018). Leikmenn meistaraflokks ÍBV eru því sneggri í 30m sprettum en 2. Flokks 

leikmenn ÍBV.  

Munur á þoli á milli hópa 

Þol er einn mikilvægasti þátturinn í knattspyrnu. Það má skipta þoli í loftháð-, og 

loftfirrt þol (Stöpler, 2017). Knattspyrnumenn hlaupa u.þ.b. 9,3 km til 13,4 km í 

hverjum leik og því er ljóst að loftháð þol er mjög mikilvægt í knattspyrnu (Bloomfield 

o.fl., 2007). Í knattspyrnuleik tekur leikmaður einnig í kringum 10-20 spretti á hámarks 

ákefð. Flestir sprettir eru ekki lengri en 20 metrar og taka u.þ.b 3 sekúndur, en þá hentar 

það vel fyrir knattspyrnumann að vera einnig með gott loftfirrt þol (Haugen o.fl., 2014). 

YoYo IR 2 prófið metur bæði loftháða og loftfirrta þol einstaklinga (Krustrup o.fl., 

2003). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi marktækan mun á milli hópanna í YoYo 

prófinu. Leikmenn úr meistaraflokki skoruðu hærra í prófinu heldur en 2. flokks 

leikmenn, en þeirra meðaltal var tæpum 2 lotufjöldum hærra en hjá 2. flokki. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru sambærilegar við fræðin. Í rannsókn (Nakamura 
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o.fl, 2015) á brasilísku toppliði í innanhúsknattspyrnu var einnig marktækur munur á 

hópunum þar sem leikmenn úr meistaraflokki komu betur út úr YoYo prófinu heldur 

en U20 ára liðið. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því í samræmi við aðrar 

rannsóknir, en leikmenn úr meistaraflokki ÍBV eru með betra þol en 2. flokks leikmenn 

ÍBV.  

Takmarkanir  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar voru nokkrar takmarkanir sem gætu haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Rannsakandinn hafði enga stjórn á æfingaálagi hópanna þegar 

mælingarnar fóru fram, en það er mikilvægt að stýra álaginu í kringum líkamlegar 

mælingar til að fá út eins nákvæmar niðurstöður og mögulegt er. Einnig hafði 

rannsakandinn enga stjórn á fjarveru sumra leikmanna ÍBV. Meiðsli og aðrar ástæður 

komu í veg fyrir að allir leikmenn ÍBV kæmust í mælingarnar, en til að fá nákvæmari 

niðurstöðu í þessar rannsókn hefði verið æskilegra að hafa fleiri leikmenn. 

Lokaorð 

Líkamsmælingar er mikilvægur þáttur í mati leikmanna. Þau líkamlegu atriði sem talin 

eru vera mikilvæg í knattspyrnu eru hlaupahraði, stefnubreytingar, sprengikraftur, þol 

og styrkur (Hoff o.fl., 2004). Það er mikilvægt að mæla þessa þætti hjá knattpyrnuliðum 

en í þessari rannsókn var mældur 30m sprettur, sem mælir hraða (Krustrup o.fl., 2006), 

Countermovement jump, sem mælir sprengikraft (Rosell o.fl., 2017) og YoYo IR 2 

prófið sem mælir loftháð og loftfirrt þol (Krustrup o.fl., 2003). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar komu ekki á óvart, því aðrar rannsóknir sem gerðar hafar verið erlendis 

sýna svipaðar niðurstöður. Það væri áhugavert að taka sömu próf aftur og sjá hvort 

hóparnir hafi bætt sig í þeim. Einnig væri áhugavert að skoða fleiri Pepsi-deildar lið og 

þeirra 2. flokks lið til að athuga hvort svipaðar niðurstöður myndu fást í þeirri rannsókn.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar bendir til þess að ein af ástæðum þess að 

leikmenn úr 2. flokki karla fá ekki mörg tækifæri í efstu deild á Íslandi sé vegna 

líkamlegra ástæðna. Snerpa og þol eru mikilvægir þættir sem hafa úrslitaáhrif í 

knattspyrnuleik (Hoff o.fl., 2004). Líklegt er að þjálfarar í efstu deild karla horfi á þessa 

þætti þegar þeir velja leikmenn í sín lið.  
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Hjá íslenskum félagsliðum er mikill metnaður fyrir því að ná langt í 

Evrópudeild vegna tilkomu hækkunar (UEFA) á árangurstengdum greiðslum bæði í 

Meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni. Það gæti verið ein ástæða fyrir því að ungir 

leikmenn fá ekki mörg tækifæri, því það er of mikið undir hjá Pepsi-deildar liðum til 

þess að taka áhættu með að leyfa yngri leikmönnum að spila. Hvort íslensk lið ættu að 

leggja meiri áherslu á styrktar- og þolþjálfun fyrir yngri flokka læt ég aðra um að meta. 

Þessi rannsókn bendir þó til þess að sú þjálfun gæti bætt möguleika yngri leikmanna til 

þess að fá meiri leiktíma og fyrr í meistaraflokki á Íslandi.  
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