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Útdráttur  

	

Tilgangur rannsóknar var að skoða hvort að markviss Metabolic þjálfun hafi áhrif 

á líkamlega eiginleika þ.e.a.s styrk, kraft/ afl og hraða hjá hópfimleikaiðkendum. 

Við gerð rannsóknar var notast við íhlutunarrannsókn. Framkvæmdar voru tvær 

líkamsfærni mælingar á þátttakendum fyrir og eftir sex vikna íhlutun. Þátttakendur 

rannsóknar voru 12 stúlkur á aldrinum 12- 18 ára sem æfa hópfimleika hjá 

Fimleikadeild Keflavíkur. Íhlutunin var sú að þátttakendur æfðu Metabolic tvisvar 

sinnum í viku í sex vikur. Framkvæmd voru sex líkamsfærnipróf: Beint uppstökk 

(CMJ), hnébeygjuhopp (SJ), snerpupróf, armbeygjupróf, kaðalklifur og 20 metra 

spretthlaup. Niðurstöður marktektarprófa sýndu fram á bætingar á færni 

þátttakenda í þremur líkamsfærniprófum: Beinu uppstökki (CMJ), armbeygjum og 

20 metra spretthlaupi. Ekki fannst marktækur munur á færni í: Hnébeygjuhoppi 

(SJ), snerpuprófi og kaðalklifri. Niðurstöður benda til þess að Metabolic 

æfingakerfið samhliða hópfimleikaþjálfun hafi áhrif á líkamlega eiginleika hjá 

hópfimleikaiðkendum. Því má álykta að hægt sé að nýta Metabolic æfingakerfið til 

þess að bæta styrk, kraft/ afl og hraða hjá hópfimleikaiðkendum og þar með bæta 

þeirra færni í hópfimleikum. 
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Formáli  

Þessi tiltekna ritgerð er lokaverkefni í námi til B.Sc gráðu í íþróttafræðum við íþróttafræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Vægi ritgerðar er 12 ECTS einingar. Leiðbeinandi ritgerðar var Hjalti 

Rúnar Oddsson aðjúnkt við íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Þakka ég honum fyrir 

góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka framkvæmdarstjóra Fimleikadeildar Keflavíkur, Lindu Hlín 

Heiðarsdóttur fyrir góðar viðtökur og hvatningu. Þakka ég hópfimleikaiðkendunum í Keflavík 

fyrir þátttöku í rannsókninni sem og fyrir skemmtilegar og lærdómsríkar vikur. Þjálfari þeirra, 

Erika Dorielle Sigurðardóttir fær sérstakar þakkir fyrir góðar viðtökur, áhugasemi og stuðning. 

Helgi Jónas Guðfinnsson fær einnig sérstakar þakkir fyrir afnot af Metabolic æfingakerfinu 

sem og æfingasalnum. Þakka ég foreldrum mínum þeim, Þóru Kristrúnu Hafsteinsdóttur og 

Þórarni Péturssyni fyrir dyggan stuðning. Að lokum vil ég þakka frænku minni, Fríði Hildu 

Hafsteinsdóttur fyrir yfirlestur og góðan stuðning.  
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Inngangur  

Hópfimleikar hafa lengi vel verið í skugga áhaldafimleika og ekki talin vera erfið keppnisgrein 

eins og áhaldafimleikar. Nú í dag hefur orðið mikil vitunda vakning um hópfimleika og 

vinsældir þeirra hafa aukist mikið undanfarin ár um alla Evrópu. Vinsældir hópfimleika á 

Íslandi má rekja til velgengni íslenska kvennalandsliðsins á stórmótum í hópfimleikum en það 

varð Evrópumeistari í hópfimleikum árið 2010 og 2012. Íslensku landsliðin í kvenna- og  

blönduðum flokki fullorðinna hafa verið í toppbaráttu á Evrópumótum undanfarin ár. Má þar 

nefna að kvennalandsliðið Íslands sem og flokkur blandaðra liða varð í öðru sæti á 

Evrópumótinu 2018. 

Fimleikar er íþrótt sem krefst mikils af þeim sem stunda hana. Fimleikamaður þarf að 

búa yfir mörgum líkamlegum og sálrænum eiginleikum sem og góðri líkamlegri tækni til þess 

að takast á við kröfur íþróttarinnar. Styrktarþjálfun er mikilvægur þáttur í þjálfun 

fimleikamannsins og ætti að vera stunduð samhliða fimleikaæfingum. Margar íþróttagreinar 

og félög nú til dags eru meðvitaðar um mikilvægi styrktarþjálfunnar og ráða oft til sín 

styrktarþjálfara. Hlutverk hans er að auka styrk og kraft íþróttamanna og þar með bæta þeirra 

færni í íþróttinni og fyrirbyggja meiðsli. Styrktarþjálfun hefur ekki verið stunduð aukalega 

samhliða hópfimleika æfingum hjá Fimleikadeild Keflavíkur. Hópfimleikar krefjast þess að 

fimleikaiðkendur séu sterkir og geti myndað afl á sem skemmstum tíma (Goerlitz, 2009). 

Fimleikaiðkendur vinna í stuttan tíma í senn við meðal til háa ákefð eins og í Metabolic (Jemni, 

Sands, Friemel, Stone og Cooke, 2006). Því var Metabolic æfingakerfið nýtt sem styrktar- og 

kraftþjálfunarkerfi fyrir iðkendur í hófimleikum hjá Fimleikadeild Keflavíkur með það að 

markmiði að bæta líkamlega færni. Markmiðið var því að skoða hvort að markviss Metabolic 

þjálfun hafi áhrif á líkamlega eiginleika hjá hópfimleika iðkendum. Hefur Metabolic 

æfingakerfið áhrif á styrk, kraft/ afl og hraða hjá hópfimleika iðkendum og er hægt að nýta það 

til að bæta færni þeirra í hópfimleikum?  
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Fræðilegur kafli  

Saga Fimleika  

	

Fimleikar er íþrótt sem dregur nafn sitt af forngríska orðinu ,,disciplinary exercises”. Fimleikar 

leitast við að samhæfa margvíslega líkamlega færni, svo sem líkamsstjórnun, samhæfingu, 

fegurð, lipurð, hraða og styrk í stökkum og fimleikaæfingum. Allar æfingar í fimleikum eru 

framkvæmdar með listfengni ofarlega í huga. Fimleikar eru iðkaðir bæði af strákum og stelpum 

út um allan heim á mismunandi erfiðleikastigum. Hvort sem það er í félagsliðum, skólum eða 

sem afreksíþrótt (Strauss, á.d) 

Fimleikar voru iðkaðir með ýmsum hætti á tímum siðmenningar áður en Grikkir kynntu 

til leiks orðið ,,gymnazein”. Orðið á uppruna sinn frá orðinu ,,gumnos” sem þýðir nakinn. Í 

Grikklandi til forna var líkamlegur styrkur mikilvægur og iðkuðu karlar jafnt sem konur hinar 

ýmsu fimleikaæfingar. Karlmenn sýndu æfingar ýmist naktir eða í stuttum kirtli (Strauss, á.d.). 

Við upphaf Rómarveldis þróðu Rómverjar fimleika á formlegri hátt, þar sem ýmsar keppnir 

voru haldnar. Rómverjar nýttu fimleikaæfingar til þess að undirbúa hermenn sína fyrir stríð. 

Eftir fall Rómarveldis fór áhuginn dvínandi á fimleikum en áhugi á stökkum var hinsvegar en 

mikill en þá í formi skemmtana (Frederick, á.d). 

Fimleikar eins og þeir þekkjast í dag eiga uppruna sinn að rekja til Þýskalands, þar sem 

Friedrich Ludwic Jahn var upphafsmaður. Jahn er jafnframt talinn ,,faðir” nútíma fimleika. 

Jahn stofnaði þýska kerfið ,,Turnverein” eða ,,Turnen” árið 1811 í Berlín, Þýskalandi (Pfister, 

2003). Turnveiren var í fyrstu kennt á opnu íþróttasvæði sem nefndist ,,Turnplatz”. Þar gat 

ungt fólk komið og stundað hinar ýmsu æfingar til þess að styrkja líkamlegar hreyfingar. 

Markmiðið var einna helst að bæta heilsu og hreysti ungra drenga sem og undirbúa þá fyrir að 

verja föðurland sitt. Jahn fann upp ýmis áhöld til þess að styrkja nemendur sína. Áhöldin voru 

staðsett æfingasvæðinu. Þau áhöld sem hann fann upp var tvíslá, hestur, jafnvægisslá og svifrá. 

Þessi áhöld eru enn notuð í áhaldafimleikum eins og þeir þekkjast í dag (Strauss, á.d). Önnur 

útgáfa af nútíma fimleikum var iðkuð á seinni hluta 18. aldar í Svíþjóð. Upphafsmaður sænska 

fimleikakerfisins var Henrik Ling. Sænska kerfið byggðist á frjálsum hópæfingum, þar sem 

liðleiki og listfengni var metið til mikils (Kaimakamis, Dallas, Stefanidis og Papadopoulos, 

2011). Markmið Ling´s var að hafa æfingar einfaldar og ná til allra hluta líkamans. Æfingarnar 

áttu einnig að hvetja alla til þess að taka þátt. Ekki voru gerðar kröfur um að einstaklingar tækju 

framförum. Engar keppnir né sýningar fóru fram. Enda snerist sænska kerfið meira um að rækta 
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líkama og sál almennings. Á meðan Turnverein kerfið snerist um að byggja upp sterka 

einstaklinga með notkun áhalda (Pfister, 2003). 

Þýska kerfið varð mun vinsælla en það sænska enda eru áhaldafimleikar sú grein sem 

hefur alltaf verið hluti af Ólympíuleikunum frá því að þeir voru endurvaktir árið 1896 

(Kaimakamis o.fl., 2011). Áhaldafimleikar karla hafa verið hluti af sumar Ólympíuleikum frá 

upphafi eða frá árinu 1896, sem fram fóru í Aþenu, Grikklandi (Atiković, Kalinski og 

Smajlović, 2017). Áhaldafimleikar kvenna voru fyrst hluti af sumar Ólympíuleikunum árið 

1928 en tóku pásu frá þátttöku árið 1932. Frá árinu 1936 hafa áhaldafimleikar kvenna alltaf 

verið hluti af Ólympíuleiknum („FIG - Discipline“, á.d.). Við upphaf Ólympíuleikanna voru 

bestu keppendurnir í áhaldafimleikum karla frá þeim löndum sem hófu fimleikaiðkun þ.e.a.s  

frá Þýskalandi, Svíþjóð, Ítalíu og Sviss. Í kringum árið 1950 breyttist það og keppendur frá 

Japan, Sovétríkjunum og Austur- Evrópu unnu til margra verðlauna og urðu þeir bestu í 

heiminum (Grossfeld, 2014).  

	

Alþjóðlega fimleikasambandið  

	

Alþjóðlega fimleikasambandið var stofnað árið 1881 undir nafninu Federation Europian 

Gymnatics (FEG). Nafninu var síðar breytt í Féderation Internationale de Gymnastique (FIG) 

árið 1921 (Atiković o.fl., 2017). Í upphafi voru það fjögur sambönd sem voru aðilar að FIG. 

Tvö voru frá Belgíu, eitt frá Frakklandi og eitt frá Hollandi. Með tímanum urðu fleiri Evrópsk 

sambönd aðilar að FIG. Fyrsta sambandið utan Evrópu sem fékk aðild var Kanada árið 1899 

(Grossfeld, 2014). Alþjóðlega fimleikasambandið er æðsti aðili fimleikahreyfingarinnar um 

allan heim (Atiković o.fl., 2017). Við stofnun FIG voru áhaldafimleikar eina greinin innan 

sambandsins. Nú í dag eru átta greinar innan FIG og þar af eru fjórar Ólympíugreinar, 

áhaldafimleikar kvenna- og karla, rhytmic fimleikar og trampólín (Edouard o.fl., 2018). Hinar 

greinarnar eru fimleikar fyrir alla, aerobic fimleikar, acrobatic og nýjasta greininn er parkour. 

Aðildarfélög að FIG eru 146 talsins, og er Ísland er eitt þeirra (Edouard o.fl., 2018; „FIG - 

Discipline“, á.d.) 
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Evrópska fimleikasambandið  

	

Evrópska fimleikasambandið, The Europian Union of Gymnastics (UEG) var stofnað árið 

1982. UEG er eitt stærsta íþróttasamband innan Evrópu, þar sem 50 fimleikasambönd eru aðilar 

að því og um tíu milljónir fimleikaiðkenda stunda íþróttina víðs vegar um Evrópu. Innan UEG 

eru átta mismunandi fimleikagreinar og  þar af eru fjórar Ólympíugreinar eins og hjá FIG, 

áhaldafimleikar kvenna- og karla, rythmic fimleikar og trampólín. Hinar greinarnar eru 

fimleikar fyrir alla, aerobic fimleikar, acrobatic og hópfimleikar (Europian Union Of 

Gymnastics, á.d).  

 

Fimleikasamband Íslands  

 

Fimleikasamband Íslands, FSÍ var stofnað árið 1968. FSÍ er sérsamband innan Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ („Fimleikasamband Íslands“, á.d.). FSÍ er einnig aðili að 

alþjóðlega fimleikasambandinu, FIG sem og Evrópska fimleikasambandinu, UEG. Þrjár 

keppnisgreinar eru stundaðar innan FSÍ,  þær eru áhaldafimleikar kvenna, áhaldafimleikar karla 

og hópfimleikar.  

Fimleikasambandið hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og átt marga 

keppendur á erlendum vettvangi. Hópfimleikarnir hafa staðið þar hve hæst með Evrópu- og 

Norðurlanda titla. Áhaldafimleikar hafa sýnt miklar framfarir síðustu ár með því að komast í 

úrslit á einstökum áhöldum á Norðurlanda-, Norður- Evrópu- og Evrópumótum. Auk þess að 

hafa átt keppanda í áhaldafimleikum kvenna á Ólympíuleikunum í Rió 2016 (Einar Ólafsson, 

2013). 

 

Áhaldafimleikar  

 

Áhaldafimleikar er elsta grein innan fimleika og hefur verið grein á Ólympíuleikunum frá 

upphafi (Atiković o.fl., 2017). Í áhaldafimleikum er keppt í flokkum eftir kyni og aldri. Keppt 

er í flokki fullorðinna (e. senior), unglinga (e. junior) og á einstökum mótum æskuflokki (e. 

youth). Tvær greinar eru innan áhaldafimleika, áhaldafimleikar kvenna og áhaldafimleikar 

karla. Í fimleikum er keppt eftir alþjóðlegum reglum (e. Code of points) FIG eða landsreglum. 

Með landsreglum er átt við þær sérreglur sem eru tileinkaðar í hverju landi. Á Íslandi er keppt 

eftir	reglum Íslenska fimleikastigans. Iðkendur fara í gegnum ákveðin grunnþrep, 8-6. þrep og	
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svo 5-1. þrep. Eftir að iðkandi er búinn að fara í gegnum öll þrepin keppir hann í frjálsum 

æfingum (COP, 2016).  

Áhaldafimleikar kvenna er vinsæl grein út um allan heim (Edouard o.fl., 2018). Í 

áhaldafimleikum kvenna er keppt á fjórum áhöldum sem krefjast samspils margra þátta og 

eiginleika. Keppnisgreinarnar eru stökk, tvíslá, slá og gólf. Á öllum áhöldum fyrir utan stökk 

þarf einstaklingur að framkvæma sjö fimleikaæfingar sem og afstökk ásamt því að uppfylla 

ákveðnar sérkröfur. Með sérkröfum er átt við ákveðnar æfingar sem keppandi þarf að uppfylla 

á hverju áhaldi. Stökk er það áhald sem krefst mikils hraða og sprengikrafts. Keppandi hleypur 

á hámarkshraða á hlauparenning sem er 25 metrar og stekkur yfir hest sem er 125 cm á hæð 

(Goerlitz, 2009). Á stökki þarf keppandi að framkvæma eitt stökk en tvö ólík stökk til þess að 

eiga möguleika á úrslitum. Á tvíslá þarf að framkvæma ýmsar hring,- snúnings- og flugæfingar. 

Efri ráin á tvíslá er 250 cm á hæð, neðri ráin er 170 cm og bilið á milli ránna er 180 cm. Á 

jafnvægisslá þarf einstaklingur að hafa mjög gott jafnvægi og nákvæmni til að geta framkvæmt 

hinar ýmsu fimleikaæfingar (e. akróæfingar), hopp, stökk og snúninga. Jafnvægissláin er 10 

cm á breidd, 125 cm á hæð og 5 metra löng. Á gólfi er dansað í takt við tónlist á 12 x 12 metra 

gólfi. Á gólfi þarf að framkvæma fimleikaæfingar (e. akróæfingar), hopp, stökk og snúninga. 

Hver æfing á slá og gólfi má ekki vera lengur en 1:30 mínútur, annars er yfirtími til frádráttar 

(COP, 2016) 

Keppnisgreinar í áhaldafimleikum karla eru, gólf, bogahestur, hringir, stökk, tvíslá og 

svifrá (COP, 2017). Á öllum áhöldum fyrir utan stökk þarf einstaklingur að framkvæma tíu 

fimleikaæfingar ásamt því að uppfylla ákveðnar sérkröfur. Á gólfi þarf að framkvæma 

fimleikaæfingar (e. akróæfingar) sem og krafta- jafnvægis- og liðleikaæfingar á 12 x 12 metra 

gólfi. Á bogahesti þarf að framkvæma ýmsar sveiflu- og snúningsæfingar á öllum svæðum 

hestsins sem og afstökk. Bogahesturinn er 105 cm á hæð og er jafnvægisáhald karlanna. Á 

hringum þarf að framkvæma krafta-, stöðu-, og sveifluæfingar. Hringirnir eru staðsettir 280 cm 

frá gólfi. Keppandi þarf að búa yfir gífurlegum styrk í efri hluta líkamans til þess að geta 

framkvæmt kraftaæfingarnar. Á stökki þarf að framkvæma eitt stökk en tvö ólík stökk til þess 

að eiga möguleika á úrslitum. Keppandi hleypur á hámarkshraða á 25 metra renning og stekkur 

yfir hest sem er 135 cm á hæð. Á tvíslá þarf að framkvæma ýmsar sveiflu- og flugæfingar. Hæð 

á tvíslánni er 200 cm og breiddinn á milli fer eftir keppanda. Á svifrá þarf að framkvæma 

sveiflu-, flug og snúningsæfingar með ýmsum gripskiptum. Hæð á svifránni er 280 cm (COP, 

2017). 
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Hópfimleikar  

 

Hópfimleikar eru meðal yngstu greina fimleika og á uppruna sinn að rekja til Skandinavíu 

(Minganti, Capranica, Meeusen, Amici og Piacentini, 2010). Hópfimleikar eru hluti af 

Evrópska fimleikasambandinu UEG (e. Europian union of gymnastics) en ekki alþjóðlega 

fimleikasambandinu FIG (e. International gymnastic federation). Fyrsta Evrópumótið í 

hópfimleikum þá kallað ,,EuroTeam” fór fram í Finnlandi árið 1996. Fyrsta opinbera 

Evrópumótið fyrir landslið fór fram í Svíþjóð árið 2010, þá var í fyrsta sinn keppt í 

unglingaflokkum. Evrópumót eru skipulögð af Evrópska fimleikasambandinu á tveggja ára 

fresti (Minganti o.fl., 2010). Hópfimleikar eru gífurlega vinsælir á Norðurlöndum en vinsældir 

greinarinnar hafa líka aukist í allri Evrópu. Innan Evrópska fimleikasambandsins er talið að 

hópfimleikar hafa stækkað hve mest á sem skemmstum tíma (Sólveig Jónsdóttir, 2012). 

Hópfimleikar er liðsíþrótt þar sem keppt er í flokkum eftir fæðingarári. Á mótum er 

keppt í kvenna,- karla- og blönduðum flokki (Sjöstrand, Lemmetty, Hughes, Gryga og Sólveig 

Jónsdóttir, 2017). Í flokki blandaðra liða er jafnt hlutfall kvenna og karla. Keppt er bæði í flokki 

fullorðinna (e. senior) og unglinga (e. junior). Liðsmenn í hverju liði eru átta til tólf (Minganti 

o.fl., 2010). Keppt er eftir reglum UEG (e. Code of points) eða landsreglum („Technical 

Regulations 2019“, á.d.). Á Íslandi eru sérreglur fyrir yngri flokka s.s 5-2. flokk en ekki 1. 

flokk og meistaraflokk. Á FSÍ mótum er keppt í átta aldursflokkum. 

Í hópfimleikum er keppt á þremur áhöldum, gólfi, dýnu og trampólíni (Harringe, 

Nordgren, Arvidsson og Werner, 2007). Í gólfæfingum eru tíu liðsmenn sem dansa í takt við 

tónlist á 16 x 14 metra gólfi. Hver gólfæfing er á bilinu 2:15- 2:45 mínútur. Í gólfæfingum þarf 

að sýna liðleika, jafnvægi, hopp og fimleikaæfingar. Liðið þarf að sýna ýmis mynstur, bæði 

stór og lítil og sýna færslu yfir allt gólfið (Sjöstrand o.fl., 2017). Gólfið er samsett úr átta 

renningum sem eru tveir metrar á breidd og 35 millimetrar á þykkt. Á dýnu þarf hvert lið að 

framkvæma þrjár umferðir, þar sem sex liðsmenn stökkva hverju sinni. Hvert lið þarf að 

framkvæma eina framumferð, eina afturábakumferð og síðan er ein umferð valfrjáls. Fyrsta 

umferðin er liðsumferð (e. teamround) þar sem allir þurfa að framkvæma eins æfingar. Hver 

umferð þarf að innihalda a.m.k þrjár æfingar. Í umferð tvö og þrjú þurfa æfingar að vera með 

stigvaxandi erfiðleika eða að allir framkvæmi eins. Ekki má framkvæma sömu æfingar milli 

umferða (Sjöstrand o.fl., 2017). Dýnan (e. tumbling track) sem er notuð er 15 metra löng með	

lendingasvæði sem er a.m.k sjö metrar á lengd og fjórir metrar á breidd. Tilhlaupið skal vera 

16 metra langt. Á trampólíni gilda svipaðar reglur og á dýnu, þar sem hvert lið framkvæmir 



	 12	

þrjár umferðir og sex liðsmenn stökkva hverju sinni. Hvert lið þarf að framkvæma eina umferð 

á trampólíni, eina umferð yfir hest og síðan er þriðja umferðin valfrjáls. Fyrsta umferðin er 

liðsumferð eins og á dýnu (Sjöstrand o.fl., 2017). Trampólínið (e. trampet) er skáhallandi, þar 

sem fremri hlutinn er 25 cm og aftari hlutinn er 65-80 cm á hæð. Stökkhesturinn (e. voulting 

table) er 150-160 cm á hæð fyrir fullorðinsflokk en 145-160 cm fyrir unglingaflokk. 

Lendingasvæði fyrir trampólín og hest skal vera fast saman ef mögulegt er, þar sem lengd og 

breidd eru sjö metrar. Hlauparenningur er 25 metrar á lengd og fimm sentimetrar á breidd. Í 

upphafi fyrstu umferðar á dýnu og trampólíni hefst tónlist og henni lýkur þegar lent er síðasta 

stökkið í síðustu umferð. Flæði þarf að vera jafnt á milli allra liðsmanna í hverri umferð. 

Erfiðleikinn er stigvaxandi, þar sem fyrsti liðsmaðurinn framkvæmir léttara stökk heldur en sá 

sem framkvæmir síðasta stökkið. Það á ekki við í liðsumferð. Heildartími fyrir allar umferðir 

á dýnu og trampólíni eru 2:45 mínútur (UEG, 2013).  

Á Evrópumótum í hópfimleikum er ákveðin reglugerð um notkun áhalda. Uppstillingin 

þarf að vera rétt í keppnishöllinni þar sem eitt gólf er, dýna með tilhlaupi og lendingasvæði, 

tvö sett af trampólínum, einn hestur, tilhlaup og lendingarsvæði. Öll áhöldin þurfa að vera í 

góðu standi og trampólínin ný. Eins áhöld verða að vera í upphitunarhöllinni („Technical 

Regulations 2019“, á.d.). 

	

Líkamlegar kröfur í fimleikum  

Fimleikar er krefjandi íþrótt þar sem fimleikaiðkendur þurfa að búa yfir miklum styrk, krafti, 

hraða, liðleika, sprengikrafti, jafnvægi sem og góðri líkamlegri tækni (Edouard o.fl., 2018; 

Sleeper, Casey og Kenyon, 2012). Líkamlegur styrkur í neðri útlimum er mikilvægur í 

fimleikum, þar sem vöðvarnir þurfa að mynda kraft til þess að geta hlaupið hratt og stokkið 

hátt. Hægt er að skoða kraft í neðri útlimum með því að mæla stökkhæð (e. vertical jump) 

fimleikaiðkenda. Því meiri kraft sem vöðvarnir geta myndað því betri er frammistaðan í 

fimleikum (Goerlitz, 2009). Styrkur í efri hluta líkamans er einnig mikilvægur í fimleikum þar 

sem mikið af fimleikaæfingum eru framkvæmdar á höndunum (Cools, Geerooms, Berghe, 

Cambier og Witvrouw, 2007). Fimleikaiðkendur nota hendur til þess að fá kraft í 

fimleikaæfinguna með fráspyrnum og ýmsum armsveiflum (Goerlitz, 2009). 

Hópfimleika æfingum er skipt í þrennt þar sem á hverri æfingu er æft eitt áhald hverju 

sinni (Minganti o.fl., 2010). Á trampólín- og dýnuæfingum framkvæma fimleikaiðkendur hinar 

ýmsu fimleikaæfingar á hámarksákefð (e. all out) með hvíld á milli (Lund og Myklebus, 2011). 
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Hvíldin er mikilvæg á milli stökkva til þess að geta framkvæmt æfinguna við sömu ákefð. 

Hópfimleikaiðkendur nýta sinn styrk, hraða og sprengikraft til þess að framkvæma hvert stökk 

sem tekur um sex sekúndur (Jemni o.fl., 2006). Hópfimleikaiðkandi þarf að hlaupa á 

hámarkshraða upp hlauparenning eða dýnu og framkvæma stökk með miklum sprengikrafti. Á 

gólfæfingum framkvæma iðkendur fimleikaæfingar sem og allan dansinn í heild sinni. Dansinn 

tekur um 90 sekúndur. Þar sem notast er við bæði styrk, kraft, liðleika sem og þol. Einnig eru 

ýmsar æfingar sem þarfnast sprengikrafts (Sjöstrand o.fl., 2017). Hópfimleikaiðkendur vinna 

á meðal til hárri ákefð á æfingum sem og keppnum (Minganti o.fl., 2010).  

Iðkandi í hópfimleikum þarf að búa yfir mörgum líkamlegum eiginleikum til þess að 

takast á við kröfur og ná langt í íþróttinni. Iðkandinn þarf styrk til að geta framkvæmt 

tæknilegar æfingar og haldið ákveðnum stöðum. Góður líkamlegur styrkur gerir iðkandanum 

kleift að mynda kraft í vöðvum þannig að hann geti hlupið hratt og stokkið hátt (Goerlitz, 

2009). 

 

Styrkur  

Styrkur (e. strength) er geta líkamans til þess að mynda kraft (Gjerset, Haugen og Holmstad, 

1998). Styrkur er geta líkamans til þess að yfirvinna mótstöðu eða veita henni viðnám sem felst 

í styttingu og spennu vöðva (Bompa og Haff, 2009). Góður líkamlegur styrkur er mikilvægur 

í flest öllum íþróttum sem krefjast líkamlegs erfiðis. Styrkur getur verið meiðsla fyrirbyggjandi 

og er helsti undanfari krafts og hraða. Því sterkari sem einstaklingurinn er því meiri kraft geta 

vöðvarnir myndað og því líklegri er einstaklingurinn til þess að hlaupa hratt, stökkva hátt og 

lyfta þungt (Bompa og Haff, 2009; Gjerset o.fl., 1998). Styrkur í neðri útlimum er sérstaklega 

mikilvægur í hópfimleikum, því miklir ytri kraftar verka í gegnum neðri útlimi í bæði 

fráspyrnum (e. ,,take off”) og lendingum í stökkum. Algengustu meiðsli hjá 

hópfimleikaiðkendum eru í neðri útlimum og eru það einna helst ökklameiðsl (Harringe, 

Renström og Werner, 2007). Því þurfa fimleikaiðkendur að byggja upp styrk í neðri útlimum 

til þess að takast á við ytri krafta.  
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Afl / Kraftur 

Afl (e. power) er geta líkamans til að mynda kraft á sem skemmtum tíma (Bompa og Haff, 

2009). Aflþjálfun er hæfni tauga- eða vöðvakerfisins til að yfirvinna mótsstöðu með miklum 

samdráttarhraða. Tauga- eða vöðvakerfið kallar fram mikinn kraft með ósjálfráðum 

viðbrögðum sem nefnast ,,stretch reflex” og krafti sem myndast með lengingu vöðva. Það má 

segja að afl sé þjálfað þegar mótstaða og hraði fara saman. Því meiri sem mótstaðan er því 

minna er aflið og ef hraðinn er of lítill þá minnkar aflið einnig. Aflþjálfun er sérhæfðasta form 

krafts og nýtist í flest öllum íþróttum sem krefjast hraða hreyfinga (Bompa og Haff, 2009). Þær 

æfingar sem notaðar eru til að auka afl í vöðvum nefnast sprengikrafts- eða plýómetrískar 

æfingar (Behm o.fl., 2017). Æfingarnar einkennast af hröðum samdrætti og snerting við jörð 

er mjög stutt. Sprengikraftsæfingar krefjast mikils styrks sem og þjálfunarundirbúnings 

(Bompa og Haff, 2009). Plýómetrískar æfingar virka þannig að vöðvarnir fara hratt úr 

vöðvalengjandi vinnu (e. eccentric) í vöðvastyttingu (e. consetric) (Gaigole og Patil, 2016). 

Sprengikraftur er mikilvægur í hópfimleikum, því iðkandi þarf að geta nýtt allan sinn kraft í 

ákveðið stökk. Hópfimleikaiðkandi þarf sérstaklega að vera með góðan sprengikraft í fráspyrnu 

(e. ,,take off) á dýnu eða trampólíni. Fráspyrnan skal vera á réttum stað og á réttum tíma svo 

hægt sé að nýta hraðann og sprengikraftinn sem best. Snertingin við jörð er mjög stutt til að 

stuðla að hámarks sprengikrafti. Hópfimleikaiðkandi vill nýta allan sinn sprengikraft til þess 

að geta stokkið hærra uppí loftið og framkvæmt erfiðara fimleikastökk.  

 

Hraði  

Hraði (e. speed) er hæfileikinn til þess að komast ákveðna vegalengd á sem skemmstum tíma. 

Hægt er að skipta hraðanum í þrjá hraðafasa, þ.e.a.s hröðun, hámarkshraða og hraðaþol (Gjerset 

o.fl., 1998). Með hröðun er átt við þann hæfileika að ná hámarkshraða sem fyrst. Hámarkshraði 

er mesti mögulegi hraði sem einstaklingur getur náð. Hraðaþol er það hversu lengi 

einstaklingur getur haldið hámarkshraða (Bompa og Haff, 2009). Að ná hámarkshraða fyrir 

ákveðið stökk er mikilvægt í hópfimleikum. Því hraðar sem iðkandi hleypur því meiri hraða 

fær hann í stökkið, sprengikrafturinn verður meiri sem og hæðin í stökkinu.  
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Þol  

Þol (e. endurance) er geta líkamans til þess að erfiða í langan tíma (Bompa og Haff, 2009). 

Þegar talað er um þol er því gjarnan skipt í tvö meginsvið, loftháð (e. aerobic) og loftfirrt þol 

(e. anerobic). Loftháð þol er geta líkamans til þess að erfiða í langan tíma en til þess þarf 

líkaminn súrefni. Loftfirrt þol er geta líkamans til þess að erfiða á hámarksákefð í stuttan tíma 

án notkun súrefnis (Bompa og Haff, 2009). Gott þol segir til um hvort líkaminn sé í góðri 

þjálfun og geti úthlutað sér nægri orku fyrir erfiðið sem framundan er (Gjerset o.fl., 1998). 

Íþróttamaður sem vill auka loftháð þol sitt þarf að gera margar endurtekningar og vinna í langan 

tíma eða allt frá tveimur mínútum upp í klukkustund eða lengur. Þar sem ákefðin er 50-70 % 

af hámarksákefð. Til að auka loftfirrt þol er unnið með fáar endurtekningar og í stuttan tíma 

eða allt frá 6sex sekúndum uppí tvær mínútur. Þar sem ákefðin er 80-100 % af hámarksákefð 

(Bompa og Haff, 2009).  

Hægt er að nýta lotubundna þjálfun eða HIIT (e. High intensity interval training) 

þjálfun til þess að bæta þol og þjálfa orkukerfi líkamans. Vinnutími í lotuþjálfun er stuttur en 

ákefðin er mikil eða 80-100% af hámarksákefð. Lotubundnar æfingar krefjast mikils hraða í 

stuttan tíma. Þjálfunin reynir að mestu á loftfirrta kerfi líkamans. Skilgreina má lotuþjálfun 

sem háákefðarþjálfun. (Bompa og Haff, 2009). Hópfimleikaiðkendur vinna í stuttan tíma af 

meðal til hárri ákefð, því vinna þeir að mestu með loftfirrta kerfi líkamans (Goerlitz, 2009).  

 
Orkukerfi  

Adenosin triphosphate, ATP er helsta orkuefnið í líkamanum (Pavlevski, 2014). ATP er geymt 

í litlu magni í líkamanum, því verður líkaminn stöðugt að mynda nýtt ATP. Vöðvarnir þurfa 

orku til þess að knýja hreyfingu áfram og þurfa því að framleiða orkuefni. ATP framleiðslan á 

sér stað inní vöðvaþræðinum (e. muscle cell). Nýmyndun ATP getur átt sér stað bæði þegar 

súrefni er til staðar (e. aerobic) og þegar það er ekki tilstaðar (e. anerobic). Talað er um þrjú 

kerfi sem koma að nýmyndun ATP, það eru  ATP-PCr kerfið, sykurrofskerfið og oxunarkerfið 

(Baechle og Earle, 2008). 

The phosphagen system eða ATP-PCr kerfið er það kerfi sem virkar fyrst í upphafi 

æfingar en dugar ekki í langan tíma (Pavlevski, 2014). ATP-PCr kerfið notast ekki við súrefni 

og er því loftfirrt kerfi. ATP er geymt í litlu magni í frumum líkamans sem og PCr (e. 

phosphocreatine) sem hægt er að brjóta niður til þess að búa til nýtt ATP (Baechle og Earle, 

2008). ATP-PCr kerfið getur séð líkamanum fyrir nægri orku í 3 – 15 sekúndur en síðan verður 

líkaminn að snúa sér að öðrum orkukerfum (McArdle, Katch og Katch, 2006). ATP-PCr er 
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aðal orkukerfið í æfingum sem eru á hárri ákefð (e. high intensity) svo sem stuttir sprettir, hopp, 

lyftingar og stökk í fimleikum (Bompa og Haff, 2009). 

Glycolysis eða sykurrofskerfið er ensím keyrt kerfi í tíu skrefum (Bompa og Haff, 

2009). Í sykurrofskerfinu á sér stað niðurbrot á kolvetnum. Sykurrofskerfið notast við 

ensímhvötuð efnahvörf til þess að brjóta niður glúkósa og glýkogen. Með niðurbroti kolvetna 

myndast ATP sem og pýróþrúgusýra (e. pyruvic acid) (Baechle og Earle, 2008). Pýróþrúgusýra 

myndast í lokin á sykurrofskerfinu og breytist í Asetýl- hjálparensím (e. acetyl- CoA) ef súrefni 

er til staðar en mjólkursýru (e. lactic acid) ef súrefni er ekki tilstaðar (McArdle o.fl., 2006). 

Sykorrofskerfið þarfnast ekki súrefnis og er því loftfirrt líkt og ATP-PCr kerfið. 

Sykurrofskerfið og ATP-PCr kerfið vinna saman og geta séð líkamanum fyrir nægri orku í allt 

að tvær mínútur (Pavlevski, 2014). Framleiðsla ATP í bæði sykurrofskerfinu og ATP- PCr 

kerfinu á sér stað í umfryminu (e. sarcoplasm).  

Oxunarkerfið eða krebs hringurinn (e. krebs cycle) er aðal orkukerfið á löngum 

æfingum. Krebs hringurinn er lofháð kerfi og notast því við súrefni til þess að framleiða ATP. 

Kerfið er lengi að komast í gang en endist í lengri tíma. Asetýl- hjálparensímið sem myndast í 

lokinn á sykurrofskerfinu fer inní krebshringinn ef súrefni er til staðar (Baechle og Earle, 2008). 

Framleiðsla ATP í krebs hringnum á sér stað í hvatberanum (e. mitochondria) enda er hann 

loftháður. Oxunarkerfið sér um að veita líkamanum fyrir nægri orku á æfingum sem eru frá 

tveimur mínútum uppí þrjá klukkutíma. Fimleikar notast að mestu við ATP-PCr kerfið eða 

90% og 10% er sykurrofskerfið (Bompa og Haff, 2009). Tafla 1 sýnir hlutfall orkukerfa 

líkamans þ.e.a s ATP-PCr, sykurrofskerfið og oxunarkerfið útfrá lengd og ákefð æfinga. 

 

Tafla 1. Hlutfall orkukerfa út frá ákefð og lengd æfinga.  

Lengd æfinga  

(sek/mín) 

Ákefð  Orkukerfi  Hlutfall orkukerfa 

Loftfirrt  Loftháð  

<6 sek Hámarks  ATP- PCr 100-95% 0-5% 

6-30 sek Há  ATP-PCr og sykurrofskerfið  95-80% 5-20% 

30 sek -2 mín Meðal há  Sykurrofskerfið 80-50% 20-50% 

2-3 mín Meðal Sykurrofs- og oxunarkerfið  50-40% 50-60% 

3- 30 mín Meðal lág Oxunarkerfið  40-5% 60-95% 

>30 mín Lág  Oxunarkerfið  5-2% 95-98% 

(Bompa og Haff, 2009). 
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Rafeindaflutningskeðjan (e. the electron transport chain) er síðasta kerfið í 

efnaskiptaferli líkamans og á það sér stað einungis þegar að súrefni er til staðar (Helgi 

Gudfinnsson, 2015a). Þær vetnisjónir sem myndast í sykurrofskerfinu og krebshringnum 

sameinast tveimur Coensímum, NADH og FADH. Ensímin, NADH og FADH bera 

vetnisjónirnar inní rafeindaflutningskeðjuna. Í lokin á öllum orkukerfum líkamans getur 

líkaminn búið til 32 ATP ef að ein glúkósasameind kemur inní kerfið og 33 ATP ef að ein 

glýkógensameind kemur (Bompa og Haff, 2009).  

 

Metabolic 

Metabolic eða ,,P.L.A.I fitness´´ eins og það heitir á erlendri grundu er æfingakerfi sem kennt 

er í formi hópþrektíma. Metabolic var stofnað árið 2011 af Helga Jónasi Guðfinnssyni. 

Metabolic er æfingakerfi sem byggist á vísindalegum rannsóknum um orkukerfi líkamans. 

Uppsetning á Metabolic æfingakerfinu byggir á orkukerfum líkamans og hvernig hægt sé að 

nýta orkukerfin sem best í skipulagningu þjálfunarinnar (Helgi Gudfinnsson, 2015b). Markmið 

Metabolic er að iðkendur hafi gaman af, að æfingar séu fjölbreyttar og öruggar. Metabolic 

kerfið stuðlar að því að þátttakendur æfi á virkan hátt svo hægt sé að nýta það sem verið er að 

gera í daglegu lífi. Metabolic æfing á fyrst og fremst að snúast um góða upplifun en ekki 

einungis æfing svo að  iðkendum hlakki til að koma. Allir tímar eru hannaðir þannig að 

iðkendur nái hámarks árangri, með sem minnstri meiðsla hættu og með skemmtanagildi í 

fyrirrúmi (Helgi Gudfinnsson, 2015b). 

Metabolic æfingakerfið er lotubundin þjálfun eða ,,HIIT”  (e. High intensity interval 

training) þar sem unnið er í stuttan tíma af mikilli ákefð og með hvíld á milli (Helgi 

Gudfinnsson, 2015a). Hvíldin á milli æfinga er lykilatriði í HIIT þjálfun, því markmiðið er að 

iðkandi haldi ákefðinni í gegnum æfinguna. Í Metabolic þjálfun er lögð áhersla á að virkja 

annaðhvort AMPK (e. AMP- activated protein kinase) eða mTOR (e. mechanistic target of 

rapamycin). AMPK og mThor eru frumufarvegir í líkamanum sem virkjast við ákveðnar 

æfingar. Því er æfingavalið mikilvægt í Metabolic æfingakerfinu. AMPK er catabolískur 

frumuvegur (e. catabolic pathway) sem sér um niðurbrot á fitu til þess að búa til orku. AMPK 

virkjast við þolæfingar. mTOR er anabolískur frumuvegur (e. anabolic pathway) sem sér um 

frumuvöxt og frumufjölgun. mTOR virkjast við styrktaræfingar (Helgi Gudfinnsson, 2015a).  

Metabolic æfingakerfið er skipt niður í fjórar vikur eða svokallaðar ákefðarbylgjur, til 

að stuðla að hámarksárangri sem og virkri hvíld inná milli. Álagið er stigvaxandi með hverri 
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viku, þar sem vika eitt er auðveldust og vika fjögur erfiðust. Hver Metabolictími er stuttur og 

markviss þar sem tíminn er í 40-50 mínútur. Sjálft Metabolic æfingakerfið tekur um 20-25 

mínútur og restinn fer í upphitun, teygjur og svokallað P.L.A.I ,,finisher” eða ,,core” (Helgi 

Gudfinnsson, 2015b). Í hverjum Metabolic tíma er alltaf byrjað á góðri upphitun. Fyrst eru 

stöðuteygjur og liðkandi æfingar. Einnig eru ýmsar leiðréttingaæfingar með áherslu á að styrkja 

og liðka bæði axlir og bak, en þar getur gjarnan myndast stífleiki og verkjavandamál. Næst er 

farið í dýnamíska upphitun til þess að örva blóðflæði sem og vöðva enn frekar. Sýnt hefur verið 

fram á að slík upphitun lágmarki meiðslaáhættu og hámarki afköst (Helgi Gudfinnsson, 2015b). 

Framkvæmt er síðan Metabolic æfingakerfið sjálft. Eftir Metabolic æfingakerfið  er 

framkvæmdur svokallaður ,,finisher” þar sem markmiðið er að keyra hjartsláttinn upp. Því 

næst eru ýmsar stöðuteygjur í lokinn.  

Metabolic tími byggist á fjórum þjálfunarþáttum, styrk (e. strength), krafti/ afli (e. 

power), þoli (e. endurance) og brennslu (e. burn) (Helgi Gudfinnsson, 2015b). Í hverjum tíma 

er lögð áhersla á ákveðið orkukerfi og fer tíminn sem unnið er eftir því (e. time under tension) 

sem og hvíldin (e. work to rest ratio). Í tímum sem leggja áherslu á afl er unnið í stuttan tíma, 

6- 10 sekúndur þar sem ákefðin er mikil til að stuðla að hámarksárangri. Afl tímarnir byggjast 

á ,,HIPT” (e. high intensity power training) þjálfun þar sem markmiðið er að bæta afl/ kraft, 

hraða og snerpu. Í afl tímum er unnið með ATP-PCr kerfið. Í tímum sem leggja áherslu á styrk 

er unnið í kringum 20 sekúndur, þar sem áherslan er á ATP-PCr kerfið og sykurrofskerfið. 

Styrktartímarnir byggjast á ,,HIRT” (e. high intensity resistance training) þjálfun þar sem 

markmiðið er að virkja mTHOR. Áhersla er lögð á að auka vöðva styrk og vöðva massa. Í 

tímum sem leggja áherslu á brennslu er unnið í kringum 30 sekúndur og þar er aðal áherslan á 

sykurrofskerfið. Brennslutímarnir byggjast á ,,HICT” (e. high intensity concurrent training) 

þjálfun þar sem þol æfing er annað hvort fyrir eða eftir styrktaræfingu. Í brennslu tímum er því 

bæði unnið með styrktar- og þolæfingar en oftast eru fleiri þolæfingar í æfingakerfinu til þess 

að virkja AMPK. Í tímum sem leggja áherslu á þol er oftast unnið í 30 sekúndur – 2 mínútur 

og þar er aðal áherslan á sykurrofskerfið og oxunarkerfið/ krebshringinn. Í þoltímum er 

markmiðið að virkja AMPK (Helgi Gudfinnsson, 2015b). Tafla 2 sýnir notkun orkukerfa 

líkamans í Metabolic æfingakerfinu útfrá lengd æfinga. 
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Tafla 2. Notkun orkukerfa í Metabolic æfingakerfi.  

Æfingakerfi  Orkukerfi  Lengd æfinga (sek) 

P.L.A.I Power ATP- PCr  10 

P.L.A.I Strenght  ATP- PCr og sykurrofskerfið  20 

P.L.A.I Burn Sykurrofskerfið  30 

P.L.A.I Endurance  Sykurrofs- og oxunarkerfið 45  

(Helgi Gudfinnsson, 2015). 

 

Unnið er með fjögur erfiðleikastig í Metabolic þ.e.a.s MB1, MB2, MB3 og MB4 sem 

og yfir 100 mismunandi Metabolic tíma (Helgi Gudfinnsson, 2015b). MB1 er upphaflega 

Metabolic æfingakerfið þar sem unnið er mikið með eigin líkamsþyngd. MB2 er það 

erfiðleikastig þar sem farið er að vinna með þyngdir og áherslan er meiri á vöðvastækkun og 

vöðvaþol. MB3 er hæðsta erfiðleikastigið í hefðbundna Metabolic æfingakerfinu. Ákefðin í 

MB3 er orðin mun meiri og æfingarnar tæknilegri. Í MB4 er notast við þolþjálfun eða ,,HIIT” 

(e. high intensity interval training), þar sem unnið er mest með þrekhjól (e. Assault AirBike). 

Notast er við mismunandi æfingatíma í MB1 og MB2 og má þar nefna Density, Base, Partner, 

Triplex, Twenty Ten og Combine. Í MB3 er notast við hin ýmsu Cluster og Contrast 

æfingakerfi, sem og On the minute og Density singles. Einnig eru þau æfingakerfi sem eru í 

MB1 og MB2 notuð í MB3 (Helgi Gudfinnsson, 2015b).  
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Aðferðir og gögn  

Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknar voru 12 stúlkur á aldrinum 12-18 ára sem æfa hópfimleika í 2. flokki, 

1. flokki og meistaraflokki hjá fimleikadeild Keflavíkur. Hentugleikaúrtak var notast við val á 

þátttakendum, þar sem þátttakendur fengu þátttöku útfrá því hverjir myndu keppa í 1. flokki 

keppnistímabilið 2018-2019. Mælingarnar fóru fram í Akademíunni, Keflavík 13. janúar 2019 

og seinni mælingar 10. mars 2019. Mælingar fóru fyrst fram í upphafi Metabolic æfinga og 

síðan eftir að sex vikna Metabolic tímabilinu lauk. 

 

Mælitæki  

Fyrir hæðar og þyngdar mælingar var notast við hæðamælir og vigt. Fyrir beint uppstökk (e. 

CMJ) og hnébeygju hopp (e. SJ) var notast við stökkmottu (e. jumping mat) til þess að mæla 

stökkhæð þátttakenda. Fyrir 20 metra spretthlaup og snerpu próf (e. agility test) var notast við 

tímatökuhlið og skeiðklukku. Tímatökuhlið voru notuð til þess að mæla spretthraða 

þátttakenda í 20 metra spretti á hlauparenning. Tímatökuhlið voru einnig notuð til að mæla 

hraða og snerpu í snerpuprófi á 12 x 12 metra gólfi. Málband var notað til þess að mæla 

vegalengd í spretthlaupinu og límband notað til þess að merkja upphafs- og endalínu. Keila var 

notuð hálfum meter frá upphafslínu til að merkja hvar þátttakendur áttu að hefja prófið. Í 

snerpuprófi var notast við tímatökuhlið sem og tvær keilur sem settar voru í sitthvort hornið á 

áhaldagólfi. Fyrir mælingar á kaðalklifri var einn kaðall notaður, málband til þess að mæla hæð 

kaðalsins og límband til þess að merkja upphafs- og endastað. Fyrir mælingar á styrk í 

armbeygjum var notast við jafnvægisslá, hlaupakubb í sömu hæð og 2,5 cm kubb. Niðurstöður 

allra prófa voru skráðar niður á skráningarblað.  

 

Framkvæmd  

Framkvæmdar voru tvær líkamsfærni mælingar á þátttakendum með átta vikna millibili. Sex 

vikur fóru í Metabolic æfingarnar, ein vika var frí þar sem þátttakendur voru að fara keppa á 

Bikarmóti FSÍ og ein vika nýtt til þess að bæta upp æfingar. Þátttakendur þurftu að mæta á tólf 

æfingar, því var ein vika nýtt til þess að bæta upp æfingar. Metabolic æfingar fór fram tvisvar 

sinnum í viku, á þriðjudögum og föstudögum klukkan 19:15-20:00 í húsnæði Metabolic 

Reykjanesbæ. Á Metabolic æfingum voru framkvæmdar einungis styrktar- og afl tímar. Unnið 

var með erfiðleikastig tvö, MB2 fyrstu fjórar vikurnar og síðan erfiðleikastig þrjú, MB3. Áður 
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en að Metabolictími hófst fengu þátttakendur kost á því að nota nuddrúllur- og bolta. Hver tími 

byrjaði  á tíu mínútna upphitun með stöðuteygjum, liðkunar- og dýnamískumæfingum, 20-25 

mínútur fóru í Metabolic æfingakerfið sjálft. Síðan voru fimm mínútur nýttar í ,,finisher¨ sem 

þjálfari var búinn að ákveða og loks fimm mínútur í teygjur í lokinn. Þátttakendum var síðan 

gefin kostur á því að nota nuddrúllur- og bolta í lokin. Ákefðin á Metabolic æfingum var meðal 

til hámarksákefð. Þátttakendur æfðu hópfimleika fimm sinnum í viku þar sem fjórar æfingar 

voru stökkæfingar og ein dansæfing. Hver stökkæfing er í tvær og hálfa klukkustund og hver 

dansæfing í tvær klukkustundir. Þeir þátttakendur sem stunda hópfimleika í meistaraflokki og 

1. flokki æfa samtals 11,5 klukkustundir á viku en þeir sem eru í 2. flokki æfa 9,5 

klukkustundir. 

Notast var við GTFM (e. The Gymnastics Functional Measurement Tool) 

mælingaraðferð til þess að mæla líkamlega færni þátttakanda (Sleeper o.fl., 2012). 

Mælingaraðferðin miðast að því að mæla líkamlega færni fimleikaiðkenda á keppnisstigi. 

Notað voru þau líkamlegu færnipróf sem hentuðu markmiði rannsóknar. Notast var við þau 

próf sem mældu styrk, styrktarúthald, hámarksaflpróf, hraða- og snerpu próf.   

Boðað var þátttakendur í mælingar með tölvupósti til foreldra/ forráðamanna og í 

gegnum fecebook hóp sem rannsakandi bjó til. Facebook hópurinn var notaður til að upplýsa 

þátttakendur betur um tilgang rannsóknar og Metabolic æfingar. Þátttakendur mættu klukkan 

18:00 í Akademíuna, Keflavík fyrst 13. janúar og síðan aftur 10. mars 2019 þar sem mælingar 

fóru fram. Í upphafi mælinga fór rannsakandi yfir fyrirkomulag mælinga sem og markmið. 

Þátttakendur fengu þátttökunúmer á handabakið til að stuðla að nafnleynd. Þátttakendur hófu 

mælingar á hæð og þyngd þar sem annar rannsakandi tók við þeim og skráði niðurstöður á 

skráningarblað. Einn þátttakandi fór hverju sinni í mælingarnar á afmörkuðu svæði. Því næst 

hófst upphitun sem rannsakandi stjórnaði. Í upphitun voru framkvæmdar ýmsar hreyfiteygjur 

sem og virkar upphitunar æfingar. Eftir skipulagða upphitun var þátttakendum gefið val um að 

hita sig en frekar upp ef þeir töldu þess þurfa. Þátttakendum var síðan skipt í tvo hópa og farið 

yfir framkvæmd og markmið hvers prófs á hverjum stað.  

 

Countermovement jump (CMJ): Þátttakendur stigu einn í einu á mottuna og framkvæmdu fyrst 

beint uppstökk með höndum (e. CMJA). Þátttakandi stóð uppréttur á stökkmottunni með 

axlarbreidd á milli fóta og hendur niður með síðum. Beygt var síðan niður þar sem hné fóru í 

90-120° beygju og hendur fóru aðeins afturábak. Sveiflað var höndum fram og upp um leið og 

þátttakendur notuðu allan sinn kraft í neðri útlimum til þess að hoppa eins hátt og þeir gátu. 
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Hver þátttakandi framkvæmdi tvö stökk. Síðan var stigið af mottunni á meðan rannsakandi 

skáði niðurstöðurnar niður.  

 

Static squat jump (SJ): Þátttakandi framkvæmdi síðan hnébeygjuhopp (e. SJ). Þátttakandi stóð 

uppréttur á  stökkmottunni með axlarbreidd á milli fóta og hendur á mjöðmum. Beygt var síðan 

í hnébeygjustöðu, 90 gráður og haldið niðri á meðan rannsakandi taldi í þrjár sekúndur. 

Þátttakandi átti síðan að stökkva eins hátt og hann. Hver þátttakandi framkvæmdi tvö stökk. 

Rannsakandi skráði síðan niðurstöðurnar á skráningablað.  

 

Agility test: Agility test eða snerpu próf fór fram á 12 x 12 metra áhaldagólfi. Í upphafi prófsins 

var þátttakendum gert grein fyrir því að þetta væri hámarkspróf og þyrftu því að hlaupa eins 

hratt og þeir gátu. Þátttakandi stóð með saman fætur fyrir framan keilu sem var staðsett var í 

einu horninu á 12 x 12 metra gólfi. Önnur keila var staðsett í horninu beint á móti. Þátttakandi 

átti síðan að hlaupa fimm ferðir á gólfinu og snerta keilurnar í hvert skipti nema í síðustu 

ferðinni því þá átti hann að hlaupa í gegn (sjá mynd 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Uppsetning á snerpuprófi. 
 

Armbeygjur: Armbeygjuprófið var framkvæmt þannig að þátttakendur voru með hendurnar 

ofan á 10 cm breiðri jafnvægisslá og fæturna ofan á hlaupakubb í sömu hæð. Þátttakandi átti 

að framkvæma eins margar armbeygjur og hann mögulega gat. Þátttakandi þurfti að snerta 2,5 

cm kubb með öxlinni sem var ofan á slánni til þess að fá armbeygjuna gilda. Rannsakandi taldi 

armbeygjurnar og dæmdi hvort armbeygjan væri gild eða ekki. Þátttakendur máttu ekki stoppa 
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á milli endurtekninga, ekki mátti fara upp með rassinn eða vera lengur en eina sekúndu að fara 

niður og upp.  

 

Kaðal klifur: Þátttakandi átti að klifra upp 4,5 metra kaðal eins hratt og hann gat og aftur niður. 

Rannsakandi tók tímann hversu fljótur þátttakandi var að framkvæma kaðalklifrið. Þátttakandi 

stóð fyrir framan kaðalinn með báðar hendur fyrir neðan upphafslínuna og mátti hefja 

kaðalklifrið þegar að rannsakandi sagði byrja. Þátttakandi mátti nota fætur til þess að klifra upp 

kaðalinn og átti að snerta hvíta línu efst í kaðlinum. Tímataka hófst þegar þátttakandi fór af 

gólfinu og henni lauk þegar að þátttakandi snerti gólfið aftur.  

 

20 metra sprettur: Þátttakandi stóð með saman fætur fyrir framan keilu sem staðsett var hálfum 

meter frá upphafslínunni. Þátttakendur áttu að spretta eins hratt og þeir gátu 20 metra, taka 

innstökk á trampólín og stökkva uppí há gryfju. Endalínan var staðsett einum og hálfum meter 

frá trampólinu, eða þar sem þátttakendur áttu að taka innstökkið (sjá mynd 2). Í upphafi prófsins 

útskýrði rannsakandi markmið prófsins og allir þátttakendur fengu að taka einn prufu sprett.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2. Uppsetning á 20 metra spretthlaupsprófi. 
 
 
Úrvinnsla gagna 

Niðurstöðum líkamlegra færniprófa var safnað saman í forritið Microsoft Excel þar sem 

úrvinnsla gagna fór fram. Meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæðsta gildi hvers prófs var fundið. 

Gögnum var síðan keyrt yfir í forritið SPSS (e. Statistical package for the Social Science) þar 

sem tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Keyrt var parað T- próf (e. paired samples T- test) til að 

athuga hvort að marktækur munur væri á líkamlegu færniprófunum eftir sex vikna íhlutun. 

Marktæktarmörk lágu við sig- gildið, p<0,05. 
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Niðurstöður  

Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum líkamlegra færniprófa sem framkvæmd voru 

í rannsókninni. Nánari útskýring á líkamlegu færniprófunum er í kaflanum aðferðir og gögn. 

Líkamlegu færniprófin sem notast var við voru beint uppstökk (CMJ), hnébeygjuhopp (SJ), 

snerpupróf, armbeygjupróf, kaðalklifur og 20 metra spretthlaup. Niðurstöður rannsóknar voru 

skoðaðar útfrá mælingum eitt og mælingum tvö.  

Á töflu 3. má sjá fjölda þátttakenda, lægsta og hæðsta gildi sem og meðaltal og 

staðalfrávik fyrir aldur, hæð og þyngd þátttakenda. Fjöldi þátttakenda voru 12 og var sá yngsti 

sem tók þátt í rannsókninni á 13 aldursári og sá elsti á 19 aldursári.  

 

Tafla 3. Aldur, hæð og þyngd þátttakanda í mælingum eitt og tvö. 

            Fjöldi 

             (N) 

        Lægsta gildi 

 

Hæðsta gildi Meðaltal 

± Staðalfrávik 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

Aldur (ár)  12 12 12,4   12,7 18,3 18,6 15,25  

± 1,7  

15,5  

± 1,7 

Hæð (cm) 12 12 158,5 158,4 172 172 164,9 

± 4.3  

165,3 

± 4.5 

Þyngd (kg) 12 12 49,8 52,0 78,9 79,7 57,8  

± 8,7  

58,4  

± 8,4 

 

 

Tafla 4. sýnir fjölda þátttakenda í líkamlegu færniprófunum í mælingum eitt og tvö, lægsta og 

hæðsta gildi hvers prófs, meðaltal og staðalfrávik. Fjöldi þátttakenda var breytilegur milli 

mælinga þar sem í fyrstu mælingum var einn þátttakandi sem mætti ekki. Sá þátttakandi mætti 

í mælingar næsta dag og framkvæmdi tvö líkamleg færnipróf. Í seinni mælingum var einn 

þátttakandi sem gat ekki tekið þátt í öllum prófum vegna meiðsla á öxl.  
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Tafla 4. Niðurstöður líkamlegra færniprófa í mælingum eitt og tvö.  

 Fjöldi 

(N) 

Lægsta gildi Hæðsta gildi Meðaltal  

± Staðalfrávik 

Sig- gildi 

1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

CMJ (cm) 12 12 23,4 25,1 32,7 39,2 29,5 

 ± 2,7 

32,4  

± 4,1 

** 

SJ (cm) 12 12 17,8 20,2 29,6  32,3 25,0  

± 3,9 

25,9  

± 3,1 

 

Snerpu próf (sek) 11  11 19,6  18,84 21,7 20,6 20,4  

± 0,6 

20,0  

± 0,6 

 

Armbeygjur 

(fjöldi) 

10 10 3 10 25 41 14,3  

± 7,4   

28,5  

± 10,2 

** 

Kaðalklifur (sek) 10 10 17,6  16,08 23,48 24,67 20,9  

± 2,2  

19,9  

± 3,1 

 

20 metra sprettur 

(sek) 

11 11 3,79 3,53 4,34  4,03 4,0  

± 0,2 

3,8  

± 0,1 

** 

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

Countermovement Jump, CMJ= Beint uppstökk  

Static squat jump, SJ= Hnébeygjuhopp 

 

Niðurstöður á marktekarprófi sýndu að marktækur munur var á færni þátttakenda í beinu 

uppstökki (t(11)= -4,17, p<0,05), armbeygjum (t(9)= -7,5, p<0,05) og 20 metra spretthlaupi 

(t(10)= 6,96, p<0,05) milli mælinga eftir sex vikna íhlutun. 

Meðalstökkhæð þátttakenda hækkaði um rúma þrjá sentimetra milli mælinga, þar sem 

flest allir þátttakendur sýndu framfarir í beinu uppstökki. Þátttakendur sýndu miklar framfarir 

í armbeygjum þar sem meðal fjöldi armbeygja hækkaði um 14,2 endurtekningar milli mælinga.  

Meðaltími þátttakenda í 20 metra spretthlaupi var betri í mælingu tvö heldur en í mælingu eitt. 

Flest allir þátttakendur sýndu framfarir og bættu tíma sinn milli mælinga. Þátttakendur bættu 

sig að meðaltali um 0,2 sekúndur.  

Niðurstöður á marktektarprófi sýndu að ekki var marktækur munur á færni þátttakenda 

í hnébeygjuhoppi (SJ) (t(11)=-0,9, p>0,05 , snerpuprófi (t(10)=1,71, p>0,05) og kaðalklifri 

(t(9)=1,09, p>0,05) milli mælinga eftir sex vikna íhlutun. Þátttakendur bættu sig í öllum 

færniþáttum en ekki næganlega svo um marktækan mun væri að ræða.  
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Umræður  

Markmið rannsóknar var að skoða hvort að markviss Metabolic þjálfun hafi áhrif á styrk, kraft 

og hraða hjá hópfimleika iðkendum. Þátttakendur framkvæmdu sex líkamleg færnipróf þ.e.a.s 

beint uppstökk (CMJ), hnébeygjuhopp (SJ), snerpupróf, armbeygjupróf, kaðalklifur og 20 

metra spretthlaup. Í þessum kafla verður rætt um helstu niðurstöður rannsóknar og þær settar í 

fræðilegt samhengi. 

Á meðan rannsókninni stóð æfðu þátttakendur hópfimleika fimm skipti í viku og 

Metabolic æfingar tvö skipti í viku. Æfingaálagið var því mikið á þátttakendur og þá 

sérstaklega þegar líða fór að móti. Á þessu átta vikna tímabili sem rannsóknin tók í heild sinni 

voru þátttakendur að hefja keppnistímabil. Á æfingum var því einblínt á trampólín- og 

dýnustökk sem og dansæfingar. Á keppnistímabilinu framkvæmdu þátttakendur því lítið sem 

engar styrktaræfingar á hópfimleika æfingum. Metabolic æfingakerfið var eina 

styrktarþjálfunin sem þátttakendur tóku þátt í yfir rannsóknartímabilið.  

Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á bætingar þátttakenda eftir sex vikna íhlutun. Sum 

líkamlegu færniprófin sýndu fram á miklar bætingar hjá þátttakendum og önnur sýndu 

smávægilegar bætingar. Af þeim sex líkamlegu færniprófum sem þátttakendur framkvæmdu 

var marktækur munur milli þriggja færniprófa, beinu uppstökki (CMJ), armbeygjum og 20 

metra spretthlaupi. Ekki fannst marktækur munur á hnébeygjuhoppi (SJ), kaðalklifri og 

snerpuprófi.  

Beint uppstökk (CMJ) er gagnlegt próf sem hægt er að nýta til þess að mæla stökkkraft 

íþróttamanna. Prófið mælir hversu mikinn kraft neðri útlimir geta myndað. Kraftur í neðri 

útlimum er mikilvægur í hópfimleikum því var beint uppstökk nýtt til þess að mæla stökkkraft 

þátttakenda (Goerlitz, 2009). Hópfimleikaiðkendur þurfa að nýta allan sinn sprengikraft til þess 

að framkvæma ákveðið fimleikastökk sem tekur um nokkrar sekúndur. Á Metabolic æfingum 

voru ýmsar styrktar- og afl æfingar sem reyndu á neðri hluta líkamans. Má þar nefna ýmsar 

útfærslur af hnébeygjum, mjaðmaréttur og kassahopp. Þátttakendur bættu sig í beinu uppstökki 

eftir sex vikna íhlutun. Því má álykta að Metabolic æfingakerfið hafi haft bætandi áhrif á þeirra 

styrk og kraftmyndun í neðri útlimum. Hæðsta stökkið frá mælingum eitt og tvö hækkaði um 

6,5 sentimetra. Þátttakendur sem stukku hæðst í beinu uppstökki í mælingum eitt og tvö voru 

ýmist að framkvæma erfiðustu fimleikastökkin eða þau næst erfiðustu á dýnu og trampólíni. 

Þeir þáttakendur voru því yfirleitt síðastir í hverri í umferð. Einnig voru margir þátttakendur 

að bæta sig og framkvæma erfiðari fimleikaæfingar í lok rannsóknar.  
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Armbeygjur er æfing sem hægt er að nýta til að meta styrk og styrktarúthald í efri hluta 

líkamans (Sleeper o.fl., 2012). Á hópfimleikaæfingum er lítið einblínt á styrk í efri hluta 

líkamans. Þó svo að styrkur þar sé mikilvægur, þar sem hendur og axlir þurfa að geta tekist á 

við þá ytri krafta sem kunna að verka í gegnum líkamann. Hópfimleikaiðkandi þarf að nýta efri 

hluta líkamans í ýmsar fráspyrnur af dýnu eða hesti til þess að fá sem mestu hæð í 

fimleikaæfinguna (Cools o.fl., 2007). Á Metabolic æfingum voru ýmsar styrktar- og afl æfingar 

sem reyndu á efri hluta líkamans. Hvort sem það voru venjulegar armbeygjur eða 

sprengikraftsarmbeygjur, ýmis róður eða axlarpressur. Því var armbeygjupróf nýtt til þess að 

meta styrk þátttakenda. Þátttakendur sýndu miklar framfarir í armbeygjuprófinu eftir sex vikna 

íhlutun. Því má álykta að Metabolic æfingakerfið hafi haft bætandi áhrif á styrk í efri hluta 

líkamans. Allir þátttakendur framkvæmdu fleiri armbeygjur í mælingum tvö. Þátttakendur 

bættu sig að meðaltali um 14 armbeygjur.  

Hópfimleikaiðkendur hafa einungis 25 metra á trampólíni og 16 metra á dýnu til þess 

að byggja upp hraða fyrir fimleikastökk. Iðkandi þarf því að fara hratt í gegnum alla 

hraðafasana. Hópfimleikaiðkendur vilja byggja upp góða hröðun í hlaupi og ná hámarkshraða 

áður en þeir taka innstökk á trampólín eða hefja fimleikaæfingu á dýnu. Hraði í hlaupum er 

mikilvægur í hópfimleikum sem og að hlaupa rétt. Þátttakendur framkvæmdu 20 metra 

spretthlaup á 25 metra hlauparenning. Ákveðið var að taka 20 metra sprett þó svo að 

mælingaraðferðin sem stuðst var við var 20 yarda sprettur, eða 18,28 metrar. Nokkrir 

þátttakendur voru óöryggir að framkvæma 20 metra spretthlaups prófið. Því upphafsstaðurinn 

var ekki þeirra hefðbundni staður þar sem þátttakendur voru vanir að hefja tilhlaupið að 

trampólininu. Þátttakendur þurftu líka að hefja prófið með saman fætur sem margir hverjir voru 

ekki vanir. Nokkrir þátttakendur hægðu aðeins á sér þegar komið var að trampólíninu og náðu 

ekki að taka rétt innstökk af því að ,,skrefið” þeirra var ekki rétt. Þátttakendur voru óvanir því 

að mega ekki ráða hvar þeir máttu hefja tilhlaupið að trampólíninu. Margir hverjir hlupu á 

trampólínið í fyrstu mælingum og náðu ekki að hoppa á því en flest allir náðu að taka rétt 

innstökk í mælingum tvö. Þar sem allir fengu að taka einn prufu sprett í mælingum tvö. Á 

Metabolic æfingum voru ýmsar styrktaræfingar sem og sprettir með eða án mótstöðu nýttir til 

þess að styrkja þátttakendur í spretthlaupi. Þátttakendur sýndu allir fram á bætingar í 20 metra 

spretthlaupi. Allir þáttakendur hlupu hraðar eftir sex vikna íhlutun. Því má álykta að Metabolic 

æfingakerfið hafi haft áhrif á styrk og kraft þátttakanda og þar með aukið þeirra hraða. 

Samkvæmt Bomba og Haff á sterkur íþróttamaður meiri möguleika á því að mynda góðan kraft 

í vöðvum til þess að hlaupa hratt (Bompa og Haff, 2009). Þó ber að hafa í huga að óöryggi 

þátttakenda í fyrstu mælingunni gæti hafa haft þau áhrif að raungeta þeirra kom ekki fram í 
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fyrstu mælingunni og að þessi bæting hafi orðið vegna þess að þau voru öruggari að 

framkvæma spretthlaups prófið í seinni mælingunni 

Hnébeygjuhopp (SJ) er æfing sem hægt er að nýta til þess að mæla stökkkraft 

íþróttamanna í neðri útlimum. Framkvæmd hnébeygjuhoppsins var ekki sú sama milli mælinga 

og hafði þar af leiðandi áhrif á niðurstöður. Í mælingum eitt fengu þátttakendur að sveifla 

höndum þegar þeir hoppuðu en í mælingum tvö voru hendur á mjöðmum allan tímann. Miðað 

við bætingarnar í beinu uppstökki má geta sér til að líklega hefði hnébeygjuhoppið verið með 

svipaðar bætingar ef að framkvæmdin hefði verið sú sama milli mælinga. Þátttakandi sem var 

með hæðsta stökkið í bæði beinu uppstökki og hnébeygjuhoppi í mælingum eitt. Sem og með 

næst hæðsta beina uppstökkið í mælingum tvö var meðal þeirra lægstu í hnébeygjuhoppi í 

mælingum tvö. Því má álykta að armsveifla eða engin armsveifla í hnébeygjuhoppinu hafi haft 

áhrif á niðurstöður prófsins. Niðurstöður mælinga sýndu að ekki var marktækur munur á 

hnébeygjuhoppi (SJ) eftir sex vikna íhlutun. Þátttakendur ýmist bættu sig, hoppuðu jafnhátt 

eða minna milli mælinga. Niðustaða prófsins hefði geta verið önnur ef framkvæmd prófsins 

hefði verið sú sama.  

Snerpupróf er hægt að nýta til að mæla hraða, snerpu og hraðaúthald íþróttamanna 

(Sleeper o.fl., 2012). Þátttakendur voru ekki vanir að taka snöggar stefnubreytingar og voru 

því oft hægir í snúningum. Þátttakendur voru einnig ekki vanir að hlaupa hratt á 

áhaldafimleikagólfi. Þetta gæti hafa haft áhrif á niðurstöður í snerpuprófinu. Tímataka í 

snerpuprófinu var í mælingum eitt með skeiðklukku en í mælingum tvö með tímahliðum. Erfitt 

gat verið fyrir rannsakanda að sjá hvenær þátttakendur fóru í gegnum tímahliðinn. Reynt var 

eftir bestu getu að hefja og ljúka tímatöku með skeiðklukkkunni þegar að hljóð heyrðist frá 

tímahliðunum. Þessi mælivilla gæti einnig hafa haft áhrif á niðurstöðuna. Ekki fannst 

marktækur munur á snerpuprófi eftir sex vikna íhlutun. Þátttakendur ýmist bættu sig á milli 

mælinga en aðeins um nokkrar sekúndur eða sekúndubrot. Sumir þátttakendur voru með 

svipaðan tíma milli mælinga eða jafnvel lengri tíma. 

Kaðalklifur er próf sem er hægt er að nýta til þess að mæla styrk og styrktarúthald í 

líkamanum (Sleeper o.fl., 2012). Í mælingaraðferðinni sem miðast var við var kaðalklifrið 

framkvæmt þannig að þátttakendur áttu að hefja prófið sitjandi með fætur í 90 gráðum. 

Þátttakendur áttu síðan að klifra upp 4,5 metra án þess að nota fætur. Í hópfimleikum er lítið 

um kaðalklifur því var ákveðið að þátttakendur myndu hefja prófið standandi og máttu nýta 

fætur til þess að klifra upp. Í kaðalklifri þarf að vera sterkur sem og hafa góða tækni ef iðkandi 

ætlar að fara hratt upp kaðalinn. Þar sem þátttakendur klifra ekki upp kaðal æfingum, gæti 

tæknin verið að vefjast fyrir þeim þó svo að þeir væru orðnir sterkari. Niðurstöður 
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kaðalprófsins sýndu að ekki væri marktækur munur eftir sex vikna íhlutun. Þátttakendur ýmist 

bættu sig um nokkrar sekúndur eða voru með svipaðan eða lengri tíma milli mælinga. 

 

Kostir og takmarkanir  

Þátttakendur rannsóknar tóku virkan þátt á Metabolic æfingum og lögðu sig mikið fram. Góð 

mæting var á allar æfingar og þátttakendur boðuðu alltaf forföll ef þeir komust ekki á æfingu. 

Þeir þátttakendur sem misstu af æfingu bættu það upp með því að mæta á aukaæfingar í síðustu 

vikunni. 11 þátttakendur mættu á allar 12 Metabolic æfingarnar og þar á meðal var ein sem fór 

úr axlarlið snemma í upphafi rannsóknar. Rannsakandi fann alltaf verkefni við hæfi á æfingum 

fyrir þann þátttakanda. Upplifun rannsakanda var sú að þátttakendur sýndu allir fram á 

framfarir á Metabolic æfingum. Styrkur og kraftur þeirra varð betri með hverri vikunni sem 

leið. Í lok Metabolic æfinga voru þátttakendur að framkvæma fleiri endurtekningar af 

ákveðnum æfingum en í upphafi. Þátttakendur voru einnig að taka þyngri handlóð og 

ketilbjöllur. Hópfimleika þjálfari þeirra fann mun á þeirra líkamlegu eiginleikum á 

hópfimleikaæfingum. Þar sem styrkur þeirra var betri sem og  úthald. Hraðinn var orðinn meiri 

í hlaupum og sprengikraftur í stökkum. Þátttakendur fundu fyrir öryggi í stökkum og 

lendingum.  

Gaman var að sjá framfarir þátttakanda og hvað allir voru áhugasamir. Þátttakendur 

vildu allir standa sig vel í rannsókninni. Þátttakendur hlustuðu vel í mælingum sem og á 

Metabolic æfingum. Þátttakendur meðtóku skilaboð vel frá rannsakanda þó svo að æfingar eða 

æfingakerfið var stundum flókið. Líkamlegu færniprófin sem tekin voru fyrir í rannsókninni 

voru ekki tímafrek og voru auðveld í framkvæmd, því með góðu skipulagi og samvinnu gengur 

allt vel. Þátttakendur þekktu umhverfið og þau áhöld sem notuð voru.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar þar sem úrtakið var heldur lítið eða 

einungis 12 þátttakendur. Ekki allir þátttakendur höfðu tök á því að taka öll líkamsfærni prófin 

sökum meiðsla eða mættu ekki. Hópfimleikar er frekar ný grein og því eru ekki margar 

rannsóknir til í tengslum við hópfimleika og þeirra líkamlegu eiginleika. Upphafi rannsóknar 

gekk lítið sem ekkert að finna rannsóknir sem hentuðu markmiði rannsóknar. Því var rannsókn 

um áhaldafimleika kvenna notuð þar sem engar rannsóknir um hópfimleika fundust. 

Mælingaraðferðin sem fannst miðaðist að því að skoða líkamshreysti fimleikakvenna á 

keppnisstigi.  

Á Metabolic æfingum gat verið erfitt fyrir rannaskenda að hafa stjórn á ákefð  sem og 

æfingaálagi þátttakenda. Þar sem í Metabolic æfingakerfinu geta þátttakendur stjórnað 
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ákefðinni sjálfir. Þó svo að unnið sé í ákveðinn tíma geta þátttakendur framkvæmt eins margar 

endurtekningar og þeir hafa tök á. Æfingaálagið var mikið á þátttakendur og stundum í upphafi 

Metabolic æfinga sýndu sumir þátttakendur þreytueinkenni og þá einna helst á föstudögum. 

Því þá var Metbolic æfing beint á eftir hópfimleikaæfingu. Það gæti mögulega haft einhver 

áhrif á ákefð sumra þátttakenda á æfingu. Hægt hefði verið að meta þreytuástand þátttakenda 

með því nota RPE kvaðran (e. rate of perceived exertion) meðan á Metabolic æfingu stóð og 

eftir hverja æfingu.  

Þátttakendur fundu sjálfir mun á sínum líkamlega styrk eftir að hafa stundað Metabolic 

æfingar á meðan rannsókninni stóð. Hentugt hefði því verið að útbúa spurningalista til þess að 

meta framfarir þátttakenda og þeirra upplifun af rannsókninni. Þátttakendur óskuðu eftir því að 

halda áfram að stunda Metabolic æfingar eftir að rannsókninni lauk. Því þátttendur vildu bæta 

sig en frekar í styrk og krafti og nýta það síðan á hópfimleikaæfingum. Eftir að rannsókninni 

lauk voru nokkrar vikur sem rannsakandi hafði ekki tök á því að bjóða uppá Metabolic æfingar. 

Þátttakendur sögðu í eitt skiptið við rannsakanda að þeir væru farnir að finna mun á þeirra 

líkamlega styrk. Þeir sögðu að styrkur þeirra væri farinn að minnka sem og þeirra kraftmyndun 

á æfingum. Nokkrir þátttakendur fundu einnig fyrir eymslum í líkamanum. Því var ákveðið að 

verða að ósk þátttakenda og bjóða þeim á Metabolic æfingar einu sinni í viku. Í rannsókninni 

voru 12 þátttakendur á Metabolic æfingum. En vegna góðs gengis og framförum þátttakenda 

ákvað fimleikadeild Keflavíkur að bjóða öllum þátttakendum í elstu tveimur 

hópfimleikahópunum á Metabolic æfingar. Þetta er frábært tækifæri til framtíðar hjá 

fimleikadeild Keflavíkur að bjóða uppá markvissa styrktar- og kraft þjálfun til að stuðla að 

hámarksárangri.  

Niðurstöður sýndu fram á að markviss Metabolic þjálfun samhliða hópfimleikaþjálfun 

hafi áhrif á líkamlega eiginleika hjá hópfimleikaiðkendum. Því má álykta að hægt sé að nýta 

Metabolic æfingakerfið til þess að bæta styrk, kraft/ afl og hraða hjá hópfimleikaiðkendum og 

þar með bæta þeirra færni í hópfimleikum. Það hefði verið áhugavert fyrir túlkun niðurstaðna 

að hafa samanburðarhóp í rannsókninni. Hópurinn hefði mætt á fimleikaæfingar en ekki á 

Metabolic æfingar. Með því hefði verið hægt að sjá skýrar hve áhrif Metabolic æfingakerfisins 

eru á líkamlega færni hópfimleikaiðkenda.  
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Framtíðarsýn  
 
Ef líta má til framtíðar þá ætti markviss styrktar- og kraftþjálfun að vera hluti af 

æfingaskipulagi hjá hópfimleikaiðkendum. Miðað við þann árangur sem niðurstöður sýndu og 

þann mun sem þátttakendur sjálfir fundu sem og þeirra þjálfari. Þátttakendur ættu því að halda 

áfram að stunda markvissa Metabolic þjálfun til að bæta þeirra færni í hópfimleikum. 

Áhugavert væri að gera frekari rannsókn yfir lengri tíma. Þar sem hægt væri að nýta sama úrtak 

og bera saman niðurstöður við ákveðinn samanburðarhóp. Sá hópur væri þá að æfa hópfimleika 

á svipuðu stigi en stunduðu ekki markvissa styrktar- og kraftþjálfun.  
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Viðauki 1	–	Leyfisbréf	til	foreldra	/	forráðamanna		

Keflavík, 5. janúar 2019 

Rannsókn á hópfimleikaiðkendum hjá fimleikadeild Keflavíkur 

Markviss Metabolic þjálfun hefur áhrif á styrk, kraft og hraða hjá hópfimleikaiðkendum.  

Kæru foreldrar / forráðamenn  

Ég er nemandi á lokaári í íþróttafræði frá Háskólanum í Reykjavík og með þessu bréfi óska ég 
eftir því að fá ykkar samþykki fyrir þátttöku barnsins ykkar í rannsókn. Rannsóknin felur í sér 
mælingar á ákveðnum líkamlegum eiginleikum og markvissa Metabolic þjálfun. Mælingarnar 
fara fram þann 13. janúar og aftur 10. mars í Akademíunni. Fyrir nánari upplýsingar um 
rannsóknina er bent á að hafa samband við mig með því að senda tölvupóst á netfangið 
ingibjorg16@ru.is .  

Fimleikadeild Keflavíkur og yfirþjálfari hópfimleikadeildarinnar hafa samþykkt að taka þátt í 
rannsókninni og óskum við þess að umgmenni þitt fái samþykki til þess að taka þátt í 
rannsókninni.  

Mjög mikilvægt er að fá ykkar samþykki, því yrði ég mjög þákklát ef að ungmenni þitt gæti 
tekið þátt í rannsókninni og fengið ykkar samþykki um þátttöku með undirskrift hér fyrir neðan. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Ingibjörg Þóra Þórarinsdóttir 

 

Samþykki foreldra / forráðamanna  

Ég undirrituð/aður samþykki að _________________________, kennitala, 
_________________, taki þátt í rannsókn á vegum nemanda í HR.  

Undirskrift foreldra / forráðamanna 

 ___________________________________________________ 

	
Blaði þessu skal skila 13. janúar í Akademíuna eða undirrituðu á netfangið ingibjorg16@ru.is.  
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Viðauki 2 - Metabolic æfingar  

Þátttakendur hófu Metabolic æfingar þann 15. Janúar og voru til 8. Mars. Æfingar voru frá 

klukkan 19:15- 20:00.  

Skipulag æfinga 

Fyrir æfingu: Nuddrúllur og nuddboltar 

19:15: Upphitun : Stöðuteygjur, liðkandi æfingar og dýnamískar æfingar  

19:25 : Metabolic æfingakerfið : Styrkur eða afl tími  

19:50: ,,Finisher” 

20:00: Teygjur og létt spjall um tímann 
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