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Útdráttur 

Tilgangur: Í rannsókninni var skoðað hvort samband væri milli líkamlegrar getu hjá 15-16 ára 

drengjum og loka niðurstöðu meistaraflokks sömu liða á Íslandsmeistamótinu í knattspyrnu 

2019. Þrjú próf voru skoðuð hjá hópnum. Prófin mældu kraft í neðri parti líkamans, þ.e. hraða 

og þol. Prófin voru eftirfarandi: Countermovement jump próf, 5x30 metra sprett próf og YoYo 

Intermittent Endurance 2 þol próf. Hæð og þyngd þátttakanda var einnig mæld. 

 

Aðferð: 15-16 ára drengir í knattspyrnu um land allt voru beðnir að taka þátt í fimm 

líkamlegum prófum á vegum Háskólans í Reykjavík og Knattspyrnusambands Íslands. 

Mælingarnar voru gerðar um land allt á tímabilinu 25. janúar til 16. febrúar 2020. Við úrvinnslu 

gagna skipti rannsakandi Íslandsmóti karla í knattspyrnu uppí fimm flokka, nánartiltekið Pepsí 

Max deild í þrjá flokka, Inkasso deildinni einn flokk og neðri deildum í einn flokk. Úrvinnsla 

gagna var unnin í tölfræðiforritinu SPSS. 

 

Niðurstöður: Einhliða dreifigreining sýndi marktækan mun milli hópa í stökkkraft prófi (CMJ) 

og á þol prófi (YoYo IE2), ekki var marktækur munur milli þess samkvæmt spretthraða prófi 

(5x30). 3,7% samband var milli árangurs í CMJ og að lenda í hóp 1 (PM 1-4) en sambandið 

var meira í YoYo IE2 eða 11,8%. 15-16 ára drengir þeirra liða sem enduði í topp 4 á 

Íslandsmótinu 2019 hljópu marktækt lengra en aðrir hópar að undanskildum neðri deildum. 

Marktækur munur var milli hópa eftir þyngd og BMI stuðli en ekki eftir hæð. 

 

Ályktanir: Álykta má af þessum niðurstöðum að samband sé á milli árangurs í YoYo IE2 prófi 

og árangurs í knattspyrnuleik. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar bendir það til 

sambands milli góðs árangurs í (YoYo IE2) hjá drengum 15-16 ára og loka niðurstöðu 

meistaflokks í Íslandsmeistamóti. Ekki var samband í þessari rannsókn milli loka niðurstöðu 

meistaraflokks og árangurs 15-16 ára drengja í spretthraða prófi (5x30) . 
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Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í B.Sc. námi í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík og er 

metin til 12 ECTS eininga. Rannsakandi fékk að aðstoða Katrínu Ýr Friðgeirsdóttir og Láru 

Hafliðadóttir við rannsókn sem þær gerðu fyrir KSÍ á knattspyrnu iðkenndum fæddum árið 

2004. Vil ég þakka þeim fyrir að leyfa mér að taka þátt í þessari rannsókn. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinanda mínum Hjalta Rúnari Oddsyni fyrir góða leiðsögn og gott samstarf. 
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Inngangur  

Knattspyrna er ein elsta og mest stundaða íþrótt í heiminum í dag. Áætlað er að í kringum 240 

milljónir manna stundi íþróttina og að 1 milljarður horfi reglulega á knattspyrnu um heim allan.  

(Hendriks, Gilbert, Oyon og Stricker, 2014). Samkvæmt tölum frá  Knattspyrnusambandi 

Íslands voru skráðir knattspyrnuiðkendur voru í kringum 23.000 á Íslandi 2019, þar af rúmlega 

17.000 iðkendur yngri en 15 ára  . 

KSÍ stendur fyrir Íslandsmóti karla í knattspyrnu, sem skiptist niður í 5 deildir („Forsíða 

- Knattspyrnusamband Íslands“, e.d.). Efsta deild knattspyrnu á Íslandi er Pepsi max deildin, í 

henni eru 12 lið.  

Rannsakanda þótti áhugavert að sjá hvort frammistaða meistaraflokks þessara liða 

héldist í hendur við líkamlega getu í yngri flokkum. Verður fjallað um rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á líkamlegri getu og mikilvægi þess fyrir knattspyrnumenn að vera í góðu 

líkamlegu formi. Í rannsókninni verður skoðað hvort árangur yngri flokka úr líkamlegum 

mælingum hafi tengsl við árangur meistaraflokks sömu liða, þ.e. í hvaða sæti liðið endaði í 

sinni deild. Rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni milli þess að standa sig vel í líkamlegum 

mælingum og frammistöðu í leik (Bradley o.fl., 2009). Því til stuðnings má nefna að góð 

frammistaða í YoYo IE2 bendir til þess að leikmaður sé líkamlega undirbúinn til að spila 

knattspyrnuleik. (Bradley o.fl., 2011) 

 

Yngri flokka starf 

Mikilvægi yngri flokka starfs er ávallt að verða skýrara (Poli, Ravenel og Besson, e.d.). Dæmi 

um mikilvægi yngri flokka starfs er að þýska knattspyrnusambandið  ákvað að setja mikla 

fjármuni til að efla yngri flokka starf í knattspyrnu eftir óásættanlegan árangur á 

Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu árið 1998 og á Evrópumótinu í knattspyrnu árið 2000 

(Grossmann og Lames, 2015). Á þessum mótum var meðal aldur leikmanna í kringum 30 ára. 

Talið var að þessi lélegi árangur mætti tengja við hversu fáir ungir og efnilegir leikmenn væru 

að koma upp í landsliðið (Grossmann og Lames, 2015). Þá var  farið í umfangsmiklar 

breytingar á starfu yngri flokka, bæði hjá félagsliðum og landsliðum Þýskalands.. Á árunum 

2001-2010 voru gerðar meiri kröfur á félögin að bjóða uppá meiri þjónustu og betri aðstöðu 

fyrir yngri flokka starfið. Árið 2006 var byrjað að gera afreks íþróttaakademíur sem ungir og 

efnilegir knattspyrnumenn gátu sótt. Þar var boðið upp á nám samhliða knattspyrnuæfingum. 

Þessar breytingar skiluðu sér í að fleiri leikmönnum úr yngri flokkum komust í meistarflokka 

(Grossmann og Lames, 2015).  
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Barcelona FC er þekkt fyrir að leggja mikla áherslu á þjálfun í yngri flokkum (Hendriks 

o.fl., 2014). Hugsun þeirra með góðri akademíu er að útbúa fleiri gæða leikmenn sem geta 

komist upp í aðalliðið. Knattspyrnu akademian hjá Barcelona, La Masia,  skilar af sér 

leikmönnum sem ná að spila í bestu deildum heims. Margir þekktustu knattspurnumanna heims 

hafa komið upp úr þessari akademiu t.d. Messi, Iniesta og Xavi (Hendriks o.fl., 2014). Í 

rannsókn sem gerð var á Spáni fimm tímabil, á árunum 2008 – 2013, var hlutfall ungra 

leikmanna sem koma úr yngri flokka starfi félaga að spila með aðalliðinu. Barcelona var liðið 

sem var með hæsta hlutfall spilandi ungra og uppalinna leikmanna eða 31%. Barcelona varð 4 

sinnum spænskur meistari á þessum 5 árum (Hendriks o.fl., 2014). 

Þegar fjárhagsstaðan er góð hjá félögum þá fækkar almennt uppöldum leikmönnum. 

Gerð var rannsókn á 31 atvinnumanna deildum í Evrópu en uppöldum leikmönnum fækkaði 

stöðugt í 6 ár, frá október 2009 til október 2015. Í þessum 31 atvinnumanna deildum voru 

23,1% leikmanna uppaldir í október 2009 en hafði fækkað niður í 19,7% í október 2015. Á 

þessu tímabili fækkaði uppöldum leikmönnum á Norðuröndunum enn meira eða frá 33,3% 

niður í 25,8% (Poli, Ravenel og Besson, e.d.).  

 Rannsókn var gerð þar sem yngri flokka þjálfun var borin saman á Íslandi, Noregi og 

Svíþjóð með samanburði á menntun og launum þjálfara, fjölda iðkenda, aðstæður til iðkunnar 

knattspyrnu og fjárhagslegan stuðning sveitarfélaga við knattspyrnufélögin (Stenersen, 2016). 

Á Íslandi fá þjálfarar greitt fyrir að þjálfa knattspyrnu. KSÍ hefur skýrar reglur um menntun 

þjálfara á Íslandi en samkvæmt þeim þarf þjálfari sem er ábyrgur fyrir iðkendum eldri en 12 

ára að hafa lokið við UEFA B þjálfunargráðu. En þjálfarar sem eru ábyrgir fyrir þjálfun iðkenda 

yngri en 12 ára þurfa að minnsta kosti að hafa lokið við KSÍ 2 þjálfara gráðu („Ný 

leyfisreglugerð KSÍ- útgáfa 3.1“, 2015). Í Noregi og Svíþjóð sjá foreldar yfirleitt um þjálfun 

hjá yngri en 12 ára (Stenersen, 2016). 

 

 Árangur íslenska „A“ landsliðsins í knattspyrnu á EM karla árið 2016 og á lokamóti 

HM 2018 vakti heimsathygli og hefur verið fjallað um hann í fjölmiðlum víðsvegar um 

heiminn, „Hvernig þessi litla þjóð geti náð svona árangri“ („A lið karla - Knattspyrnusamband 

Íslands“, e.d.).  

Miðað við tölur frá 2017 um íslenska atvinnumenn í knattspyrnu erlendis voru þeir 70 

talsins („Íslenskir knattspyrnumenn á erlendri grundu“, e.d.). Þessi fjöldi atvinnumanna frá 

Íslandi sýnir að kröfur sem KSÍ um aukna menntun þjálfara og bætta aðstöðu til iðkunnar 
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knattspyrnu sé að skila sér í betri leikmönnum, ef miðað er við árangur karla landsliðsins í 

knattspyrnu („Ný leyfisreglugerð KSÍ- útgáfa 3.1“, 2015). (Sjá mynd 1.) 

 

 

Mynd 1. Íslenskir atvinnumenn í knattspyrnu erlendis („Íslenskir knattspyrnumenn á erlendri grundu“, e.d.) 

 

Líkamlegar kröfur í knattspyrnu 

Knattspyrna er flókinn leikur og eru gerðar miklar kröfur um gott líkamlegt form (Stølen, 

Chamari, Castagna og Wisløff, 2005). Það eru því nokkrir líkamlegir þættir sem eru taldir 

sérlega mikilvægir fyrir knattspyrnumann að hafa, þau atriði eru hlaupahraði, stefnubreytingar, 

sprengikraftur/afl, styrkur og þol (Hoff, Wisløff, Engen, Kemi og Helgerud, 2002).  

Þjálfun byggist á hreyfingum sem líkja eftir leiknum, standa saman af lágri ákefð til 

skiptis við spretti með hléum með mikilli ákefð í stuttan tíma, hlaupum á mikilli ákefð, 

stökkum, stefnunubreytingum og æfingum með bolta (Bangsbo, 2004). 

Í knattspyrnuleik hleypur meðal atvinnumaður um 10-12 km, tekur sprett á meðaltali 

90 sekúndna bili sem varir í 2-4 sekúndur, knattspyrna gerir því kröfur um bæði gott loftfirrt 

og loftháð þol (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005).   
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Loftfirrt og loftháð þol 

Þol er skilgreint sem geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma (Kenney, Wilmore og 

Costill, 2015). Þoli er skipt í tvennt, loftháð þol (e. arobic) og loftfirrt þol (e. anerobic) 

(Bangsbo, 2007). Skilgreining á loftháðu þoli er hæfileiki líkamans til að erfiða í langan tíma á 

lágri ákefð með notkun súrefnis (Kenney o.fl., 2015). Þjálfun á loftháðu þoli á sér alltaf stað í 

lengri lotum, loturnar standa alltaf lengur en tvær mínútur (Kenney o.fl., 2015). Í heilum 

knattspyrnuleik notar knattspyrnumaður mestan hluta orkunnar frá loftháða orkukerfinu, 

knattspyrnumenn vinna í lágri ákefð í um 80-90% af hverjum leik og fer sú vinna fram á 

oxunarkerfinu (Kenney o.fl., 2015). Skilgreining á loftfirrtu þoli er geta líkamans til að vinna 

á mikilli ákefð í styttri tíma án súrefnis, sú vinna fer fram á ATP-PCr og sykurrofskerfinu 

(Kenney o.fl., 2015).  Hæfni og geta leikmanns eykst við þjálfun til að vinna lengur á hárri 

ákefð, líkaminn þolir lengur að vinna án súrefnis, mjólkursýruþröskuldurinn hækkar (Bangsbo, 

2007). Við það eykst geta leikmanns til framkvæmda hreyfigar sem þarfnast loftfirrts þols, 

framkvæmdir eins og sprettir, hopp í skallabolta, tæklingar og skot (Stølen o.fl., 2005). 

Líkaminn þarf orku úr fæðu til þess að fá úthald og geta virkjað orkukerfin. Góð næring 

er mikilvæg til að þess að fá sem mest út úr orkukerfunum. Þrír aðal orkugjafar líkamans eru 

fita, kolvetni og prótein (Livesey, 1984). Orkan safnast saman í orkuríkum ATP sameindum, 

sem umbreytast í fitusýrur. Það er takmarkað hversu mikið ATP við getum safnað saman í 

líkama okkar og þess vegna þarf líkaminn alltaf að vera að framleiða ATP (Wilmore, Costill 

og Kenney, 2008). Líkaminn notar svo þrjú orkuframleiðslukerfi til að mynda ATP. Þessi 

orkuframleiðslukerfi eru, ATP-PCr, sykurrofskerfið og oxunarkerfið (Kenney, Wilmore og 

Costill, 2019). 

  

ATP-PCr orkukerfið 

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

PCr notast við loftfirrt efnaskipti, efnaskipti án súrefnis. Þetta eru mjög hraðvirk efnaskipti. 

ATP kerfið hjálpar líkamanum að fá nægilega orku í háákefðarvinnu sem varir í 3-15 sekúndur 

áður en ATP-PCr forðinn tæmist, þá sækir líkaminn í sykurrofskerfið (Wilmore o.fl., 2008). 

 

Sykurrofskerfið 

Sykurrófskerfið notar glúkósa til þess að mynda ATP. Sykurrofskerfið veldur broti á glýkogeni 

sem geymist í lifur, vöðvum og blóði til þess að mynda ATP (Kenney o.fl., 2015). 

Sykurrofskerfið er  loftfirrt orkukerfi eins ATP-PCr orkukerfið en orkubirgðirnar duga ekki 
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mikið meira en í tvær mínútur. Sykurrofskerfið getur einungis nýtt sér súrefni til að losa sig 

við pýruvatsýru, sem myndast þegar glúkósi og glýkógen eru brotin niður í ferli sem kallast 

glýkólýsa. Mjólkursýra verður til þegar súrefni er ekki til staðar og breytist þá pýruvatsýra í 

mjólkursýru en þegar súrefni er til staðar við efnaskipti breytist pýruvatsýran í acetyl CoA sem 

fer svo inn í krebs hringinn (Kenney o.fl., 2015). Ef vöðvi nær ekki að losa sig við pýruvatnsýru 

breytist hún í mjólkursýru sem hefur neikvæð áhrif á afkastagetu vöðva (kemur í veg fyrir 

vöðvasamdrátt). Sykurrofskerfið notar líkaminn við áreynslu sem tekur á bilinu 30-120 

sekúndur, eftir það tekur við þriðja orkukerfið, oxunarkerfið (Kenney o.fl., 2015). 

 

Oxunarkerfið 

Oxunarkerfið er flóknast þessara þriggja orkukerfa. Oxunarkerfið er loftháð, sem merkir að 

það þarfnast súrefnis til að mynda orku. Oxunarkerfið getur nýtt sér öll orkuefnin þrjú; fitu, 

kolvetni og prótein, sem orkurgjafa (Kenney o.fl., 2015). Vöðvar þurfa stöðugt á orku að halda 

til að geta geta haldið afkasta getu sinni. Þegar líkaminn er að vinna á loftháða kerfinu og 

vinnur í minni ákefð í lengri tíma sér oxunarkerfið til þess að vöðvar fái orku. Það gerist með 

því að pýruvatasýra breytist í acetyl kóensími sem fer svo inní krebshringinn. Í krebshringnum 

verða til vetnisjónir sem flytjast inní rafeindaflutningskeðjuna þar sem orku er breytt í ATP. 

Líkaminn framleiðir mest af ATP í oxunarkerfinu (Kenney o.fl., 2015). 

 

Mælingar á þoli 

Ein leið til að mæla þol knattspyrnumanna er YoYo Intermittent Endurance 2 (YoYo IE2) 

prófið sem er byggt upp til að líkjast leik. Í YoYo IE2 prófinu eru hlaupin á stigvaxandi ákefð. 

Milli umferða (2 x 20m) fær þátttakandi 5 sekúndna pásu. Þetta líkir eftir hlaupum í 

knattspyrnuleik. Rannsóknir hafa sýnt fram á að YoYo IE2 prófið sé góð leið til að mæla þol 

knattspyrumanna (Bradley o.fl., 2011). Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á samræmi milli 

árangurs á YoYo IE2 og þeirrar vegalengdar sem leikmaður hleypur í leik (Bangsbo, Mohr, 

Poulsen, Perez-Gomez og Krustrup, 2006). YoYo IE2 próf er hentugt til að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku hjá knattspyrnumönnum því það er líkt hlaupum sem 

knattspurnumaður hleypur í leik, er ódýrt og auðvelt í framkvæmd (Bradley o.fl., 2011). 

Staðlaður útreikningur er notaður til að finna þoltölu knattspyrnumanns (Kenney o.fl., 2015).  

Rannsókn var gerð á drengjum 9-16 ára sem æfðu knattspyrnu og hins vegar á 

jafnöldrum sem æfðu engar íþróttir. Gerð voru þrjú próf, 9-11 ára tóku YoYo Intermittent 

Recovery level 1, 12-13 ára tóku YoYo Intermittent Endurance level 1en 14-16 ára tóku YoYo 
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IE2. (Póvoas o.fl., 2016). Niðurstaðan var að þjálfaðir drengir hlupu að meðaltali 1743 metra 

(Sf = 460 m) en óþjálfaðir drengir 515 metra (Sf = 113 m).  

 

Styrkur 

Í hverjum knattspyrnuleik eru gerðar miklar líkamlegar kröfur um styrk (Stølen o.fl., 2005). 

Styrkur er jafnmikilvægur þáttur í knattspyrnu og þol (Stølen o.fl., 2005), en þessir þættir vinna 

saman þar sem aukinn styrkur hefur áhrif á hlaupahraða og þol (Bompa og Haff, 2018). Styrk 

má skilgreina sem getu vöðva og taugakerfisins til að yfirvinna mótstöðu eða veita henni 

viðnám sem felur í sér vöðvaspennu (Bompa og Haff, 2018). Styrkur og styrktarþjálfun snuast 

samt ekki bara um að búa til meiri kraft því styrktarþjálfun minnkar einnig líkur á meiðslum 

(Bompa og Haff, 2018). Með auknum styrk getum við myndað meiri kraft, en meiri kraftur 

þýðir að við getum hlaupið hraðar, stokkið hærra/lengra og lyft þyngra (Haugen, Tønnessen, 

Hisdal og Seiler, 2014).  Í hverjum knattspyrnuleik er mikið um spretti, hopp, snúninga, 

tæklingar og spyrnur en öll þessi atriði byggja á krafti (Reilly og Williams, 2003). Samkvæmt 

rannsókn fara knattspyrnumenn að meðaltali í 15 tæklingar, 10 skallabolta og fara í sprett á um 

það bil 90 sekúnda millibili (Stølen o.fl., 2005).  

 Styrkur skiptist í þrjá undirflokka: hámarkskraft, sprengikraft/afl og vöðvaþol (Brown 

og Association (U.S.), 2007). 

Með æfingum er hægt að hafa áhrif á samsetningu vöðvatrefja í vöðvum. Með miklum 

þolæfingum eykst  hlutfall vöðvatrefja 1. Með hraða- og styrktaræfingum sem fara fram með 

mjög mikilli ákefð eykst hlutfall vöðvatrefja 2. Erfðir hafa líka áhrif á hlutfall vöðvaþráða hjá 

hverjum og einum (Bangsbo, 2007). 

 

Hámarkskraftur 

Hámarkskraftur vísar til mesta krafts sem taugavöðvakerfið getur framkvæmt við einn hámarks 

samdrátt (1RM) (Brown og Association (U.S.), 2007). Aukinn hámarkskraftur þýðir þannig að 

líkaminn geti lyft meiri þyngd en hann gat áður. Counter movement jump (CMJ) er einfalt próf 

til að mæla kraft í lóðréttum hoppum. Prófið samanstendur af því að mæla flugtímann með 

stafrænum tímamæli (Rodriguez Rosell, Mora Custodio, Franco-Márquez, Yáñez García og 

Badillo, 2016). 

Við styrktarþjálfun þarf að vita hámarkskraft (1RM) einstaklinga svo hægt sé að ákveða 

æfingarálag hlutfallslega séð út frá hámarkskrafti (Bompa og Haff, 2018). Hámarkskraftur er 

sú þyngd sem vöðvahópur getur lyft einu sinni. Hámarkskraft er meðal annars hægt að mæla 
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með hnébeygju, réttstöðu eða bekkpressu lyftu  (Bompa og Haff, 2018). Einnig er hægt er að 

reikna út hámarkskraftinn út frá hversu margar endurtekningar með ákveðinni þyngd er gerð. 

Hægt er að meta hámarkskraft samkvæmt hversu margar lyftur íþróttamaðurinn nær með 

ákveðinni þyngd (Hoffman, 2006). 

 

Afl 

Afl eða sprengikraftur er hæfni vöðva til að lyfta ákveðinni þyngd með miklum hraða. Því 

hraðar sem hreyfing er framkvæmd því meira afli býr sá vöðvi/vöðvahópur yfir (Brown og 

Association (U.S.), 2007). 

Í knattspyrnu þarf afl til að framkvæma margar líkamlegar aðgerðir eins og spretti, 

hopp, tæklingar, snúninga og hraðabreytingar (Stølen o.fl., 2005). Samkvæmt rannsókn sem 

var framkvæmd árið 2016 er CMJ og Abalakov Jump prófin áreiðanlegustu prófin til að mæla 

sprengikraft hjá knattspyrnumönnum og körfuknattleiksmönnum, óháð því í hvaða 

aldursflokki þeir keppa (Rodriguez Rosell o.fl., 2016). Í sömu rannsókn var kannað hvort 

tenging væri milli getu í CMJ, hámarkskrafts og getu til að endurtaka spretti. Fylgni milli 

árangurs í CMJ og sprettum var til staðar og varð sterkari  því styttri sem sprettirnir voru. 

Samband sást á milli betri árangurs í CMJ, meiri hraða í stuttum sprettum og aukins 

hámarkskrafts (Rodriguez Rosell o.fl., 2016). 

Rannsókn var gerð á spretthraða, tengingu við vaxtarskeið og niðurstöðu á nokkrum 

öðrum líkamlegum prófum meðal 11 til 18 ára knattspyrnuiðkenda (Spencer, Pyne, Santisteban 

og Mujika, 2011). Í töflu 1 má sjá niðurstöður úr CMJ prófi hjá 15 og 16 ára drengum úr þeirri 

rannsókn. 
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Tafla 1. Niðurstöður hjá 15 og 16 ára Bandarískum knattspyrnumönnum (Spencer o.fl., 2011) 

Aldur Hæð (cm) Þyngd (kg) CMJ 

15 ára 172,9 ± 7,0  60,3 ± 4,9 40,2 ± 4,3  

16 ára 175,2 ± 7,0  66,6 ± 7,4 42,3 ± 4,6 

 

Hraði 

Í knattspyrnuleik er mikið um hraða spretti en í leik er meðaltími spretts talin vera í kringum 3 

sekúndur (Bangsbo o.fl., 2006). Mismiklar kröfur eru gerðar til hraða eftir leikstöðum,  hjá 

sóknarmönnum er stór hluti vegalendar í leik farinn á hárri ákefð, sóknarmenn og kantmenn 

taka flesta hraða spretti í leik (Reilly og Williams, 2003). ). 

Í rannsókn sem Haugen stýrði árið 2014 kom fram að leikmaður hleypur að meðaltali 

10-20 spretti á hámarks ákefð, sprettirnir væru undir 20 metrum að meðaltali og hver sprettur 

væri í kringum 3 sekúndur (Haugen o.fl., 2014). Knattspyrnumenn framkvæma margar stefnu 

og hraðabreytingar í leik af bæði lágri og hárri ákefð (Haugen o.fl., 2014). Veruleg tengsl hafa 

sést á milli hámarkskrafts, hraða og stefnubreytinga (Swinnen, 2016). 5x30 metra spretthraða 

prófið er gott próf til að mæla sprett getu knattspyrnyleikmanna, endurteknir stuttir sprettir með 

lítilli hvíld (Bangsbo, 2007).  Dæmi spretthraða próf fyrir knattspyrnumenn eru 10, 15 og og 

30 metra spretthraða próf (Bangsbo, 2007). 

Gerð var rannsókn í Portúgal á 69 drengum á aldrinum 13-15 ára sem stunduðu 

knattspyrnu hjá þremur liðum sem spila í efstu deild þar í landi. Voru þeir prófiðir í 30 metra 

spretthraða prófi, lóðréttu stökk hæðar prófi (CMJ) og þolprófi (YoYo IE1) (Malina, 

Eisenmann, Cumming, Ribeiro og Aroso, 2004). Niðurstöður úr þeirri rannsókn má sjá hér að 

neðan í töflu 2. 

 
Tafla 2. Niðurstöður úr rannsókn á 13-15 ára Portúgölskum knattspyrnumönnum (Malina o.fl., 2004) 

Fjöldi (N) Hæð (cm) 

M (sf) 

Þyngd (kg)  

M (sf) 

YoYo IE1 

(metrar) 

 M (sf) 

30 m sprettur 

(sek)  

M (sf) 

CMJ (cm) 

M (sf) 

69 167,8 (0,6) 56,7 (9,1) 2469 (673) 4,88 (0,3)  29,3 (4,6)  
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Rannsóknarspurning 

Byggt á umfjölluninni hér að ofan er sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning:  

Er samband á milli líkamlegrar getu 15-16 ára drengja  og árangurs í meistaraflokki hjá 

sömu liðum í Íslandsmótinu í knattspyrnu 2019?  

Rannsakandi fékk að aðstoða við rannsókn sem meistaranemar unnu fyrir KSÍ. Sú 

rannsókn gékk út á að mæla líkamlega getu.  Þátttakendur gengust undir fimm líkamleg próf, 

Voru notuð þrjú af þessum fimm líkamlegu prófum við túlkun niðurstaðna í þessari rannsókn. 

Rannsakandi skipti Íslandsmóti karla 2019 uppí fimm flokka (betur verður sagt frá þeirri 

skiptingu hér að neðan (sjá töflu 3).  

 

Aðferðir og gögn  

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

tölfræðilegri greiningu á niðurstöðum. 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 268 15-16 ára drengir, fæddir 2004, sem æfðu knattspyrnu. 

Heildarfjöldi knattspyrnufélaganna sem tók þátt var 31. Skráðir knattspyrnuiðkenndur 

samkvæmt tölum frá Sportsabler gagnagrunni hjá þeim liðum sem tóku þátt í rannsókninni 

voru 516. Þátttökuhlutfall var því 51,9%  miðað er við tölur frá Sportabler („Sportabler“, e.d.) 

Hér að neðan er hægt að sjá fjölda þátttakenda og frá hvaða liðum þeir koma. (sjá mynd 2.) 
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Mynd 2. Fjöldi þáttakenda frá hverju liði 

 

Einn þátttakandi var fjarlægður úr gagnasafni vegna þess að það vantaði gögn um í 

hvaða félagi hann var í. Úrtakinu var skipt upp í fimm flokka eftir loka niðurstöðu 

meistaraflokks sömu liða í  Íslandsmóti karla 2019. Sjá skiptinguna í hópa hér að neðan í töflu 

3. 

Tafla 3. Fjöldi í hverjum hóp 

Hópur Deild Fjöldi 

1 1 – 4 sæti í Pepsi Max deild karla 56 

2 5 – 8 sæti í Pepsí Max deild karla 33 

3 9 – 12 sæti í Pepsí Max deild karla 42 

4 Inkasso deild karla 96 

5 Neðri deildir karla 34 

 

Mælingar og framkvæmd 

Mælingar voru framkvæmdar í knattspyrnuhöllum í Kópavogi, Grindavík, Akranesi, Akureyri, 

Hveragerði, Vestmannaeyjum og Reyðarfirði. Allar knattspyrnuhallirnar voru með gervigrasi. 

Mælingar fóru fram 25. janúar til 16. febrúar 2020. Þátttakenda var aflað með því að sendur 

var tölvupóstur á yfirþjálfara knattspyrnuliða og óska eftir þátttöku hjá iðkendum fæddum 

2004. Allir þátttakendur rannsóknarinnar komu með undirritað blað frá foreldrum sem 

heimilaði þátttöku þeirra í rannsókninni. 
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Gagna var aflað með fimm líkamlegum mælingum sem mældu hraða, skotkraft, kraft í 

neðri hluta líkama, snerpu og þol. Einnig var mæld hæð og þyngd. Við úrvinnslu gagna í þessari 

rannsókn var aðeins notast við hraðasta sprett úr 5x30 metra spretthraða prófinu.  

Eftir að þátttakendur höfðu lokið við líkamlegu mælingarnar var sálræn könnun lögð 

fyrir þátttakendur. Mælitæki og búnaður sem var notaður við rannsóknina var fenginn að láni 

frá Háskólanum í Reykjavík og KSÍ. Mælingadagar voru 25. jan, 27. jan, 30. jan, 1. feb, 8. feb, 

9. feb, 12. feb og 16. feb. 

Sama verklag var haft í öllum mælinum. Þjálfarar úthlutuðu númeruðum vestum (1-

30), sem þátttakendur fóru í á meðan meistaranema útskýrðu fyrirkomulag rannsóknarinnar. 

Þátttakendur héldu númeraröð í gegnum mælingarnar. Byrjað var á upphitun fyrir líkamlegu 

prófin. Meistaranemi stýrði upphituninni og var framkvæmd hennar stöðluð og framkvæmd 

eins fyrir alla hópa, alla daga sem mælingar fóru fram. Eftir upphitunina fór allir þátttakendur 

í fyrsta prófið og byrjaði sá sem var með lægsta númerið á vestinu og svo koll af kolli. Fyrsta 

líkamlega prófið var spretthraðapróf, næst var farið í skotkrafspróf, síðan var farið í 

stökkkraftspróf og svo í snerpupróf. Eftir það fengu þátttakendur smá pásu áður en þeir tóku 

þolpróf. Fyrir stökkkrafts prófið fóru þátttakendur í hæðar og þyngdar mælingu, þar voru einnig 

skráðar upplýsingar um leikstöður og ríkjandi fót þátttakennda. 

Í rannsókninn verður sagt ítarlega frá spretthraða prófinu (5x 30 meta), stökkkrafts 

prófinu (CMJ) og þoli prófinu (YoYo IE2), en eingungis verður stutt lýsing á skotkrafts- og 

snerpu prófum.  

 

Spretthraðapróf- 5x 30 metra  

Heimild: (Bangsbo o.fl., 2006). 

Markmið: Meta spretthraða og getu leikmanna til að framkvæma endturtekna spretti. 5x30 

metra spretthraða prófið mælir getu líkamans til að framkvæma endurtekið hámarkshraða hlaup 

með minna en 30 sekúndna hvíld milli hlaupa.  5x30 metra spretthraða prófið gefur tíma fyrir 

10 og 30 metra. 

Lýsing á framkvæmd: Þátttakendur skiptu sér niður á tvær brautir á gervigrasinu, röðuðu sér 

upp eftir númerum á vestum (1 - 30). Tveir rannsakendur voru á hvorri hlaupabraut til að skrá 

niður tíma og láta þátttakendur vita hvenær þátttakendur ættu að fara af stað í næsta sprett. 

Límband var á gervigrasi sem merkti upphafspunkt, merkið var 1 metra frá fyrsta hraðahliði 

þar sem þátttakandi stillti sér upp og beið eftir hljóðmerki frá  rannsakanda um að hann mætti 

fara af stað. Sex þátttakendur tóku þátt í einu, þrír við hvort hlið og voru þeir ræstir á 10 
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sekúndna millibili. Hver þátttakandi hafði svo 30 sekúndur áður en næsti sprettur var tekinn, 

hver þátttakandi tók fimm spretti. 

Búnaður: „Brower Timing System“ tímatökuhlið voru notuð 

 

Skotkraftspróf  

Heimild: (Behnke, 2012) 

Markmið: Mæla skotkraft hjá leikmönnum 

Lýsing á framkvæmd: Þátttakendur röðuðu sér í röð eftir númerum, lægsta númer fyrst. 

Skotkraftspróf mælir skotkraft í km/klst. Markmiðið er að þátttakandi sparki í kyrrstæðan bolta 

eins fast og hann getur. Skotkraftur var mældur á bæði hægri og vinstri fæti. Fengu þátttakendur 

tvær skotkrafts mælingar skráðar á hvorn fót. Þátttakendur máttu taka tvö skref í tilhlaup fyrir 

hvert skot. Skotið var frá vítapunkti á mark. Einn rannsakandi passaði að spyrnur væru rétt 

framkvæmdar og annar rannsakandi var fyrir aftan markið og skráði niður skothraða.  

Búnaður: Við framkvæmd á skotkraftsprófinu var notast við „Sports Radar Sr3500“ 

hraðabyssu til að mæla hraða fótboltans. 

 

Stökkkraftspróf- Counter Movement Jump 

Heimild:(Bosco, Luhtanen og Komi, 1983) og (Rodriguez Rosell o.fl., 2016). 

Markmið: Mælir stökkkraft íþróttamanna  

„Counter Movement Jump“ (CMJ) er kraft próf sem mælir kraft í neðri parti líkamans með því 

að mæla hæð lóðréttra stökka í (cm) 

Lýsing á framkvæmd: Þátttakendur reyndu að stökkva eins hátt lóðrétt upp í loftið með 

hendur staðsettar við mjöðm til að þess að einangra kraftmyndun frá fótunum. Einn 

rannsakandi fylgdist með framkvæmd á prófinu og skráði niður. 

Búnaður: CMJ var framkvæmt með „Jumpmat“ stökkmottu.  

 

Snerpupróf- Illinois Agility test 
Heimild: (Getchell, 1969) 

Markmið: Meta snerpu og hraða við stefubreytingar 

Lýsing á framkvæmd: Prófið var framkvæmt með því að búa til ferhyrning með keilum. 

Ferhyrningurinn var 10 metrar að lengd og 5 metrar á breidd. Keila var sett í miðjuna á 5 metra 

hliðina, 2,5 metra frá hvorri keilu. Frá miðkeilunni eru settar þrjár keilur með 3,3 metra 

millibili. Prófið var síðan framkvæmt með því að láta þátttakanda liggja vinstra megin við 5 
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metra keiluna, hlaupa 10 metra og út fyrir þá keilu, hlaupa til baka út fyrir miðju keiluna og 

taka svo „sikk-sakk“ hlaup milli keilanna sem voru með 3,3 metra millibili, fram og til baka, 

taka svo 10 metra sprett út fyrir keiluna lengst til hægri og svo 10 metra sprett að lokalínu. 

Búnaður: Notast var við Brower System tímahlið við tímamælingu. 

 

Þolpróf- YoYo Intermittent Endurance 2 

Heimild:(Bangsbo, 2007) og (Bradley o.fl., 2011),  

Markmið: Mæla hlaupa getu hjá leikmönnum 

YoYo Intermittent Endurance 2 próf (YoYo IE2) var hannað til að mæla getu líkamans 

til að þola álag af mikilli ákefð í 20m hlaupum með aukandi hraða 

Lýsing á framkvæmd: YoYo IE2 prófið felst í því að hlaupa 2 x 20 m fram og til baka milli 

upphafs og endalínu. Miðlína knattspyrnuvallar var notuð sem önnur línan, keilur voru settar 

20 metra frá miðlínu og gerð var lína þar með keilum. Við upphafslínuna var gerð önnur lína 

2,5 metra frá miðlínu. Þetta svæði notuðu þátttakendur til að hvíla sig þegar þeir fengu 5 

sekúndna pásu eftir hverja umferð. 

Hraðanum var stjórnað með hljóðskrá sem segir til með hljóðmerki („pípí“) hversu hratt 

þurfi að hlaupa. Hraðinn eykst svo með hverri umferð sem hlaupinn er og hækkar 

erfiðleikastigið eftir því sem líður á prófið. Ef þátttakendur náðu ekki yfir línuna fengur þeir 

gult spjald svo næst þegar þeir náðu ekki yfir línuna á undan pípi var prófinu lokið. 

Rannsakendur röðuðu sér upp við enda hvorrar línu og fylgdust með að allir náðu að fara yfir 

línuna áður en hljóðmerkið heyrðist. Þá var hægt að sjá hversu langt þeir hafa hlaupið samtals 

í metrum. Tóku allir þátttakendur hverju sinni YoYo IE2 prófið  saman. 

Búnaður: Hátalari. 

 

Hæð, þyngd og BMI stuðull 

Heimild: (Keys og BroŽek, 1953) 

Markmið: Mæla hæð (cm) og þyngd (kg) og greina BMI stuðul þátttakenda.  

Lýsing á framkvæmd: Drengirnir fóru úr skóm en voru í æfinga fötum við hæðar og þyngdar 

mælingar. Einn rannsakandi skráði niður upplýsingar og passaði að framkvæmd væri rétt. BMI 

stuðull var svo reiknaður út fyrir hvern og einn samkvæmt formúlu Keys og félaga (Keys og 

BroŽek, 1953).  

Búnaður: Var notuð vikt (seca 220) sem mældi (kg) og hæðarstika sem mælid (cm) 
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 Eftir YoYo IE2 þol prófið fóru allir þátttakendur með sálfræðinema sem lagði fyrir 

þátttakenndur sálræna könnun. 

 

Úrvinnsla gagna  

Öll gög voru sett inn í forritið Microsoft Excel og þaðan færð inn í SPSS 25.0 (Statistical 

package for the Social Science) þar sem tölfræðileg úrvinnsla gagna fór fram. Lokaniðurstöður 

úr Íslandsmóti karla 2019 voru notaðir til að skipta í flokka. Upplýsingar voru fengnar af vef 

Knattspyrnusambands Ísland (www.ksi.is). Úrtakinu var skipt uppí 5 flokka, samkvæmt loka 

niðurtstöðu meistaraflokks sömu liða í Íslandsmóti í knattspyrnu 2019, við úrvinnslu gagna í 

SPSS. Sjá töflu 4. 
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Tafla 4. Skiptin úrtaks samkvæmt árangri meistaraflokks á íslandsmeistaramóti 2019 

Hópur  Deild 

1 1 – 4 sæti í Pepsi Max deild karl 

2 5 – 8 sæti í Pepsí Max deild karla 

3 9 – 12 sæti í Pepsí Max deild karla 

4 Inkasso deild karla 

5 Neðri deildir karla 

  

Einhliða dreifigreining (one-way ANOVA) var framkvæmdar til að greina hvort CMJ, 

5x30 metra hraða próf og YoYo IE2 próf hefði tengsl við í hvaða hópi þátttakandi var Tukey 

eftirápróf (post-hoc test) var notað til að skoða mun milli einstakra hópa. Tukey eftirápróf var 

einnig notað til að bera saman Hæð, þyngd og BMI milli hópa
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Niðurstöður 

Niðurstöður úr líkamssamsetningu: 

Hæð hafði ekki marktæk áhrif á velgengni liða F(4, 262) = 0,646, p = 0,63, ηp2 = 0,01. Þyngd 

hafði hins vegar marktæk áhrif F (4,262) = 3,025, p < 0,05, ηp2 = 0,04 og BMI hafði einnig 

marktæk áhrif F(4,262) = 4,506, p < 0,05, ηp2 = 0,07. Til að finna hvar þessi munur liggur 

eftir þyngd og BMI var notað post-hoc Tukey próf. Tukey eftirápróf sýndi að leikmenn í hópi 

2 (PM 5-8) var marktækt þyngri en leikmenn í hópi 4 (Inkasso) eða að meðaltali 4,6 kg 

þyngri. Einnig sýndi Tukey eftirápróf að BMI stuðull leikmanna í hópi 2 (PM 5-8) var 

marktækt hærri en hjá hópi 1 og 4 (PM 1-4, Inkasso) var BMI 1,2 hærra að meðaltali hjá hóp 

2 (PM 5-8) en hjá hópi 1 og 4 (PM 1-4, Inkasso). BMI stuðull hóps 3 (PM 9-12) var markækt 

hærri en hjá hópi 4 (Inkasso), BMI var 1,0 hærra hjá hópi 3 (PM 9-12). 

BMI var hæstur hjá hópi 2 (PM 5-8), (M = 21,37) en hópur 1 (PM 1-4) var með lægsta BMI 

stuðulinn (M = 20,17). 

 

Niðurstöður út CMJ: 

Dreifigreining var framkvæmd til að greina hvort CMJ hefði áhrifa á hvaða flokk þú lendir. 

Niðurstöður voru marktækar F(4,256) = 2,485, p < 0,05, ηp2 = 0,037. Samkvæmt Tukey prófi 

var enginn munur milli hópa. Hópur 5 (neðri deildir) stukku að meðaltali hæst (M = 34,42 cm) 

en hópur 4 (Inkasso) stökk að meðaltali lægst (M = 31,9 cm).  Sá sem stökk hæst (48,6 cm) var 

úr hópi 4 (Inkasso) en sá sem stökk lægst (18,6 cm) var úr hópi 1 (PM 1-4). 

 

Niðurstöður úr 30 metra spretthlaupi: 

Niðurstöður dreifigreiningar sýndu ekki marktækan mun á milli hópa í 30 metra 

spretthlaupsprófi F(4, 255) = 0,853, p = p = 0,493, ηp2 = 0,013 Hópur 1 (PM 1-4) voru að 

meðaltali með hraðasta spretti (M = 4,41 sek), en hægasti sprettinn að meðaltali var hópur 2 

(PM 5-8), (M = 4,49 sek), Hraðasti sprettinn í útakinu var í hópi 4 (Inkasso), (3,95 sek) en 

hægasti spretturinn (5,25 sek) kom úr hópi 2 (PM 5-8), (5,25 sek). 

 

Niðurstöður úr Yo-Yo IE2 þrekprófi: 

Þegar hóparnir voru bornir saman kom í ljós að það væri marktækur munur á milli hópana 

F(4,241) = 8,1, p < 0,05, ηp2 = 0,118 Til að finna hvar þessi munur liggur var notað post-hoc 

Tukey próf. Tukey eftirápróf sýndi að hópur 1 (PM 1-4) hljóp marktækt lengra en hópar 2, 3, 

og 4 (PM 5-8, PM 9-12 og Inkasso), Ekki var marktækur innbyrðis munur á öðrum hópum. 
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Hópur 1 (PM 1-4) hljóp að meðaltali lengst (M = 1249,8 metra),  en hópur 3 (PM 9-12) hljóp 

að meðaltali styst (M = 783,8 metrar). Þátttakandinn sem hljóp lengst (2400 metra) var út hópi 

1 (PM 1-4) en sá sem hlóp styst (160 metra) var úr hópi 4 (Inkasso). 
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Líkamssamsetning þátttakenda 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir allar breyturnar 

 
 
 

1-4 sæti (1) 
M(sf)  
N = 56 

5-8 sæti (2) 
M(sf)  
N = 33 

9-12 sæti (3) 
M(sf)  
N = 44 

Inkasso (4) 
M(sf)  
N = 99 

Nedri deildir (5) 
M(sf)  
N = 34 

F p Munur 

Líkamssamsetning         

Hæð (cm) 177,27(6,00)  177,75(6,82)  

 

176,11(7,18)  176,19(7,69)  175,52(7,17)  0,65 0,630  

Þyngd (kg) 63,37(6,54) 67,32(9,15) 65,64(7,77) 62,62(7,55) 64,84(8,03) 3,03 0,018 2>4 

BMI kg/m2 20,14(1,62) 21,37(2,60) 21,15(2,11) 20,14(1,87) 20,99(1,88) 4,51 0,002 2>1,4 ; 3>4 

Stökkkraftur         

CMJ (cm) 32,44(4,06) 33,38(4,61) 31,90(4,23) 33,86(4,84) 34,42(3,89) 2,49 0,044  

Hlaupahraði         

30 m sprettur (s) 4,41(0,19) 4,49(0,25) 4,44(0,22) 4,42(0,20) 4,44(0,25) 0,85 0,493  

Þol         

YoYo IE2 (m) 1249,81(565,03) 966,45(334,52) 783,81(336,53) 940,00(422,37) 1091,76(356,75) 8,08 <0,001 1> 2,3,4 
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Tafla 6 sýnir hæstu og lægstu gildi hjá öllum hópum. 
Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir hæstu og lægstu gildi. 

Nafn  N Lægsta Efsta 

Pepsi Max 1-4 sæti     

 CMJ  56 18,60 40,80 

 30 metra sprettur 55 4,03 5,02 

 YOYO IE2 53 280 2400 

Pepsi Max 5-8 sæti     

 CMJ 33 21,40 44,20 

 30 metra sprettur 33 4,07 5,25 

 YOYO IE2 32 240 1600 

Pepsi Max 9-12 sæti     

 CMJ  42 21,70 42,20 

 30 metra sprettur 43 4,04 5,00 

 YOYO IE2 42 280 1800 

Inkasso deildin     

 CMJ  96 19,60 48,60 

 30 metra sprettur 95 3,95 5,12 

 YOYO IE2 96 160 2000 

Neðri deildir     

 CMJ  34 26,80 41,90 

 30 metra sprettur 34 3,99 5,02 

 YOYO IE2 34 360 1800 

 

Umræður 
Í rannsókninni var skoðað hvort samband væri milli líkamlegrar getu 15-16 ára drengja og 

árangur meistaraflokks sömu liða í Íslandsmeistaramóti karla 2019. 5x30, CMJ og YoYo IE2 

próf voru valin þar sem þau mæla mikilvæga líkamlega þætti sem knattspyrnumenn þurfa í leik 

(Stølen o.fl., 2005) (Haugen o.fl., 2014) (Bradley o.fl., 2011). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu marktækan mun á þoli (YoYo IE2) og krafts í 

neðri part líkama (CMJ) hjá 15-16 ára drengjum og árangri meistaraflokks sömu liða á 

Íslandsmeistaramóti 2019. Að samband sé milli CMJ og YoYO IE2 og árangurs í leik, það er 
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í samræmi við rannsóknir sem hafa verið gerðar meðal knattspyrnuiðkenda í þessum 

aldursflokki og öðrum rannsóknum sem tengjast þessum líkamlegu prófum hjá 

knattspyrnumönnum (Bradley o.fl., 2011);(Spencer o.fl., 2011);(Malina o.fl., 2004);(Bangsbo, 

2007).  

Ef við berum saman meðaltal úr CMJ úr þessari rannsókn við tvær aðrar rannsóknir 

sem voru gerðar meðal drengja á svipuðum aldri erlendis, þá sjáum við talsverðan mun milli 

rannsóknanna. Meðaltal í CMJ hjá íslenskum drengjum í þessari rannsókn var 33,3 cm. Hjá vel 

þjálfuðum Bandarískum drengum var meðaltal hja 15 ár 40,2 cm og hjá 16 ára 42,3 cm en 

meðaltal úr rannsókn á 13-15 ára portúgölskum drengum var 29,3 cm (Spencer o.fl., 

2011);(Malina o.fl., 2004). Hafa ber í huga við túlkun á þessum tölum að meðaltalið hjá 

portúgölsku drengunum er úr hópi drengja á aldrinum 13-15 ára.  

Í þessari rannsókn var einungis notast við hraðasta sprett úr 5x30 spretthraða prófinu. 

Hefði verið áhugavert að sjá niðurstöður ef hefði verið rannsakað útfrá meðalhraða í 5x30 

metra spretthraða prófi. Gætu þær niðurstöður gætu sagt okkur meira um getu þátttakenda til 

að taka endurtekna spretti með lítilli hvíld. Líkt þeim sprettum sem leikmenn geta þurft að taka 

í leik (Bangsbo, 2007);(Haugen o.fl., 2014). Ef við berum saman niðurstöður úr hraðasta 30 

metra sprett úr þessari rannsókn við rannsókn sem var gerð á 13-15 ára portúgölskum 

knattspyrnumönnum sjáum við talsverðan mun, íslenski drengirnir hlupu að meðaltali á 4,42 

sekúndum en portúgölsku drengirnir á 4,88 sekúndum (Malina o.fl., 2004). Í knattspyrnuleik 

er mikið um hraða spretti en í leik eru teknir að meðaltali 10- 20 sprettir og er meðaltími spretta 

talin vera í kringum 3 sekúndur (Bangsbo o.fl., 2006);(Haugen o.fl., 2014). 

Meðaltal hjá öllu úrtakinu í þessari rannsókn í YoYo IE2 prófinu var 1004,4 metrar.  

Póvas og félagar (2016) stýrðu rannsókn á 9-16 ára drengjum þar sem þeir mældu þol hjá þeim 

sem æfðu knattspyrnu og  drengjum sem stunduðu ekki íþróttir almennt. Niðurstöðan úr YoYo 

IE2 hjá 14-16 ára hjá þjálfuðum var að meðaltali 1743 metra en óþjálfaðir drengir 515 metra 

(Póvoas o.fl., 2016). 

Meðaltal í YoYo IE2 í þessari rannsókn (M = 1004,4 metrar) þar sem úrtakið var allt 

drengir sem æfa knattspyrnu. Ef við berum þessar tölur saman við rannsóknina sem Póvoas 

(2016) stýrði komum við betur út en óþjálfaðir (M = 515 metrar)   en erum langt frá því að hafa 

sömu hlaupa getu og þeir sem flokkuðust sem „þjálfaðir“ (M = 1743 metrar)  (Póvoas o.fl., 

2016). 
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Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Gögn voru fengin úr rannsókn hjá meistaranemum í Íþróttafræðideild HR sem þær unnu fyrir 

KSI á 15-16 ára knattspyrnuiðkenndum, drengjum og stúlkum. Við úrvinnslu gagna voru 

notaðar tölur frá drengjum. Þátttökuhlutfall var 51,9% samkvæmt tölum úr Sportstabler 

(„Sportabler“, e.d.) en þátttakendur voru 268. Kvenkyns þátttakendur voru 92. Við úrvinnslu 

gagna var árangur í Íslandsmóti karla 2019 skipt uppí fimm flokka, þar sem að meðaltali voru 

um 50 drengir í hóp. Við þessa skiptingu hefðu orðið færri en 20 stúlkur í hverjum hópi og því 

var ákveðið að nota eingöngu mælingar meðal drengja, það var gert til að fá markvissari 

niðurstöður. 

Mætingar hlutfall var mismikill milli liða, sem gæti skekkt niðurstöður. Til dæmis 

mættu einungis 3 frá KR sem urðu Íslandsmeistarar 2019 á meðan 27 mættu frá Breiðablik og 

24 frá Stjörnunni sem endaði í fjórða sæti („Íslandsmót - Pepsi Max deild karla - 2019“, e.d.). 

Var því hópur 1, sem taldi 57 þátttakendur mest megnis bara frá Breiðablik og Stjörnunni (1-4 

sæti í Pepsí Max).  

Yngri flokka starfið hjá þessum félögðum sem tóku þátt í rannsókninni er mismunandi 

á margan hátt. Knattspyrnuhöllum er alltaf að fjölga hér á landi sem gerir aðstæður góðar til 

æfinga allt árið um kring. Ekki hafa öll félög á íslandi aðgengi að knattspyrnuhöllum. 

Mismargir iðkenndur eru hjá þessum félögum, stærð bæjarfélags, áhugi iðkenda og árangur 

meistaraflokks getur haft áhrif á fjölda iðkenda. 

 

Niðurstöður og framtíðarrannsóknir 
Tilgangur rannsóknarinnar hjá KSÍ var að byrja á að safna gögnum hjá 15-16 ára 

knattspyrnudrengum til að búa til gagnasafn sem hægt verði að nota til að bera saman mælingar 

milli árganga. Áhugavert verður að bera saman niðurstöður þegar verður búið að framkvæma 

þessa rannsókn á fleiri árgöngum. 

Áhugavert væri að sjá niðurstöður ef meðalhraði í 5x30 metra spretthraða prófi hefði 

verið notaður frekar en hraðasti sprettur af þessum 5 (5x30 m). Þær niðurstöður gætu sagt okkur 

meira um getu þátttakenda til að taka endurtekna spretti með lítilli hvíld. Líkt þeim sprettum 

sem leikmenn geta þurft að taka í leik (Bangsbo, 2007);(Haugen o.fl., 2014). 

• Það væri áhugavert að bæta við  prófum sem myndu mæla boltatækni og spyrnutækni. 

Myndi það breyta niðurstöðum? 
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• Einnig væri áhugavert að bera saman niðurstöðurnar úr þessari rannsókn eftir 

félagsliðum. Gera rannsókn á hverju ári og bera saman árganga. (Gætu verið einhver 

lið sem gera það nú þegar) 

• Hvernig á þessi árgangur eftir að standa sig þegar hann kemur uppí meistaraflokk?  

• Bera saman niðurstöður úr líkamlegu prófum við árangur þessara félagsliða í deild í ár. 

Verður samband þar á milli? 

• Hvernig yrði niðurstaðan hjá þessum sömu árgöngum ef rannsókn yrði endurtekin eftir 

1, 3 eða 5 ár, myndu sömu lið standa sig best?  

• Geta verið neikvæð tengsl milli tækni og styrks?  Lið sem koma verr útúr líkamlegum 

prófum verið með betri tækni?  

• Yrði niðurstaðan milli sömu hópa önnur ef þessi rannsókn snérist um að mæla tækni í 

knattspyrnu? 
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