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Ágrip 

Inngangur: Veikur grunnur er fyrir því hvernig rétt framkvæmd hnébeygju á að vera í sambandi við 

staðsetningu fóta, álags, hraða og þreytustig. 

Markmið: Meginmarkmið rannsóknarinnar er að athuga hver áhrif breiðari undirstöðuflata og 

útsnúnings um mjöðm hefur á hreyfilýsingu ökkla í mismunandi aðferðum í hnébeygju. 

Aðferðir: Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn á 10 karlkyns körfuboltaiðkendum í efstu 

deild á Íslandi sem hafa stundað styrktarþjálfun og voru þeir valdir með hentugleikaúrtaki. Þátttakendur 

framkvæmdu alls 45 hnébeygjur í fimm mismunandi útgáfum með lyftingastöng á baki með 20kg, 60kg 

og 100kg lóðum. Útgáfur hnébeygja voru: hnébeygja með axlarbreidd á milli fóta með tær beint fram, 

axlarbreidd með útsnúning um mjöðm, breiður undirstöðuflötur með tær beint fram, breiður 

undirstöðuflötur með útsnúning um mjöðm. Notast var við hreyfigreiningarkerfi í þrívídd við söfnun gagna 

og greiningu. Við tölfræðigreininguna var gerð línuleg blönduð fjölþáttaaðhvarfsgreining þar sem gráður 

voru skoðaðar í neðstu stöðu hnébeygju, með hverri aðferð fyrir sig. 

Niðurstöður: Því dýpra sem þátttakendur fara í hnébeygju því meira kreppist ökkli (e. dorsiflexion) 

óháð tegund hnébeygja og þyngd (p<.001). Ökklakreppa minnkar hins vegar þegar aukin beygja (e. 

flexion) verður um mjöðm í hnébeygjum óháð þyngd (p<.001). Marktækur munur er á hreyfiútslagi ökkla 

í neðstu stöðu hnébeygja á milli útgáfa hnébeygja þar sem minni ökkla kreppa verður við breiðari 

undirstöðuflöt með og án útsnúnings um mjöðm (p<.001). Þyngd hefur áhrif á hreyfilýsingu hnjáliða þar 

sem þátttakendur fara styttra í hnébeygju. 

Ályktun: Þátttakendur komast dýpra í hnébeygju með minni þyngd og útsnúning um mjöðm (e. 

external rotation). Því gæti verið æskilegt fyrir körfuboltaiðkendur að framkvæma hnébeygjur með 

axlabreidd á milli fóta og útsnúning um mjöðm til að hámarka ökklakreppu í hnébeygju. Einnig gæti verið 

æskilegt að framkvæma hnébeygjur með breiðari undirstöðuflöt og útsnúning um mjöðm þar sem 

þátttakendur fara dýpra í hnébeygju. 
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Abstract 

Introduction: There is a weak foundation for how the correct execution of the squat exercise should be 

in relation to the stance width, load, speed and fatigue level. 

Aims: The main objective is to examine the effect of wider stance width and external hip rotation on 

the kinematics of the ankles during different variations of squat. 

Methods: The study is a quantitative cross-sectional study in which 10 male basketball players in 

the top division in Iceland, who have practiced strength training were selected with a convenience 

sampling. Participants performed 45 squats in five different versions of backsquat with 20kg, 60kg and 

100kg weights. The squat versions were shoulder-widths and wide stance with toes straight forward and 

hip external rotation. A three-dimensional motion analysis system was used for data collection and 

analysis. In the statistical analysis, a linear mixed model was used to examine degrees of the ankle in 

the lowest position of each method of the squat. 

Results: The deeper the participants go in squat, the greater the dorsiflexion is in the ankle, 

regardless of the variation of the squat and weight (p<.001). However, decreases when there is an 

increased hip flexion in squat (p<.001). There is a significant difference at the deepest position of the 

squat in the ankle between the versions of squat where there is less dorsiflexion in the ankle at a wider 

stance width with and without external rotation (p<.001). Weight also affects the deepest position of the 

knees as participants go shorter into the squat. 

Conclusion: Participants get deeper into squats with less weight and hip external rotation. 

Therefore, it may be desirable for basketball players to perform squats with shoulder width and external 

rotation to maximize the dorsiflexion in squats or perform squats with wide stance and external rotation 

where participants go deeper in sqauts. 
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1 Inngangur 

Hnébeygja er vinsæl en flókin styrktaræfing og ætla má að allir hafa tekið hnébeygju yfir ævina, hvort 

sem það er sem æfing, til að taka eitthvað upp úr gólfinu eða hvíldarstaða. Hnébeygja krefst góðrar 

líkamsvitundar og framkvæmd hnébeygju reynir á líkamann í heild sinni, getur dregið úr meiðslahættu 

og aukið frammistöðu íþróttamanna í sinni íþrótt (Chandler og Stone, 1991; Wisloff o.fl., 2004). 

Hnébeygjur eru styrktaræfingar fyrir fjórhöfða (e. quadriceps), hnésbótarvöðva (e. hamstrings), þjóvöðva 

(e. gluteus maximus, minimus og medius), aðfærsluvöðva mjaðma (e. adductor longus, brevis og 

magnus) og kálfavöðva (m. triceps surae) (Dionisio o.fl., 2008; Lorenzetti o.fl., 2012; Schoenfeld, 2010). 

Fjórhöfði (e. quadriceps) er oftast kallaður framanlærvöðvi sem skiptist í beina lærvöðva (e. rectus 

femoris), hliðlæga víðfaðmavöðva (e. vastus lateralis), milli-víðfaðmavöðva (e. vastus intermedius) og 

miðlæga víðfaðmavöðva (e. vastus medialis). Hnésbótarvöðvar (e. hamstrings) eru aftanlærisvöðvar 

sem skiptast í tvíhöfðavöðva læris (e. biceps femoris), hálfhimnuvöðva (e. semimembranosus) og 

hálfsinungsvöðva (e. semitendinosus). Kálfavöðvar (e. triceps surae) skiptast í kálfatvíhöfða (e. 

gastrocnemius) og sólvöðva (e. soleus) (Drake o.fl., 2005, bls. 592-599 og 622-623). 

Algengustu aðferðirnar eru hnébeygjur með lyftingastöng aftan á baki, þar sem staðsetning 

lyftingastangar er þvert yfir axlirnar á sjalvöðva (e. trapezius) og hnébeygjur með lyftingastöng framan 

á brjóstkassa og er hún staðsett á fremri axlarvöðvum (e. anterior deltoids) og viðbeini (e. clavicle) 

(Gullett o.fl., 2009). Þó báðar tegundir hnébeygja styrki vöðva í neðri útlimum og baki, þá er hnébeygja 

með lyftingastöng aftan á baki algengari vegna þess að einstaklingar geta tekið þyngri hnébeygju með 

þeirri aðferð (Gullett o.fl., 2009). Hnébeygjur með lyftingastöng aftan á baki verða hér eftir kallaðar 

hnébeygjur.  

Hnébeygja hefst í uppréttri stöðu með hné og mjaðmir í 0° réttu (e. extension). Einstaklingurinn beygir 

því næst mjaðmir, hné og ökkla á leið niður á við. Þegar tilætlaðri dýpt á hnébeygjunni er náð, byrjar 

lyftan aftur upp og einstaklingurinn réttir aftur úr sér í upprétta stöðu. Hægt er að framkvæma hnébeygjur 

á marga vegu og ekki er ein stöðluð dýpt á hnébeygjum. Almennt er hnébeygjum skipt í þrjá flokka eftir 

dýpt hnébeygjanna samkvæmt Schoenfeld (2010): 

- Hluta til (e. partial) hnébeygja: 40-70° beygja í hnjám. 

- Hálf hnébeygja: 70-100° beygja í hnjám. 

- Djúp hnébeygja: meira en 100° beygja í hnjám.  

Engin stöðluð aðferð hefur verið viðurkennd við að framkvæma hnébeygjur og því er veikur grunnur 

fyrir því hvernig rétt framkvæmd hnébeygju á að vera í sambandi við staðsetningu fóta, álags, hraða á 

hnébeygju, þreytustig og álag á liði (Schoenfeld, 2010). Djúp hnébeygja er þó almennt talin örugg og 

skilvirk aðferð sem virkir marga vöðvaþræði, bætir hreyfiferil og frammistöðu íþróttmanna (Schoenfeld 

og Williams, 2012). Samkvæmt Lorenzetti o.fl. (2012; 2018) er talið betra fyrir liði líkamans að færa hné 

fram fyrir tær með axlabreidd á milli fóta. Einstaklingar með skerta getu til að kreppa ökkla (e. 

dorsiflexion), eiga í meiri erfiðleikum með að framkvæma hnébeygju og getur það valdið óæskilegu álagi 

á mjóbak og aukið áhættu á meiðslum (Fuglsang o.fl., 2017).  
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1.1 Takmarkaðar og ótakmarkaðar hnébeygjur 

Fry, o.fl. (2003) skiptu hnébeygjum í tvo flokka, ótakmarkaðar (e. unrestricted) og takmarkaðar (e. 

restricted) hnébeygjur.  

 Ótakmarkaðar hnébeygjur eru þegar hné mega fara fram fyrir tær með axlabreidd á 

milli fóta, með engri upphækkun undir hælinn (venjuleg hnébeygja). 

 Takmarkaðar hnébeygjur hafa sömu upphafsstöðu og ótakmarkaðar hnébeygjur en 

hné fara aldrei fram fyrir tær.  

Fry, o.fl. (2003) greindu einnig frá því að í takmörkuðum hnébeygjum sé minni beygja í hnjám og 

ökklum ásamt því að meiri framhalli sé á bol í láréttri stöðu samanborið við ótakmarkaðar hnébeygjur. 

Einnig kemur fram hjá þeim að þó takmarkaðar hnébeygjur valdi minna álagi á hné- og ökklaliði þá færist 

álagið yfir í mjaðmir og bol sem er óæskilegt. Samkvæmt Fry o.fl. (2003) á að leyfa hnjám að færast 

fram fyrir tær því það sé betra fyrir þá liði sem koma að framkvæmd hnébeygju. Lorenzetti o.fl. (2012) 

greindu frá því að í takmörkuðum hnébeygjum, þegar hné fara ekki fram fyrir tær, leiði það til færslu á 

þyngdarpunkti frá miðjum fæti í átt aftur að hæl. Færslan á þyngdarpunktinum leiðir til óstöðugleika í 

standstöðunni, með aukinni hættu á að falla aftur fyrir sig. Til að falla ekki aftur fyrir sig, þarf að auka 

framhalla á bol efri hluta líkamans, sem leiðir til aukins álags á mjóbak. Því gætu ótakmarkaðar 

hnébeygjur verið æskilegri (Lorenzetti o.fl., 2012).  

1.2 Vöðvavirkni 

Vöðvavinna í hnébeygju við hreyfingu, verður annars vegar við styttingu vöðvans og hins vegar lengingu 

hans. Í styttingu vöðvans er vöðvakraftur meiri en mótstaða og vöðvinn dregst saman (e. concentric 

contraction). Við lengingu vöðvans er mótstaða meiri en kraftur og vöðvinn virkar sem bremsa á 

hreyfinguna (e. eccentric contraction) (Gjerset o.fl., 1998; McArdle o.fl., 2015). Við framkvæmd 

hnébeygju, á leið niður á við færist þyngdarpunktur fram í átt að tám og yfir tær til að koma í veg fyrir að 

einstaklingurinn falli aftur fyrir sig og vöðvavinna verður í lengingu (e. eccentric contraction) í mikla 

þjóvöðva (e. gluteus maximus), fjórhöfða (e. quadriceps) og kálfavöðvum (e. triceps surae). Á leið upp 

frá dýpsta punkti hnébeygju færist þyngdarpunktur aftur í átt að hælum, einstaklingurinn réttir úr bol og 

vöðvavinna verður í styttingu (e. concentric contraction) í mikla þjóvöðva (e. gluteus maximus), fjórhöfða 

(e. quardiceps) og kálfavöðvum (e. triceps surae) þangað til að hann er kominn í upprétta stöðu (Dionisio 

o.fl., 2008; Schoenfeld, 2010).  

Sérfræðingar eru á sama máli varðandi það hvort mismunandi staða fóta í hnébeygju og dýpt 

hnébeygja hafi áhrif á vöðvavirkni (Comfort o.fl., 2018; Moore o.fl., 2020). Rannsókn Caterisano o.fl., 

(2002) sýndi fram á að djúpar hnébeygjur með axlarbreidd á milli fóta krefjast meiri vöðvavirkni frá mikla 

þjóvöðva (e. gluteus maximus) miðað við hnébeygju að hluta til eða hálfri hnébeygju. Einnig eykst virkni 

miðlæga víðfaðmavöðvans (e. vastus medialis) eftir því sem dýpra er farið í hnébeygjunni. 

Breiðari undirstöðuflötur í hnébeygju hefur ekki áhrif á vöðvavirkni í fjórhöfða (e. quadriceps), 

aftanlærisvöðva (e. hamstrings) og langa aðfærsluvöðva (e. adductor longus) (Escamilla o.fl. 1998; 

Escamilla o.fl. 2001; McCaw og Melrose 1999). Hins vegar eykst vöðvavirkni í langa aðfærsluvöðva 

mjaðma (e. adductor longus) þegar útsnúningur verður um mjöðm samkvæmt McCaw og Melrose 
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(1999). Samkvæmt Paoli o.fl. (2009) er ekki marktækur munur á vöðvavirkni milli vöðvahópa, að 

undanskildum stóra þjóvöðva (e. gluteus maximus) sem eykst með breiðari undirstöðufleti þegar 

einstaklingar framkvæma hnébeygju með minni þyngdir. Því ættu íþróttamenn að geta beitt þeirri aðferð 

í hnébeygjum sem þeim finnst þægilegust og hentar þeim best (Paoli o.fl., 2009). 

1.3 Hreyfiferill ökklaliða 

Ökklaliðurinn er hjaraliður (e. hinge joint) sem hreyfist í kreppu (e. dorsiflexion) og réttu (e. plantarflexion) 

(Drake o.fl., 2005, bls. 638-640). Ökklaliður samanstendur af fjarenda dálkbeins (e. fibula) og sköflungs 

(e. tibia) sem tengjast með millileggja himnu (e. interosseous membrane) og myndar þak ofanvert á 

liðnum en neðanvert á liðnum liggur völubein (e. talus). Fremra völu- og dálksband (e. anterior talofibular 

ligament), aftara völu- og dálksband (e. posterior talofibular ligament) og hælbeins og dálkband (e. 

calcaneofibular ligament) festast hliðlægt á ökklaliðnum. Miðlægt á ökklaliðnum festist stórt og sterkt 

liðband sem kallast þríhyrnuband (e. deltoid ligament) og skiptist í fjóra hluta sem eiga sér upptök í 

fjarenda sköflungs (e. tibia). 

Samkvæmt Butler o.fl. (2010) hafa rannsóknir gefið til kynna að skertur styrkur og/eða skertur liðferill 

í neðri útlimum takmarki getu til að framkvæma djúpa hnébeygju. Stuttir kálfavöðvar geta valdið skertum 

hreyfiferli við að kreppa ökkla (e. dorsiflexion), en þessi skerti hreyfiferill veldur því að hælar lyftast frá 

gólfi eða hné fara í kiðfótarstöðu (e. valgus) (Bell o.fl., 2008; Kushner o.fl., 2015; Myer o.fl., 2014). 

Einstaklingar með meiri hreyfiferil til að kreppa ökkla (e. dorsiflexion) hafa tilhneigingu til að vera beinni 

í baki (Fuglsang o.fl., 2017). Ástæðuna telja Fuglsang o.fl. (2017) vera að aukin hreyfigeta til að kreppa 

ökkla (e. dorsiflexion) um aðeins 1° geti leitt til þess að þyngdarmiðja færist framar og staða bols verði 

lóðréttari þegar hnébeygja er framkvæmd. Hreyfiferill til að kreppa ökkla (e. dorsiflexion) er lykilþáttur í 

lokaðri hreyfikeðju (e. close kinematic chain) til að komast í djúpa hnébeygju og skerðing á hreyfiferli 

leiðir til verri líkamsbeitingar við framkvæmd hnébeygja (Schoenfeld, 2010). Hreyfiferill ökklakreppu (e. 

dorsiflexion) með beygð hné og beygðar mjaðmir eru mikilvægir þættir djúprar hnébeygju. Því er 

mikilvægt að styrkja og auka hreyfiferil ökklaliðsins til að gera einstaklingum kleift að komast í dýpri 

hnébeygjur og koma í veg fyrir meiðsli við hnébeygjur (Kim o.fl., 2015).  

1.4 Hreyfiferill hnjáliða 

Hnjáliður er hjaraliður (e. hinge joint) sem samanstendur af tengingu á milli lærleggs (e. femur) og 

sköflungs (e. tibia) og er samskeyti á milli hnéskeljar og lærleggs (Drake o.fl., 2005, bls. 606-612). 

Utanvert á hnjáliðum eru hliðlæg (e. lateral) og miðlæg (e. medial) liðbönd (e. collateral ligament) sem 

hindra hreyfingar til hliðar. Kiðfótarstaða (e. valgus) er hliðarhreyfing þegar hné fara nær miðlínu og 

hreyfast hvort að öðru og öfugt í hjólbeinótta stöðu (e. varus) þar sem hné færast hvort frá öðru út til 

hliðar. Í hnjáliðnum er fremra krossband (e. anterior cruiate ligament) og aftara krossband (e. posterior 

cruciate ligament) sem eru tvö mjög sterk liðbönd sem hindra hreyfingu lærleggs á sköflung fram og 

aftur á hné. Á milli lærleggs og sköflungs eru liðþófar (e. menisci) sem gerir liðnum kleift að hreyfast í 

beygju (e. flexion) og réttu (e. extension). 

Við framkvæmd hnébeygja ættu hné að fara fram yfir tær í hliðarplani (e. sagittal plane) og með engri 

hliðfærslu á hnjám, hliðlægt eða miðlægt í framhliðarplani (e. frontal plane) (Myer o.fl., 2014; Schoenfeld, 
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2010). Hreyfiferill hnjáliðar er almennt fullnægjandi í heilbrigðum einstaklingum (Hemmerich, 2006) en 

helst í hendur við hreyfiferil mjaðma- og ökklaliðar. Sýnt hefur verið fram á að kiðfótarstaða (e. valgus) 

í hnjám hjá einstaklingum við framkvæmd hnébeygja getur verið afleiðing af skorti á styrk í 

fráfærsluvöðvum og útsnúningsvöðva mjaðma eða vegna aukins styrks í aðfærsluvöðvum mjaðma 

hlutfallslega við fráfærsluvöðva (Bell o.fl., 2008; Dix o.fl., 2019; Ireland o.fl., 2003). 

1.5 Hreyfiferill mjaðmaliða 

Mjaðmaliður er kúluliður sem samanstendur af höfði lærleggs (e. head of femur) og mjaðmarskál (e. 

acetabulum) sem hreyfist frjálslega í öllum þremur hreyfiplönum. Mjaðmaliðurinn hreyfist í beygju (e. 

flexion), réttu (e. extension), í hliðarplani (e. sagittal plane), í aðfærslu (e. adduction) og fráfærslu (e. 

abduction), í framhliðarplani (e. frontal plane) og innsnúningi (e. internal rotation), útsnúningi (e. external 

rotation), láréttri aðfærslu (e. horizontal adduction) og láréttri fráfærslu (e. horizontal abduction) í 

þverplani (e. transverse plane) (Drake o.fl., 2005).  

Hreyfiferill í mjöðm krefst fullnægjandi beygju (e. flexion) og innsnúnings um mjöðm (e. internal 

rotation) til að komast í djúpa hnébeygju (Hemmerich, 2006). Kim o.fl. (2015) greindu frá því að beygja 

um mjöðm er mikilvægur þáttur fyrir einstaklinga til að komast í djúpa hnébeygju. Skortur á hreyfiferli í 

beygju um mjöðm leiðir til aukins framhalla á bol til að bæta upp fyrir skort á hreyfiferli (Schoenfeld, 

2010). Tengsl eru á milli hreyfanleika á innsnúningi um mjöðm (e. internal rotation) og verkja í mjóbaki 

samkvæmt rannsókn Sadeghisani o.fl. (2015) en þeir greindu frá því að einstaklingar í íþróttum, sem 

voru með verki í mjóbaki, reyndust vera með minni hreyfiferil í útsnúningi (e. external rotation) og 

innsnúningi um mjöðm (e. internal rotation). Framsnúningur á lærleggshöfði (e. femoral anteversion) 

getur verið allt að 30° hjá fullorðnum einstaklingum og mögulegur þáttur í skertum hreyfiferli á 

innsnúningi um mjöðm (e. internal rotation) og getur haft áhrif á hreyfimynstur (Scorcelletti o.fl., 2020). 

1.6 Breytilegur undirstöðuflötur við hnébeygju 

Staða fóta í hnébeygju var stöðluð í rannsókn Escamilla o.fl. (2001). Þröng hnébeygjustaða var 

skilgreind sem 87-118% af axlarbreidd einstaklinga, miðlungs hnébeygjustaða sem 121-153% af 

axlarbreidd einstaklinga og breið hnébeygjustaða sem 158-196% af axlarbreidd einstaklinga. Við 

breiðari undirstöðuflöt verður meiri beygja (e. flexion) í hné og mjöðm, því dýpra sem farið er í hnébeygjur 

miðað við hnébeygjur sem framkvæmdar eru með axlarbreidd á milli fóta. Þessu er öfugt farið varðandi 

ökklakreppu (e. dorsiflexion) sem minnkar eftir því sem undirstöðuflötur verður breiðari í hnébeygju 

(Demers o.fl., 2018; Escamilla o.fl., 2001; Lorenzetti o.fl., 2018).  

Við útsnúning um mjöðm (e. external rotation) og með breiðari undirstöðufleti verður minnkað vægi 

á innsnúningi um mjöðm (e. internal rotation), sem gerir hreyfingu samfelldari í gegnum hnébeygjuna 

(Almosnino o.fl., 2013). Lorenzetti o.fl. (2018) greindu frá því að einstaklingar með litla eða enga þjálfun 

í að framkvæma hnébeygjur ættu fara varlega í hnébeygju með breiðari undirstöðuflöt með tær beint 

fram. Sýnt hefur verið fram á að meira tog-álag verður á hliðlæga liðband hnésins (e. lateral collateral 

ligament) miðað við miðlæga liðband hnésins (e. medial collateral ligament) sem getur leitt til óæskilegs 

álags á hnjálið. Samkvæmt rannsókn Lorenzetti o.fl. (2018) er mælt með að einstaklingar geri 

hnébeygjur með axlabreidd á milli fóta og 20° útsnúning um mjöðm (e. external rotation).  
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1.7 Körfuknattleikur 

Körfuknattleikur er hópíþrótt sem krefst áreynslu í mikilli ákefð, eins og stefnubreytingar, 

hraðabreytingar, spretti, stökk og varnarskref til hliðar (Abdelkrim o.fl., 2010; McInnes o.fl., 1995; 

Stojanović o.fl., 2018). Því er mælt með að körfuboltamenn stundi styrktarþjálfun fyrir kvikar (e. dynamic) 

athafnir (stökk og hlaup) (Stojanović o.fl., 2018). Sterk tengsl eru á milli hámarksstyrks í hnébeygjum og 

spretthraða og stökkhæðar (Comfort o.fl., 2014; Rodríguez-Rosell o.fl., 2017; Wisloff o.fl., 2004). Djúp 

hnébeygja sýnir fram á meiri árangur til að bæta stökk og auka spretthraða miðað við hnébeygju að 

hluta til og hálfrar hnébeygju (Hartmann o.fl., 2012; Pallarés o.fl., 2020). Þyngd lyftingastangar í þjálfun 

hnébeygja fyrir íþróttamenn ætti að fara eftir því hvert markmið þjálfunar er, þar sem hagstæðara er að 

lyfta þyngri lóðum í hálf hnébeygju til að auka styrk í réttivöðvum mjaðma (e. hip extensors) og 

kálfavöðva. Hins vegar ef markmið þjálfunar er að komast djúpt í hnébeygju og styrkja fremri lærvöðva 

til að auka stökkkraft ætti að framkvæma léttari hnébeygjur (Hartmann o.fl., 2012).  

1.8 Meiðslahætta í körfuknattleik 

Körfuknattleikur er talin vera íþrótt án snertinga, þó meirihluti meiðsla verði við snertingu. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að 60% meiðsla í greininni eru í neðri útlimum (Dick o.fl., 2007). Algengustu meiðsli 

eru ökklatognanir (26%), hvort sem um er að ræða atvinnumenn eða áhugamenn (Cumps o.fl., 2007; 

Dick o.fl., 2007; McKay o.fl., 2001; Starkey, 2000). Tveir helstu áhættuþættir fyrir ökklatognun á 

körfuboltavelli eru þegar leikmaður hoppar/lendir á fæti annars leikmanns eða tekur skarpa 

stefnubreytingu (McKay o.fl., 2001). Algengasta ökklatognunin er að utanverðu þar sem tíðnin er 85% 

af öllum ökklatognunum. Fremra völu- og dálksband (e. anterior talofibular ligament) er veikasta 

liðbandið og verður oftast fyrir skaða (Ferran og Maffulli, 2006).  

Körfuboltaiðkendur hafa minni hreyfiferil til að kreppa ökkla (e. dorsiflexion) miðað við heilbrigða 

einstaklinga sem ekki stunda íþróttina (Leanderson o.fl., 1993). Það getur stafað af endurteknum 

stökkum í körfubolta og styrktaræfingum fyrir kálfavöðva og valdið stífum kálfavöðvum sem getur 

þröngvað ökklaliðinn í réttu (e. plantarflexion), sem er óstöðug staða fyrir liðinn (Leanderson o.fl., 1993). 

Þó hefur ekki hefur verið sýnt fram á að hreyfiferill í ökklalið hafi forspágildi fyrir ökklatognun (Pourgharib 

o.fl., 2020). Hins vegar hafa rannsóknir leitt í ljós að aldur og hæð hafi forspágildi en fyrir hver fimm ár 

sem einstaklingur er eldri og fyrir hverja fimm cm sem einstaklingur er hærri aukast líkur á ökklatognun 

sem og ef einstaklingur hefur snúið sig áður, þá eru meiri líkur á ökklatognun (Pourgharib o.fl., 2020). 

Þó ökklatognanir séu algengar í körfuknattleik hefur það ekki langvarandi áhrif á hreyfanleika 

ökklaliðsins (Denegar o.fl., 2002; Leanderson o.fl., 1993).  

Hnémeiðsli eru næst algengasta tegund meiðsla hjá körfuknattleiksfólki (Dick o.fl., 2007; Starkey, 

2000). Ólíkt ökklameiðslum verða körfuboltaiðkendur oftast fyrir hnémeiðslum án snertinga og eru það 

oftar alvarlegri og langvarandi meiðsli (Dick o.fl., 2007). Iðkendur með langvarandi álagsmeiðsli í hnjám 

hafa tilhneigingu til að hafa skert hreyfiútslag í ökklakreppu (e. dorsiflexion) við lendingu eftir stökk sem 

veldur auknu álagi á hné (Siegmund o.fl., 2008). Einnig hefur verið sýnt fram á að fullnægjandi hreyfiferill 

í innsnúningi um mjöðm (e. internal rotation) hjá körfuboltaiðkendum minnkar líkur á álagsmeiðslum í 

hné (Mendonça o.fl., 2018). 
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2 Markmið 

Körfuboltaiðkendur hafa minni ökklakreppu (e. dorsiflexion) en aðrir heilbrigðir einstaklingar sem ekki 

æfa íþróttina. Með framkvæmd á mismunandi útgáfum af hnébeygjum er hægt að greina hvaða útgáfur 

af hnébeygjum henti körfuboltaiðkendum best til að komast í djúpar hnébeygjur. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna hvaða áhrif breiðari undirstöðuflötur og útsnúningur um mjöðm (e. external 

rotation) hefur á hreyfilýsingu í ökklum. Brýnt er að skoða hvort æskilegt sé að stækka undirstöðuflöt í 

hnébeygju, sérstaklega ef einstaklingar eru með minnkaðan hreyfiferil í ökklakreppu (e. dorsiflexion). Í 

þessari rannsókn verður eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: Eru tengsl á milli breiðari 

undirstöðuflatar, útsnúnings um mjöðm (e. external rotation) og ökklakreppu (e. dorsiflexion) á 

hreyfilýsingu hnébeygju? 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er megindleg þversniðsrannsókn (e. cross-sectional study). Þátttakendur mættu einu sinni 

og framkvæmdu hnébeygjur. Rannsóknin var unnin samhliða meistaraverkefni Stefáns Inga 

Jóhannessonar (Does squat technique matter? Squat kinetic and kinematic analysis). Úrvinnsla og 

niðurstöður körfuboltaiðkenda verða hins vegar einungis kynntar í þessu verkefni. 

3.2 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar eru íþróttamenn á háu þjálfunarstigi. Við val á þátttakendum var notast við 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) þar sem rannsakendur settu sig í samband við þátttakendur 

og báðu þá um að taka þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru 10 karlmenn sem leika körfuknattleik í 

efstu deild á Íslandi og 10 karlmenn sem stunda Cross-Fit, en báðir þessir hópar hafa stundað markvissa 

styrktarþjálfun. 

3.3 Sóttvarnir 

Hugað var vel að sóttvörnum við mælingar á íþróttamönnunum vegna COVID-19 heimsfaraldursins. 

Einn þátttakandi var mældur í einu og allir sem að rannsókninni komu voru með andlitsgrímur og hanska. 

Einnig var reynt að tryggja tveggja metra fjarlægð milli einstaklinga, að því undanskildu þegar 

endurskinsmerkipunktar voru límdir á þátttakendur. Endurskinsmerkipunktar, lóðaplötur og lyftingastöng 

voru sótthreinsuð eftir hvern þátttakenda. 

3.4 Tækjabúnaður 

Átta háhraðamyndavélar af gerðinni Qualisys Oqus 300 (Qualsisys, Göteborg, Sweden) voru notaðar til 

að taka upp mismunandi útgáfur af hnébeygjum. Endurskinsmerkipunktar (e. markers) (Qualsisys, 

Göteborg, Sweden) voru notaðir til að líma á líkama þátttakenda og The Rouge 2.0 lyftingastöng (Rouge 

Fitness, Columbus, Ohio, USA) með tvöföldu límbandi. Einnig var notast við kraftplötur (Amti, 

Watertown, MA, US) til að mæla kraft, Eleiko lóðaplötur (Eleiko, Halmstad, Sweden) og rekka fyrir 

lyftingastöng. 
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3.5 Framkvæmd mælinga 

3.5.1 Endurskins landamerki 

Endurskinsmerkipunktar voru staðsettir á hægri og vinstri hlið líkamans. Alls voru 54 merkipunktar límdir 

á líkamann, eins og sést á mynd 1 og 2 og voru settir á eftirtalda staði: 

 Ofarlega og neðarlega á hæl (e. calcaneus)  

 Fyrsta framristarbein (e. metatarsal 1) 

 Þriðja framristarbein (e. metatarsal 3) 

 Fimmta framristarbein (e. metatarsal 5)  

 Hliðlæga dálkhnyðjur (e. lateral mallelous) 

 Miðlæga dálkhnyðjur (e. medial mallelous)  

 Miðlæga lærleggshnúfu (e. medial femoral condyle)        

 Hliðlæga lærleggshnúfu (e. lateral femoral condyle)  

 Stærri mjaðmakúlur (e. greater trochanter),  

 Framhorn mjaðmagrindar (e. anterior superior iliac spine)  

 Afturhorn mjaðmagrindar (e. posterior superior iliac spine) 

 Mjaðmabeinskamba (e. crista iliaca) 

 Tíunda brjósthryggjarlið (e. cervical vertebra 10, T10) 

 Neðra horn axlargrindar (e. inferior angle of scapule) 

 Axlarhyrnu (e. acromion)  

 Miðjan efri sjalvöðva (e. upper trapezius) 

 Flagbrjósk (e. xiphoid)  

 Bringubein (e. manibrium)  

 Lyftingastöng  

 Skeljar með endurskinsmerkipunktum voru staðsettar á kálfa og læri þátttkenda. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Endurskins merkipunktar á 
framhlið líkama. 

Mynd 2. Endurskins merkipunktar á 
bakhlið líkama. 
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3.5.2 Aðferðir 

Mælingar fóru fram í rannsóknarstofu Stapa við Háskóla Íslands í ágústmánuði og fram í byrjun 

september árið 2020. Fyrir fyrstu mælingu hvers dags var lagður vinkill með endurskinsmerkipunktum á 

kraftplötur. Því næst var vendi snúið yfir og í kringum kraftplötur, til að staðla og afmarka rýmið, og einnig 

voru kraftplötur endursettar. Þátttakendur voru beðnir um að mæta í stuttum hlaupabuxum sem þeir 

klæddust við mælingu rannsóknar. Þátttakendur lásu og skrifuðu undir upplýst samþykki og hæð og 

þyngd var mæld áður en mælingar hófust. Þátttakendum var sýnt hvernig hnébeygjur yrðu framkvæmdar 

og þeir fengu frjálsa upphitun áður en mælingar hófust. Í hverri mælingu voru alls 45 hnébeygjur 

framkvæmdar eins djúpt og þátttakendur treystu sér til. Fimm útgáfur af hnébeygjum með þremur 

mismunandi þyngdum voru framkvæmdar; 15 hnébeygjur með 20 kg, 15 hnébeygjur með 60 kg og 15 

hnébeygjur með 100 kg. Mismunandi útgáfur af hnébeygjum voru framkvæmdar í eftirfarandi röð: 

 Axlarbreidd með tær beint fram. 

 Hip hinge hnébeygja. 

 Axlarbreidd með útsnúning um mjöðm. 

 Breið standstaða, tær beint fram. 

 Breið standstaða, útsnúningur um mjöðm. 

Ekki verður meira fjallað um hip hinge hnébeygju í þessari rannsókn (sjá meistaraverkefni Stefáns 

Inga Jóhannssonar, 2021). Áður en þátttakendur framkvæmdu hnébeygjur var tekin kyrrstæð mæling í 

fimm sekúndur þar sem staðið var á sitthvorri kraftplötunni, með þátttakendur eins kyrra og hægt var. 

Kyrrstæðar mælingar voru teknar til að skilgreina og staðsetja miðstöðu liða og viðeigandi líkamshluta í 

Qualysis Track Manager (Qualysis, Gautaborg, Svíþjóð). Fyrir hverja útgáfu af hnébeygju lyftu 

þátttakendur lyftingarstöng af lyftingarrekka og gengu að kraftplötum, talið var niður frá þremur og stigu 

svo þátttakendur á kraftplötur og framkvæmdu hnébeygjur. Þátttakendur völdu þægilega standstöðu við 

mismunandi undirstöðufleti, innan marka, sem rannsakendur ráðlögðu þeim hverju sinni. Þrjár 

endurtekningar voru framkvæmdar af hverri útgáfu hnébeygju fyrir sig og fengu þátttakendur frjálsan 

tíma til að endurheimta eftir hverja útgáfu. 

3.5.3 Úrvinnsla gagna 

Úrtaksgögnum (e. sampled data) var safnað af Qualysis Tracking Manager forriti (Qualysis, Gautaborg, 

Svíþjóð) frá myndavélunum (400 Hz) fyrir hverja umferð af hnébeygjum. Gögn voru yfirfarin og merkt (e. 

data digitising) í Qualysis Tracking Manager þar sem tryggt var að líffræðileg kennileiti á endurskins 

merkipunktum á líkamshlutum og lyftingastöng væru merkt eins og til var ætlast, bæði í kyrrstæðum 

mælingum og mælingum á hnébeygjum. Gögn voru síðan yfirfærð í Visual 3D hugbúnað (C-motion, 

Germantown, MD, USA). Leitað var eftir neðstu stöðu liða í þremur hreyfiplönum í úrvinnslu gagna við 

greiningu á hreyfiferlum í hliðarplani (e. sagittal plane) samsvarar X-ás fyrir ökklakreppu (e. dorsiflexion) 

og beygju (e. flexion) um mjöðm og hné, framhliðarplani (e. frontal plane) samsvarar Y-ás fyrir fráfærslu 

(e. abduction) um mjöðm og þverskurðarplani (e. transverse plane) samsvarar Z-ás fyrir útsnúning um 

mjöðm (e. external rotation). Neðsta staða liða í hnébeygju var skilgreind sem dýpsta staða sem stærri 

lærhnútur (e. trochanter major) fór niður á Z-ás rýmisins í hverri endurtekningu á hnébeygju. Þegar búið 

var að skilgreina gráður í ökklum voru gögnin færð yfir í Microsoft Excel (Redmond, Washinghton, U.S.) 
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og gerð klár fyrir úrvinnslu í Jamovi (www.jamovi.org). Blandað línulegt fjölbreytuaðhvarfslíkan (e. 

multible linear mixed model) var notað til að athuga hvort marktækur munur væri í hreyfiútslagi ökkla, 

hnés og mjaðmar í neðstu stöðu í hnébeygju í mismunandi útgáfum af hnébeygjum. Svarbreytan var 

hreyfiútslag í ökkla. Skýribreyturnar voru þátttakendur (handahófsbreyta), liðferlar í hnjám og mjöðmum 

(skali), tegund hnébeygju (flokkabreyta) og endurtekning (flokkabreyta). Holm eftirápróf var notað til að 

athuga milli hvaða atriða, innan skýribreytanna væru munur. Að lokum voru gögn flutt aftur í Microsoft 

Excel úr Jamovi þar sem niðurstöður voru settar upp á myndrænan hátt. 

3.6 Siðfræði 

Útskýrt var ítarlega fyrir þátttakendum hvernig rannsóknin færi fram svo að þeir gætu tekið upplýsta 

ákvörðum um hvort þeir vildu taka þátt í henni eður ei og að þeir gætu hætt við rannsókn án útskýringa 

og eftirmála hvenær sem er. Þátttakendur skrifuðu því næst undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal) og 

þeim gerð grein fyrir að öll persónuleg gögn væru trúnaðarmál. Rannsóknin var samþykkt af 

Vísindasiðanefnd (VSN-20-109) og tilkynnt til Persónuverndar. 
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4 Niðurstöður 

Tíu karlkyns körfuboltaiðkendur í efstu deild á Íslandi tóku þátt í rannsókninni (sjá töflu 1). 

Tafla 1. Upplýsingar um meðalaldur, -hæð og -þyngd þátttakenda. 

n=10 Meðaltal Staðalfrávik Lágildi Hágildi 

Aldur (ár) 24.7 2.3 19 28 

Hæð (cm) 191.9 4.8 185 198 

Þyngd (kg) 92.3 12.3 72.5 115 

 

Tafla 2 sýnir mismun á meðaltali á fráfærslu (e. abdcution) og útsnúning um mjöðm (e. external 

rotation) milli beinnar hnébeygju og gleitt-útskeift hnébeygju í neðstu stöðu með 20kg, 60kg og 100kg. 

Minni fráfærsla verður í mjöðm eftir því sem þyngri hnébeygjur eru framkvæmdar. Útsnúningur um 

mjöðm (e. external rotation) minnkar einnig eftir því sem þyngri hnébeygjur eru framkvæmdar. 

Tafla 2. Meðaltal fráfærslu og útsnúnings um mjöðm. 

Þyngd Fráfærsla Staðalfrávik Útsnúningur Staðalfrávik 

20kg 15° 5.4° 10° 7.3° 

60kg 12.5° 5.3° 7.5° 4.0° 

100kg 11.5° 6.5° 5° 6.8° 

 

Tafla 3 sýnir blandað línulegt fjölbreytuaðhvarfslíkan (e. multible linear mixed model) ökklahorns þar 

sem leiðrétt er fyrir tegund hnébeygju og endurtekningum. Sýnt er fram á marktækan mun á að  því 

dýpra sem þátttakendur fara í hnébeygju því meiri verður ökklakreppa (e. dorsiflexion) með 20kg 

(F=33.8, p<0.001) en í öfuga átt í mjöðm (F=17.2, p<0.001). Framkvæmd hnébeygja með 60kg sýnir 

einnig marktækan mun í ökklakreppu (e. dorsiflexion) (F=26.6, p<0.001) og því meiri beygja (e. flexion) 

um mjöðm, því minni verður ökklakreppa (e. dorsiflexion) (F=17.4, p<0.001). Að lokum er marktækur 

munur á því að ef þátttakendur fara dýpra í hnébeygju þá eykst ökklakreppa (e. dorsiflexion) (F=70.3, 

p<0.001) og ökklakreppa (e. dorsiflexion) verður minni eftir því sem meiri beygja er um mjöðm (F=25.2, 

p<0.001) í hnébeygjum með 100kg. 

Tafla 3. Blandað línulegt fjölbreytuaðhvarfslíkan fyrir ökklahorn. 

20 kg 60 kg 100 kg 

    95% 
    Öryggismörk 

   95% 
     Öryggismörk 

 95% 
    Öryggismörk 

    Hallatala Neðri Efri p Hallatala Neðri Efri p Hallatala Neðri Efri p 

Hnéhorn 0.2 0.1 0.3 < .001 0.3 0.1 0.2 < .001 0.3 0.2 0.4 < .001 

Mjaðmahorn -0.3 -0.4 -0.1 < .001 -0.2 -0.3 -0.1 < .001 -0.2 -0.3 -0.1 < .001 
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Tafla 4 sýnir niðurstöður úr Holm eftiráprófi á mismun gráða í ökkla milli mismunandi útgáfa af 

hnébeygjum með 20kg, 60kg og 100kg þyngdum í hnébeygju. Niðurstöður gefa til kynna að minni 

ökklakreppa (e. dorsiflexion) er við gleiðari undirstöðuflöt. Marktækur munur er á milli allra hnébeygja 

að undanskildum beint-útskeift á móti beint hnébeygjum, óháð þyngd og beint-útskeift á móti gleitt 

hnébeygjum með 100kg. Mismunur er á ökklakreppu (e. dorsiflexion) á milli hnébeygja, þar sem gráður 

í ökklakreppu (e. dorsiflexion) minnka eftir því sem meiri þyngd er bætt á við framkvæmd hnébeygjanna. 

Sem gefur til kynna að þátttakendur fara grynnra í hnébeygju eða að aukin beygja (e. flexion) verður um 

mjöðm. 

 

Tafla 4. Holm eftirápróf, blandað línulegt fjölbreytuaðhvarfslíkan fyrir ökklahorn. Munur í gráðum milli 
mismunandi útgáfa af hnébeygjum. Leiðrétt hefur verið fyrir öðrum breytum í líkaninu. 

Samanburður 20kg 60kg 100kg 

Hnébeygja  Hnébeygja Mismunur pholm Mismunur pholm Mismunur pholm 

Beint - Gleitt 2 0.001 1.5 0.002 1 0.044 

Beint - Gleitt-útskeift 3 < .001 2.5 < .001 2.5 < .001 

Beint-útskeift - Beint 0.5 0.389 0.5 0.379 0 0.710 

Beint-útskeift - Gleitt 2.5 < .001 2 < .001 1 0.076 

Beint-útskeift - Gleitt-útskeift 3.5 < .001 3 < .001 2 < .001 

Gleitt - Gleitt-útskeift 1 0.038 1 0.004 1.5 0.002 
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Mynd 3. Óleiðrétt meðaltöl af gráðum í neðstu stöðu fyrir ökklakreppu (e. dorsiflexion) og beygju (e. 
flexion) í hné og mjöðm. Bein-útskeif hnébeygja er hér sýnd í appelsínugulum lit, bein 
hnébeygja er lituð grá, gleið-útskeif hnébeygja gul og gleið hnébeygja er blá. Því léttari sem 
þyngdin er, því dýpra fara þátttakandur í hnébeygju. Sýnd eru 95% öryggismörk. 
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5 Umræða 

5.1 Helstu niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver væru áhrif breiðari undirstöðuflatar og útsnúnings um 

mjöðm (e. external rotation) í hnébeygjum. Niðurstaðan er sú að breiðari undirstöðuflötur í hnébeygju 

krefst minni hreyfiútslags ökklakreppu (e. dorsiflexion) og því fylgir aukin beygja (e. flexion) um mjöðm. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ökklakreppa (e. dorsiflexion) eykst eftir því sem þátttakendur fara 

dýpra í hnébeygjur. Niðurstöður gefa einnig til kynna að eftir því sem ökklakreppa (e. dorsiflexion) verður 

minni því meiri verður beygja (e. flexion) um mjöðm í hnébeygju. Þyngd hefur þó áhrif á hreyfútslag, þar 

sem minni breyting á ökklakreppu (e. dorsiflexion) verður á milli tegunda hnébeygja með aukinni þyngd 

lyftingastangar. Dýpt hnébeygju í rannsókninni gefur til kynna að við framkvæmd hnébeygja með 

útsnúningi um mjöðm (e. external rotation) geta þátttakendur farið dýpra í hnébeygju með 20kg og 60kg 

miðað við hnébeygjur þegar tær snúa beint fram. Aukin þyngd minnkar fráfærslu (e. abduction) og 

útsnúning um mjöðm (e. external rotation) milli hnébeygja með axlarbreidd á milli fóta og breiðari 

undirstöðuflatar. 

5.2 Hreyfiútslag neðri útlima í hnébeygju 

Niðurstöður rannsóknar sýna að hreyfiútslag þátttakanda í ökklum við neðstu stöðu var meiri í 

hnébeygjum með axlarbreidd á milli fóta en við hnébeygjur með breiðari undirstöðufleti. Aftur á móti 

eykst hreyfiútslag mjaðmaliðar í beygju (e. flexion) við breiðari undirstöðuflöt, það gefur til kynna að það 

vanti hreyfiútslag í mjöðm þegar axlarbreidd er á milli fóta. Samkvæmt Fuglsang o.fl. (2017) gerir aukið 

hreyfiútslag í ökklakreppu (e. dorsiflexion) einstaklingum kleift að framkvæma hnébeygjur með bol í 

uppréttari stöðu. Halli bols var ekki skoðaður sérstaklega í þessari rannsókn, en ætla má að hann sé 

sambland af hreyfingu í mjöðm, mjaðmagrind og mjóbaki. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi 

við Fuglsang o.fl. (2017) þar sem minna hreyfiútslag verður um mjöðm þegar meira hreyfiútslag verður 

í kreppu ökkla. Ástæðan getur verið sú að vegna minna hreyfiútslags ökkla verður aukin beygja um 

mjöðm til þess að færa þyngdarpunkt fram á við svo þátttakendur falli ekki aftur fyrir sig (Lorenzetti o.fl., 

2012; Demers o.fl., 2018).  

Við útsnúning á mjöðm hvort heldur við hnébeygjur með axlarbreidd milli fóta eða hnébeygjur með 

breiðari undirstöðufleti fóru þátttakendur dýpra í hnébeygjunni sem gefur til kynna að vöntun er á 

innsnúningi (e. internal rotation) um mjöðm (Hemmerich, 2006; Kim o.fl., 2015; Scorcelletti o.fl., 2020). 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við niðurstöður Lorenzetti o.fl. (2018) um að æskilegt sé að hafa 

útsnúning um mjöðm (e. external rotation) þar sem það eykur hreyfiútslag í hnjám og þar af leiðandi 

dýpt hnébeygja. 

Hnébeygjur með 100kg minnkaði hreyfiútslag beygju (e. flexion) í hnjám og um mjaðmir hjá 

þátttakendum í hnébeygju sem bendir til að 100kg hafi verið of þungt fyrir þátttakendur þar sem þeir 

komust ekki jafn djúpt í hnébeygjum. Þyngd lyftingastangar hefur þó lítil áhrif á hreyfiútslag ökkla í 

hnébeygju óháð tegund hnébeygja. Einnig sýna niðurstöður rannsóknarinnar að fráfærsla (e. abduction) 

og útsnúningur um mjöðm (e. external rotation) minnkar í hnébeygjum við breiðari undirstöðuflöt með 

aukinni þyngd. Það bendir einnig til þess að þyngd hafi verið of mikil fyrir þátttakendur.  
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5.3 Hnébeygja fyrir körfuboltaiðkendur 

Sýnt hefur verið fram á að djúp og hálf hnébeygja sé örugg og skilvirk leið til að bæta styrk og 

frammistöðu íþróttamanna (Pallarés o.fl., 2020; Schoenfeld og Williams, 2012). Djúpar hnébeygjur með 

minni þyngd bæta stökkkraft og spretthlaupshraða (Hartmann o.fl., 2012). Eins og áður hefur komið fram 

fara þátttakendur rannsóknarinnar dýpra í hnébeygjur við útsnúning um mjöðm (e. external rotation). 

Óljóst er hvort framkvæmd hnébeygja með breiðari undirstöðuflöt hefur sömu áhrif á stökkkraft og 

spretthraða þar sem lítil breyting verður á vöðvavirkni á milli breytileika í undirstöðufleti að undanskildum 

langa aðfærsluvöðva mjaðma (e. adductor longus) og stóra þjóvöðva (e. gluteus maximus) sem eykst 

við breiðari undirstöðuflöt (Comfort o.fl., 2018; Paoli o.fl., 2009).  

Þátttakendur rannsókarninnar eru hávaxnir (192cm +/- 5cm) karlmenn sem spila körfubolta. Út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar gæti verið æskilegt fyrir körfuboltaiðkendur að notast við breiðari 

undirstöðuflöt og útsnúning um mjöðm (e. external rotation) í hnébeygjum með léttari þyngd til að komast 

í sem dýpstu stöðu til að hámarka ökklakreppu (e. dorsiflexion) og beygju í hnjám. Rannsókn Demers 

o.fl. (2018) styður þá kenningu þar sem þeir mæla með því að hávaxnir einstaklingar framkvæmi 

hnébeygjur með breiðari undirstöðuflöt þar sem meiri krafa er á hreyfiútslag ökkla fyrir hærri einstaklinga.  

Körfuboltaiðkendur með langvarandi álagsmeiðsl í hnjám hafa minna hreyfiútslag í ökkla við lendingu 

eftir stökk sem eykur álag á hné (Siegmund o.fl., 2008). Því gæti verið hentugt fyrir körfuboltaiðkendur 

að framkvæma ótakmarkaða hnébeygju með axlarbreidd á milli fóta og útsnúning um mjöðm (e. external 

rotation), rólega í neðstu stöðu til að hámarka kreppu ökkla (e. dorsiflexion) til að lengja hreyfiútslag 

ökklaliða þar sem sýnt hefur verið fram á að vöðvavinna í lengingu (e. eccentric contraction) hefur 

jákvæð áhrif á hreyfiferil ökklaliðar (Lorenzetti o.fl., 2012; Mahieu o.fl., 2008). 

5.4 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Notagildi rannsóknarinnar er að opna fyrir þá aðferð að framkvæma hnébeygjur með breiðari 

undirstöðuflöt og útsnúningi um mjöðm (e. external rotation). Sú aðferð gæti hentað fyrir 

körfuboltaiðkendur sem möguleg styrktaræfing, þar sem breiðari undirstöðuflötur og útsnúningur um 

mjöðm (e. external rotation) með minni þyngd gerir þeim kleift að komast í dýpri hnébeygjur. 

Takmarkandi þáttur í rannsókninni var að þátttakendur voru aðeins 10 í heildina og hefði stærra úrtak 

líklega gefið betri heildarsýn. Að vera körfuboltaiðkandi í efstu deild á Íslandi var eina inntökuskilyrði í 

rannsókninni, óháð fyrri meiðslum á neðri útlimum. Niðurstöður hefðu mögulega getað verið skýrari ef 

strangari inntökuskilyrði hefðu verið sett, þar sem skimað hefði verið fyrir hreyfiferli á ökkla og mjöðm 

og hvort þátttakendur væru með sögu um ökklatognanir. Einnig hefði verið hægt að setja strangari 

skilyrði varðandi nákvæmari reynslu af hnébeygjum. Gögn voru ekki miðuð við sérstakar gráður heldur 

einungis neðstu stöðu. Með því að greina hnébeygjur við ákveðnar gráður hefðu áhrif hreyfiferils hnjáa 

á hreyfiferla í mjöðm og ökkla sést við ákveðna hnébeygju og mögulega gefið nákvæmari sýn á 

hreyfiferla neðri útlima í hnébeygju. 

Töluverður munur var á stöðu fóta í hnébeygjum með axlarbreidd á milli fóta og hnébeygjum með 

breiðari undirstöðufleti með 20kg og 100kg. Stöðluð staða fótar fyrir hvern og einn einstakling hefði geta 

gefið nákvæmari mælingar. Merkja hefði átt stöðu fóta við hnébeygjur í 20kg og þátttakendur notast við 

sömu staðsetningu við 60kg og 100kg.  
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Endurskinsmerkipunktar féllu af við mælingar hjá einstaka þátttakendum og þurfti því að endurtaka 

mælingu sem getur hafa leitt til aukinnar þreytu þátttakenda og þar af leiðandi skekkt niðurstöður 

mælinga. Tryggja hefði mátt betur að endurskinsmerkipunktar væru fastir, til að koma í veg fyrir að 

þátttakendur þyrftu að endurtaka hnébeygjur. 

5.5 Gildi fyrir sjúkraþjálfara 

Kannað var hver áhrif breiðari undirstöðuflatar og útsnúnings um mjöðm (e. external rotation) í 

hnébeygjum hefur á hreyfilýsingu ökkla hjá körfuboltamönnum. Niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið 

sjúkraþjálfurum betri hugmynd um hvaða aðferðir hnébeygja ætti að beita eftir reynslu skjólstæðinga í 

hnébeygju. Þar af leiðandi er hægt að nýta breiðari undirstöðuflöt og/eða útsnúning um mjöðm (e. 

external rotation) með mismunandi þyngdum til að gera einstaklingum kleift að komast dýpra í 

hnébeygju. 

5.6 Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Fróðlegt væri að athuga hvort breiðari undirstöðuflötur og útsnúningur um mjöðm (e. external rotation) 

bætir stökkkraft og spretthraða hjá körfuboltaiðkendum með reynslu í að framkvæma hnébeygjur. 

Þátttakendur rannsóknar voru hávaxnir karlkyns körfuboltaiðkendur á aldrinum 19-28 ára en það væri 

áhugavert að endurtaka rannsókn á yngri körfuboltaiðkendum og athuga hvort hreyfilýsing á ökkla 

breytist eftir því hve lengi þátttakendur hafa stundað íþróttina. Þá væri einnig mjög áhugavert að gera 

samsvarandi rannsókn á körfuknattleikskonum og stúlkum og bera saman við fyrri rannsóknir. 
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6 Ályktanir 

Fullnægjandi hreyfiferill til að kreppa ökkla (e. dorsiflexion) og beygja (e. flexion) um mjöðm er 

mikilvægur þáttur í hnébeygju til að bæta frammistöðu og minnka líkur á meiðslum. Þátttakendur komast 

dýpra í hnébeygjur með útsnúning um mjöðm (e. external rotation) með léttari þyngd. Niðurstöður sýna 

að æskilegt sé að framkvæma hnébeygjur með axlarbreidd á milli fóta og útsnúning um mjöðm (e. 

external rotation). Þar sem þátttakendur fara dýpra í hnébeygju og með meiri ökklakreppu (e. 

dorsiflexion), minnkar það mögulega líkur á meiðslum og getur bætt frammistöðu körfuboltaiðkenda til 

að komast í sem dýpstu hnébeygjustöðu. Aftur á móti gæti einnig verið hagstætt fyrir körfuboltaiðkendur 

með reynslu af hnébeygjum að stunda hnébeygjur með breiðari undirstöðuflöt og útsnúning um mjöðm 

(e. external rotation) með minni þyngdum til að komast dýpra í hnébeygju. 
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