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Ágrip 

Því verður ekki neitað að regluleg hreyfing er mikilvægur partur af heilbrigðu lífi einstaklinga 

og eru margir sem stunda reglulega styrktarþjálfun í von um að auka vöðvamassa og styrk. Til 

er fjöldinn allur af mismunandi útfærslum af styrktarþjálfun og getur það farið eftir ýmsum 

þáttum, jafnvel meðfæddum, hversu mikinn ávinning má uppskera með þjálfuninni. Tilgangur 

þessarar ritgerðar var að kanna hvernig meðfæddir eiginleikar hafa áhrif á getu einstaklings til 

þess að byggja upp vöðva og/eða styrk. Rannsóknir á viðfangsefninu leiddu í ljós að 

einstaklingar sem voru með ákveðið háa líkamshæð, ákveðna beinalengd, útlimalengd, 

bollengd og ummál brjóstkassa voru með mestan vöðvastyrk og íþróttamannslega getu í 

hinum ýmsu æfingum. Jafnframt kom fram að því meira hlutfall og stærð af vöðvaþráðum týpu 

II sem einstaklingur er með, því sterkari geta þeir orðið. Mögulegt er að hafa áhrif á ákveðna 

líkamlega eiginleika með þjálfun og ber þá helst að nefna ummál ákveðinna líkamshluta og 

samsetningu vöðvaþráða einstaklings sem gætu skekkt niðurstöður sumra rannsókna. 

Rannsóknarbreytur (t.d. fjöldi þátttakenda og þjálfunarástand) og aðferðir þeirra rannsókna 

sem teknar voru fyrir voru mjög ólíkar sem dregur mögulega marktækni þeirra í efa með tilliti 

til þessarar ritgerðar. Áhugavert væri að framkvæma fjölmenna samanburðarrannsókn með 

óþjálfuðum og vel þjálfuðum einstaklingum og mæla einungis líkamlega eiginleika sem ekki 

hægt er að hafa áhrif á með þjálfun svo hægt væri að fá skýrari svör. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands. 

Verkefnið er heimildaritgerð um líkamlega eiginleika einstaklinga í tengslum við styrk og 

vöðvastækkun og er hún gerð til þess að vekja athygli á bæði ávinning styrktarþjálfunar 

ásamt því að varpa ljósi á hvað getur haft áhrif á árangur og getu. Það má í raun segja að 

hugmyndin af verkefninu hafi fæðst fyrir löngu síðan þar sem ég hef stundað mikla 

styrktarþjálfun sl. 10 ár og hef ég átt í meiri erfiðleikum með að byggja upp ákveðna 

vöðvahópa heldur en aðra. Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandanum mínum henni 

Sigrúnu Halldórsdóttur fyrir þá góðu leiðsögn og aðstoð sem ég fékk frá henni við gerð 

verkefnisins. Þakka vil ég líka elsku syni mínum honum Óðni fyrir að veita mér endalausa 

gleði og hamingju alla daga sem hjálpaði mér mikið meðan ég var að sinna fullu námi 

samhliða fæðingarlofi. Móðir mín og tengdamóðir eiga einnig þakkir skilið fyrir að hafa oft 

passað son minn á þessari önn svo að ég gat einbeitt mér að skrifunum. Að lokum vil ég 

sérstaklega þakka minni frábæru unnustu og barnsmóður henni Kaju minni fyrir 

þolinmæðina og alla aðstoðina sem ég fékk frá henni við gerð verkefnisins. Ég vil þakka henni 

fyrir að hafa alltaf verið til taks fyrir mig til að gefa mér góð ráð við skrif ritgerðarinnar, lesa 

yfir fyrir mig, styðja mig við skrifin og halda mér við efnið alla daga. Takk elsku Kaja mín, ég 

hefði ekki getað þetta án þín.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

 

 

Reykjavík, 24. apríl 2022 

Hrafn Sigurðarson  

  

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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Skammstafanir 

LÞÞ = Líkamsþyngdarþjálfun. 

ÓL = Ólympískar lyftingar. 

1RM = Hámarksstyrkur einstaklings í einni endurtekningu. 

SÞ = Styrktarþjálfun.  
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1 Inngangur  

Hreyfing er mjög mikilvæg fyrir almenna heilsu einstaklinga og er daglegur partur í lífi 

margra. Allt frá að ganga með börnunum í skólann á morgnana yfir í það að stunda 

líkamsrækt eftir vinnu. Fyrir ungt fólk og fullorðna þá er dagleg hreyfing mikilvæg fyrir 

líkamlega, andlega og félagslega heilsu og vellíðan (Landlæknisembættið, 2015, 2021a). 

Hreyfing getur verið af ýmsu tagi og nóg er um að velja ef fólk vill finna sér hreyfingu við 

hæfi. Margir einstaklingar sækjast í hreyfingu í formi þolþjálfunar eins og t.d hlaup, 

hjólreiðar, sund, fjallgöngur og margt fleira. Rannsóknir á þolþjálfun hafa sýnt fram á að slík 

þjálfun getur bætt heilsuna að ýmsu leyti m.a með því að styrkja hjarta- og æðakerfið ásamt 

því að lækka blóðþrýsting, hvíldarpúls og áhættuþætti hjarta- og æðasjúkdóma (Dimeo et al., 

2012; Rognmo et al., 2012). Að sama skapi eru margir einstaklingar sem stunda frekar 

styrktarþjálfun, en slík þjálfun hefur ýmsa kosti sem einnig eru mikilvægir fyrir líkamlega 

heilsu, t.d með því að auka vöðvamassa og styrk ásamt því að stuðla að góðri beinheilsu 

(Gray, Di Brezzo, & Fort, 2013). Styrktarþjálfun má útfæra á ýmsa vegu, svo sem með 

handlóðum, stöngum, líkamsræktartækjum, teygjum og með eigin líkamsþyngd svo eitthvað 

sé nefnt (Iversen, Mork, Vasseljen, Bergquist, & Fimland, 2017). Hver útfærsla af 

styrktarþjálfun sem fólk stundar hefur sína kosti og galla en allar eiga þær það sameiginlegt 

að þjóna sömu markmiðunum þ.e.a.s að byggja upp, styrkja og viðhalda vöðvamassa (Hong, 

Hong, & Shin, 2014). Hversu miklum árangri fólk nær af reglulegri styrktarþjálfun veltur á 

ýmsum þáttum, svo sem aldri, æfingavali, ákefð, næringu og fleiru (Krzysztofik, Wilk, 

Wojdała, & Gołaś, 2019).   

Vísbendingar eru um að einstaklingar með ákveðna líkamlega eiginleika eigi auðveldara 

með uppbyggingu á styrk og vöðvamassa, en það er einmitt viðfangsefni þessarar ritgerðar.  

Vegna þess hversu mikinn ávinning má uppskera af því að stunda styrktarþjálfun og hversu 

mikilvægu hlutverki slík þjálfun gegnir í lífi margra þá er markmiðið með þessari ritgerð að 

kanna hvernig meðfæddir anatómískir eiginleikar hafi áhrif á getu einstaklings til þess að 

byggja upp vöðva eða styrk. 
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2 Aðferðir 

Upplýsingum og ritrýndum heimildum var aflað á viðurkenndum leitarsíðum Google Scholar, 

ProQuest, ResearchGate og PubMed. Lögð var áhersla á að finna og nota ritrýndar 

vísindagreinar sem voru ekki eldri en 10-20 ára gamlar en þó með örfáum undantekningum. 

Voru allar heimildir lesnar í gegn til þess að hægt var að ákvarða notagildi þeirra. Leitað var 

að heimildum með eftirfarandi leitarorðum (listinn er ekki tæmandi): Effects of aerobic 

exercise, resistance training, bone density, strength training, history of resistance training, 

muscle adaptations, anatomy, limb length, muscle hypertrophy, anthropometric 

measurements, muscle fiber composition study, muscle fiber type and strength, 

powerlifting, clean and jerk and snatch, calisthenics, testosterone and muscle growth, 

cortisol muscle hypertrophy, insulin like growth factor 1, sleep and muscle recovery, skeletal 

muscle adaptations strength, bodybuilding nutrition. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Saga styrktarþjálfunar 

Aðdáun fólks á vöðvastæltri og vel byggðri (e. aesthetically built) líkamsbyggingu á rætur 

sínar að rekja aftur til tíma Forn-Grikkja og Egypta. Grykkir lögðu mikla áherslu á líkamlega 

hreyfingu þar sem hún spilaði mikilvægt hlutverk í félagslegu og pólitísku lífi þeirra. Ungir 

Grykkir stunduðu sínar æfingar gjarnan á æfingarvöllum (e. gymnasium) og hringleikahúsum 

þar sem þeir æfðu líkamlegan og andlegan styrk fyrir hina ýmsu viðburði, m.a Ólympíuleika 

og jafnvel herskyldu. Vöðvastæltir handleggir og axlir, grannt mitti og breitt bak voru 

samheiti fyrir karlmennsku og heilbrigðan líkama á tímum Forn-Grykkja og ummerki þess má 

sjá á vösum, styttum og öðrum minjum frá þessum tímum þar sem sjást hinir ýmsu guðir 

ásamt sigurvegurum Ólympíuleika. Forn-Grykkir og Egyptar voru fyrstir siðmenninga til þess 

að uppgötva og byrja að nota steina og önnur form þyngda til þess að nota í æfingar sínar. 

Forn-Grykkir notuðu gjarnan frumstæð handlóð á æfingum sínum sem kölluðust Halteres (e. 

Halteres Dumbbells) sem voru úr stein (1,5 – 2,0 kg) og eru þau innblásturinn fyrir 

hönnuninni á handlóðum sem við þekkjum í dag (Stojiljkovic, Ignjatovic, Savić, Marković, & 

Milanović, 2013). 

Það var svo árið 1531 sem að Sir Thomas Elyot gaf út bókina „The Boke Named The 

Governor“ þar sem hann kynnir æfingar sem geta byggt upp styrk og var það í fyrsta sinn 

sem fjallað var um kraft og styrk á þann hátt. Rúmlega áratug seinna, árið 1544 innan 

ákveðinna háskóla í Þýskalandi og Frakklandi var regulegri styrktarþjálfun (SÞ) bætt við inn í 

námsskránna ásamt því að skólarnir mældu með því að SÞ yrði fastur liður í námsskrá hjá 

öllum skólum. Seint á 19. öld komu svo nýjar æfingaaðferðir í sviðsljósið sem fylgdu fordæmi 

Forn-Grykkja þar sem fjöldinn allur af fólki tók nú þátt í þessum nýju æfingum sem kölluðust 

„lyftingar“. Fram að þeim tíma hafði slíkt athæfi einungis verið stundað sem afþreying fyrir 

almenning. Á þeim tíma mátti sjá fyrstu aflraunamennina sem ferðuðust bæjanna á milli og 

sýndu styrk sinn og kraft á hinum ýmsu viðburðum eða sem meðlimir í sirkús. Ásamt því að 

lyfta lóðum þá sýndu aflraunamennirnir styrk sinn með því t.d að draga þungar kerrur, lyfta 

dýrum og slíta keðjur sem þeir voru bundnir í. Meirihluti þátttakenda voru með útstæðan 

kvið, stóra og þykka útlimi og engin sjáanleg vöðvaskil þar sem vöðvastæltir og samhverfir 

líkamar voru óþekkt hugtök á þessum tíma. Það var svo ekki fyrr en seint á 19.öld og 

snemma á 20.öld sem að fólk sóttist eftir því í auknum mæli að vera með vel byggða líkama 

(Stojiljkovic et al., 2013). 

Styrktarþjálfun á sér langa sögu að rekja og hafa grunnhugmyndir þeirrar þjálfunar ekki 

breyst mjög mikið í gegnum aldanna rás. Stærstu breytingarnar í SÞ er sú byltingarkennda 

þróun og nýsköpun á þeim æfingarbúnaði og tækjum sem notaður er í dag. Frá því að lyfta 
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grjóti og steinum, yfir í einföld handlóð, erum við nú komin með háþróaðan æfingarbúnað 

sem notar t.d samþjappað loft til að þjálfa mótstöðu (Stojiljkovic et al., 2013). 

3.2 Hvað er styrktarþjálfun  

Styrktarþjálfun (SÞ) er tegund þjálfunar sem nær yfir fjölda af útfærslum, aðferðum og 

æfingum þar sem iðkendur nota þyngd sem mótstöðu sem leiðir til vöðvasamdráttar (Hong 

et al., 2014). Algengt er að stunda SÞ í líkamsræktarstöðvum með hinum ýmsa búnað sem 

þar er að finna, m.a með handlóðum, stöngum, köplum og tækjum (Iversen et al., 2017). En 

SÞ þarf ekki að vera bundin við líkamsræktarstöðvar. Auðvelt er að nýta sér ódýrar lausnir 

sem hægt er að nota hvar sem er, t.d æfingateygjur, líkamsþyngd, ökklalóð og stóra 

vatnsbrúsa svo eitthvað sé nefnt (Martins et al., 2013; Thiebaud, Funk, & Abe, 2014). 

Vöðvasamdráttum er stjórnað af miðtaugakerfinu og hafa hröðu og hægu 

vöðvaþræðirnir ásamt taugaaðlögun áhrif á þá (Buller, Kean, & Ranatunga, 1987). 

Styrktarþjálfun er sú þjálfunaraðferð sem notuð er þegar einstaklingur vill auka styrk sinn og 

vöðvamassa. Í fjölmörgum íþróttagreinum er aukning á vöðvamassa lykilþáttur í þjálfun og 

frammistöðu íþróttamannsins, enda hafa rannsóknir sýnt fram á að fylgni sé á milli flatarmáls 

vöðva-þverskurðs (e. muscle cross-sectional area) og vöðvastyrks (Herman et al., 2010; 

Jones, Bishop, Woods, & Green, 2008). Aukinn vöðvamassi er eitt af aðal markmiðum 

vaxtarræktariðkenda (Hackett, Johnson, & Chow, 2013), en er það einnig hjá mörgum öðrum 

einstaklingum sem stunda SÞ. Með tillit til heilsufars þá hefur lítill vöðvamassi hjá 

ungmennum verið tengdur við auknar líkur á ýmsum hjarta- og æðasjúkdómum og tengdum 

áhættuþáttum (Burrows et al., 2017; Srikanthan, Horwich, & Tseng, 2016). Hjá miðaldra og 

eldra fólki hefur lítill vöðvamassi verið tengdur við auknar líkur á sykursýki 2 (Son et al., 

2017). 

Styrktarþjálfun ber með sér ýmsa kosti fyrir einstaklinga á öllum aldri og þá sérstaklega 

eldra fólk (Phillips & Winett, 2010). Kostir þess að stunda SÞ eru: 1) aukning á vöðvamassa; 

2) aukinn efnaskiptahraði; 3) aukin beinþéttni; 4) minnkaðar líkur á meiðslum; og 5) 

endurheimt á vöðvamassa sem tapast með hækkuðum aldri (Phillips, 2007; Stiegler & 

Cunliffe, 2006). Rýrnun á beinagrindarvöðvum líkamans verður til þess að einstaklingur hefur 

minni styrk til þess að takast á við daglegt athæfi, t.d að standa upp úr stól, þrífa sjálfan sig 

eða útbúa sér máltíð. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á það að tap á beinagrindarvöðvum 

stuðlar hvað mest að lækkun á efnaskiptahraða einstaklings í hvíld sem leiðir mögulega til 

ofþyngdar eða offitu (Phillips & Winett, 2010). 

Styrktarþjálfun er einnig nauðsynleg fyrir þær íþróttagreinar þar sem krafist er hraða, 

krafts og styrks. Að auki er SÞ einnig mikilvæg hjá íþróttamönnum sem stunda langhlaup, 
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hjólreiðar eða í greinum þar sem keppt er í þyngdarflokkum, t.d glímu og hnefaleikum þar 

sem mikilvægt er að viðhalda styrk og vöðvamassa (Fry, 2004).  

3.2.1 Æfingabreytur 

Helsta áskorunin við rannsóknir á SÞ er að einangra hvaða æfingabreytur spila stærsta 

hlutverkið í aukningu á styrk og vöðvamassa (Wernbom, Augustsson, & Thomeé, 2007). 

Fjölmargar æfingarbreytur hafa verið mikið rannsakaðar með tilliti til hámarks 

aðlögunarhæfni vöðva, þar á meðal: ákefð, æfingamagn (e. volume), röð æfinga, fjöldi 

endurtekninga og setta, hraði endurtekninga, hvíldartími milli setta og æfinga og 

þjálfunarástand iðkandans (Bird, Tarpenning, & Marino, 2005; Ralston, Kilgore, Wyatt, 

Buchan, & Baker, 2018). Æfingarmagn og ákefð eru grunnþættir SÞ sem hafa bein áhrif á 

aðlögunarhæfni vöðva (B. J. Schoenfeld, Ogborn, & Krieger, 2017; B. J. Schoenfeld, Peterson, 

Ogborn, Contreras, & Sonmez, 2015). Samtökin The American College of Sports Medicine 

ráðleggur fullorðnum einstaklingum að æfa hvern vöðvahóp 2-3 daga í viku með 8-12 

endurtekningum (60-80% af 1RM) og framkvæma 2-4 sett í hverri æfingu með 2-3 mínutna 

hvíld á milli setta (Garber et al., 2011). Aðrar rannsóknir gefa til kynna að lægri þyngdir (30-

60% 1RM) í æfingum örva álíka mikla vöðvastækkun og hærri þyngdir (>60% 1RM) (Burd, 

West, et al., 2010; Mitchell et al., 2012; B. J. Schoenfeld et al., 2015; Wernbom, Järrebring, 

Andreasson, & Augustsson, 2009). 

Hvaða æfingabreytur það eru sem stuðla mest að aukningu á styrk og vöðvamassa er 

enn umdeilt. Eitt af því sem er sérstaklega umdeilt á meðal þjálfara og annarra sérfræðinga 

SÞ er tíðni æfinga (Carpinelli, Otto, & Wientt, 2004). Fjölmargar rannsóknir á æfingatíðni 

hafa leitt í ljós að lág tíðni getur verið jafn áhrifarík og há tíðni (Di Brezzo, Fort, & Hoyt, 2002; 

DiFrancisco-Donoghue, Werner, & Douris, 2007; Graves et al., 1988; Izquierdo et al., 2004). 

Aðrar rannsóknir gefa til kynna að tvær til þrjár styrktaræfingar á viku á hvern vöðvahóp 

geta aukið flatarmál vöðva-þverskurðs á réttivöðva lærleggs og beygjuvöðva olnboga tvöfalt 

meira heldur en ein æfing á viku á hvern vöðvahóp (M. H. Thomas & Burns, 2016). 

Æfingamagnið sem framkvæmt er á hefðbundinni styrktaræfingu er skilgreint sem: 

endurtekningar x sett (Dankel et al., 2017), spilar mikilvægt hlutverk í uppbyggingu vöðva og 

styrks (Kraemer & Ratamess, 2004). Með því að framkvæma mörg sett í stað eins setts eykst 

fosfórun ákveðinna ensíma og próteina sem gefur til kynna að nægilegt æfingamagn þarf að 

vera til staðar á hverri styrktaræfingu til þess að hámarka vöðvastækkun (Burd, Holwerda, et 

al., 2010; Terzis et al., 2010). Hraði endurtekninganna sem framkvæmdar eru geta einnig 

haft áhrif á styrk. Samkvæmt rannsókn Badillo og félaga þá kom í ljós að einstaklingur gat 

aukið bekkpressu styrk sinn með því að framkvæma æfinguna eins hratt og hann gat 

(González-Badillo, Rodríguez-Rosell, Sánchez-Medina, Gorostiaga, & Pareja-Blanco, 2014).  
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3.3 Tegundir af styrktarþjálfun 

Til eru margar tegundir af styrktarþjálfun sem þjálfa á sinn hátt mismunandi týpur af 

vöðvastyrk og eru nokkrar þeirra útskýrðar hér að neðan. Greinar eins og kraftlyftingar og 

ólympískar lyftingar reyna mikið á hámarksstyrk og tækni meðan greinar eins vaxtarrækt og 

líkamsþyngdarþjálfun snúast meira um fleiri endurtekningar og jafnvel vöðvaþol. 

Kraftlyftingar er íþrótt þar sem þátttakendur keppast um að lyfta sínum algjörum 

hámarksþyngdum (1RM) í þremur lyftum: hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu. 

Þátttakendur fá þrjár tilraunir í hverri lyftu til þess að reyna að lyfta sem mestri þyngd. Til 

þess að lyfturnar séu gildar þarf að fara eftir fyrirmælum dómara og fylgja ákveðnum reglum. 

Í hnébeygju þarf að ná viðeigandi dýpt neðst niðri í lyftunni og í bekkpressu þarf dómari að 

gefa merki áður en stönginni er slakað niður að brjóstkassa. Í réttstöðulyftu má einungis 

hefja lyftuna þegar hendi dómarans er komin upp í loft og halda þarf þyngdinni stöðugri í 

uppréttri stöðu áður en dómarinn gefur leyfi um að slaka megi stönginni aftur niður á gólf. Ef 

keppandi nær ekki að framkvæma neina af sínum þremur tilraunum samkvæmt þessum 

reglum þá verður engin lyfta metin gild. Þrír dómarar fylgjast með hverri lyftu og þarf 

einungis að fá samþykki 2/3 þeirra til þess að lyftan verði metin sem gild (Ferland & Comtois, 

2019).  

Vaxtarrækt er íþrótt sem snýst fyrst og fremst um löngunina í vöðvastælta 

líkamsbyggingu sem unnið er að með reglubundnum hætti, m.a með styrktaræfingum og 

sérsniðnu matarplani. Þrátt fyrir að kvenfólk taki þátt í vaxtarrækt eru þær í miklum 

minnihluta innan íþróttarinnar miðað við karla. Á vaxtarræktarmóti sýnir hver keppandi 

líkamsbyggingu sína uppi á sviði fyrir framan hóp af dómurum sem meta keppandann útfrá 

stærð, samsvörun og sjáanlegra skila (e.muscle definition) vöðvabyggingu hans. Áherslan á 

vel byggða og fallega líkamsbyggingu er það sem aðskilur vaxtarrækt frá kraftlyftingum, þar 

sem markmiðið er einungis að ná að lyfta sem mestum þyngdum. Fjölmargir einstaklingar út 

um allan heim lyfta lóðum sem hluti af þeirra hreyfingu, en taka ekki endilega þátt í 

keppnum. Þrátt fyrir að fáir sækjast eftir útblásnum líkömum líkt og Mr. Olympia (hæsti titill 

vaxtarræktar) keppenda hafa, þá blómstrar fitness bransinn samt sem áður. Vegna 

lönguninnar í flottan tvíhöfða og „six-pack“ kviðvöðva þá er fjöldinn allur af fólki sem kaupir 

sér áskrift í líkamsræktarstöðvar, les fitness tímarit og gerir tilraunir með fæðubótarefnum 

sem bæta frammistöðu (Mosley, 2009).  

Ólympískar lyftingar (ÓL) er ein af styrktargreinunum þar sem frammistaða keppenda er 

metin útfrá þeirra þyngstu gildu tilraunum í eftirfarandi lyftum: snörun og jafnhending. Í 

báðum lyftum er markmikið að færa lyftingarstöngina frá gólfi, upp fyrir höfuð og rétta úr 

handleggjum. Í snörun er stönginni lyft frá gólfinu og í einni hreyfingu færð upp fyrir höfuð í 

hnébeygjustöðu með handleggi útrétta. Aftur á móti er jafnhending framkvæmd í tveim 
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hreyfingum þar sem stoppað er stutt á milli hreyfinganna tveggja. Fyrst er stönginni lyft frá 

gólfi upp í stuðningsstöðu ofan á framanverðar axlir og því næst er notuð axlapressa með 

fótspyrnu til þess að ná stönginni upp fyrir höfuð og að lokum er rétt úr handleggjum. 

Keppendum í ÓL, svipað og í kraftlyftingum er skipt í flokka útfrá kyni, aldri og líkamsþyngd. 

Til þess að verða farsæll í ÓL krefst greinin mikils líkamlegs og andlegs undbúning sem 

samtvinnar styrk og kraft með afburðakunnáttu í tækni lyftanna tveggja (Vidal Pérez, 

Martínez-Sanz, Ferriz-Valero, Gómez-Vicente, & Ausó, 2021). 

Líkamsþyngdarþjálfun (LÞÞ) er sú SÞ sem þarfnast hvað minnst af almennum 

æfingarbúnaði og er góð og einföld leið til þess að bæta líkamsstöðu, styrk og 

líkamssamsetningu. Þjálfunaraðferðin hefur verið notuð á hinum ýmsu starfsvettvöngum, t.d 

í heilbrigðisgeiranum, hernum og skólum til þess að bæta líkamleg einkenni einstaklinga. 

Líkamsþyngdarþjálfun á margt sameiginlegt með hinum ýmsu fimleikahreyfingum en 

hreyfingin fer að mestu leyti fram utandyra, t.d í almenningsgörðum þar sem notaðir eru m.a 

hringir og klifurgrindur til þess að framkvæma æfingarnar. Markmiðið með þjálfuninni er að 

auka styrk á hina ýmsa vegu t.d. með því að: framkvæma hámarksendurtekningar af 

upphífingum eða dýfum fyrir vöðvaþol, framkvæma þessar æfingar með eins mikilli ábættri 

þyngd fyrir hámarksstyrk eða að framkvæma fimleikaæfingar sem hægt er að skala upp í 

erfiðleika fyrir jafnlengdarstyrk og svo áfram mætti telja. Þar sem litið er á LÞÞ sem 

„götuæfingar“ þá eru ekki til samtök innan hreyfingarinnar sem viðurkennd eru af Alþjóðlegu 

Ólympíunefndinni (IOC). Þrátt fyrir það eru til einkasamtök eins og World Street Workout 

And Calisthenics Federation (WSWCF) sem hafa höfuðstöðvar sínar í Lettlandi (E. Thomas et 

al., 2017). 

3.4 Hvað veldur aukningu á styrk og vöðvamassa 

Með reglubundinni iðkun getur styrktarþjálfun stuðlað að ofvexti (e. hypertrophy) sem eykur 

vöðvamassa. Aukning á stærð vöðvaþráða gerist vegna samflæði jákvæðs 

vöðvapróteinjafnvægis og aukningu á hnoðatróðfrumum (e. satellite cells) í vöðvaþráðunum. 

Jákvæðu vöðvapróteinjafnvægi er náð þegar að nýmyndun vöðvapróteina verður meira 

heldur en niðurbrot þeirra. Meðan að SÞ og umframmagn amínósýra í blóðinu örva bæði 

nýmyndun vöðvapróteina þá er það vegna samverkandi áhrifa þessa tveggja þátta sem að 

aukning á vöðvapróteinum og ofvöxtur vöðvaþráða á sér stað (Phillips, 2014). 

Beinagrindarvöðvar fara í gegnum mikla aðlögun þegar líkaminn undirgengst reglulega 

styrktarþjálfun en ýktasta dæmið um slíka aðlögun má sjá hjá vaxtarræktarfólki. Þó er 

mögulegt að auka styrk án þess að vöðvastækkun eigi sér stað. Sem gefur til kynna að styrkur 

sé ekki eiginleiki vöðvanna heldur eiginleiki hreyfikerfis líkamans. Taugakerfi líkamans skiptir 

miklu máli í tengslum við aukningu og túlkun styrks og þó að mögulegt sé að að auka styrk án 

þess að vöðvastækkun eigi sér stað, þá er það ekki hægt án taugaaðlögunar (Enoka, 1988).  



14 

Hormónastarfsemi líkamans og inntaka hormóna getur einnig haft mikil áhrif á 

líkamssamsetningu- og líkamsstarfsemi. Karlhormónið testósterón bætir líkamsamsetningu 

með því að minnka fitumassa og auka vöðvamassa á sama tíma. Þessi aukni vöðvamassi er 

að öllum líkindum vegna ofvaxtar vöðvaþráða líkamans sem gerist m.a þegar heilbrigðir 

karlar taka inn testósterón (Sinha-Hikim et al., 2002). Testósterón örvar einnig mítósu í 

vöðvakímfrumum, örvar virkni ríbósóma, nýmyndun RNA pólýmerasa og eykur nýmyndun 

samdráttar- og ósamdráttarhæfra vöðvapróteina og stuðla öll þessi atriði að vöðvastækkun 

(Köhn, 2006). Wang og félagar ákváðu að rannsaka langtímanotkun á testósterón geli og 

áhrif þess á kyngetu, skapgerð, vöðvamassa og beinþéttni hjá körlum með lágt magn af 

testósteróni í líkamanum. Þátttakendur voru látnir nota gel sem var 1% testósterón (5, 7,5 

eða 10g/á dag) og juku þeir vöðvamassa sinn um 3kg og minnkuðu fitumassa sinn um 1,5 kg 

á 36 mánuðum, en ekki var marktæk breyting á vöðvastyrk (Wang et al., 2004). Í annarri 

rannsókn Snyder og félaga voru þátttakendur látnir nota testósterón plástra sem gáfu 6 mg á 

dag og jókst vöðvamassi þeirra um 1,9 kg og minnkaði fitumassi um 3 kg, vöðvastyrkur 

fótleggja jókst lítillega, en ekki nógu mikið til að aukningin taldist marktæk (Snyder et al., 

1999). En testósterón hefur einnig fyrirbyggjandi kosti fyrir ýmsa hópa. Sýnt hefur verið fram 

á það að tap á vöðvamassa verður minna hjá eldri mönnum sem eru með hærra magn af 

testósteróni í líkamanum (LeBlanc et al., 2011).   

Annað hormón líkamans sem getur haft áhrif á aukningu vöðva og styrks er sykursterinn 

kortisól. Hormónið sem seytt er af nýrnahettuberkinum hefur ýmsa virkni, m.a með því að 

spila mikilvægt hlutverk á meðan og eftir æfingu t.d með því að taka þátt í glúkósamyndun 

og að flýta fyrir virkjunar og notkun fitu sem orkugjafa. Öfugt við testósterón þá hefur 

kortisól niðurbrotsvirkni (e. catabolic) og getur því einnig hindrað nýmyndun próteina og þar 

af leiðandi vöðvastækkun. Þættir sem hafa áhrif á magn kortisóls í líkamanum eru m.a 

svefnleysi, streita, æfingar o.fl. (Vale, Rosa, Nodari-Junior, & Dantas, 2012). Jacks og félagar 

ákvaðu að rannsaka áhrif þriggja mismunandi æfingarákefða á magn kortisóls í munnvatni. 

Samkvæmt þeirra niðustöðum voru það langar æfingar og æfingar með hárri ákefð sem juku 

mest kortisólmagn í munnvatni (Jacks, Sowash, Anning, McGloughlin, & Andres, 2002). 

Svefn er mjög mikilvægur fyrir heilbrigða og eðlilega starfsemi lífvera og getur skortur á 

svefni verið skaðlegur heilsunni t.d með því að breyta: matarhegðun, glúkósastjórnun, 

blóðþrýsting, heilastarfsemi og hormónastarfsemi. Svefnskortur getur einnig valdið hækkun 

á kortisólmagni líkamans og lækkun á testósteróni og IGF-1 sem er hormón sem lækkar 

blóðsykur líkt og insúlín (Jacks et al., 2002). Rannsókn frá Nedeltcheva og félögum sýndi fram 

á það að tap á vöðvamassa getur aukist um 60% ef einstaklingar verða fyrir miklum 

svefnskorti (Nedeltcheva, Kilkus, Imperial, Schoeller, & Penev, 2010).  
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Þegar kemur að því að hámarka vöðvastækkun og styrk eru ráðleggingarnar varðandi 

næringu nokkuð sambærilegar, sérstaklega þar sem aukinn vöðvamassi og aukinn styrkur 

haldast hönd í hönd upp að vissu leyti. Vöðvar líkamans eru búnir til úr próteinum, þess 

vegna þarf að auka nýmyndun vöðvapróteina og hindra niðurbrot vöðvanna til þess að hægt 

sé að byggja upp vöðva. Besta leiðin til þess að gera það er að innbyrða 2-3 gr af próteini á 

hvert kg í líkamsþyngd (80 kg einstaklingur myndi þá borða 160-240 gr af próteinum á dag) 

og á þetta sérstaklega við ákafar og erfiðar æfingar. Hitaeiningar skipta einnig miklu máli þar 

nauðsynlegt er að borða fleiri hitaeiningar heldur en líkaminn nær að brenna á einum 

sólarhring til þess að hámarka vöðvastækkun (Stoppani, 2015).  

3.5 Rannsóknir á styrktarþjálfun 

3.5.1 Beinabygging 

Bein líkamans umlykja innri líffærin og sjá til þess að þau séu varin gegn ytri hættum en 

beinin gegna einnig ýmsum öðrum mikilvægum hlutverkum. Bein gera hreyfingu líkamans 

mögulega með því að hafa festur vöðva á hinum ýmsu stöðum. Ákveðin bein eru einungis til 

stuðnings fyrir vöðvana meðan önnur bein flytja kraftana sem myndast þegar 

vöðvasamdráttur á sér stað. Frá aflfræðilegu sjónarhorni virka bein sem vogarstöng og 

liðamótin sem veltiásar. Bein mun ekki hreyfast án þess að vöðvi liggi yfir liðamót þess og 

dragist saman. Á efnaskiptastigi, hefur beinvefur ýmsa virkni. Fyrst og fremst virkar 

beinvefsgrind sem forðabúr fyrir fjölda af steinefnum sem mikilvæg eru fyrir starfsemi 

líkamans, sérstaklega kalk og kalíum. Bein virka einnig sem vettvangur fyrir fitugeymslu og 

framleiðslu blóðkorna (J. Gordon Betts, 2013). Til þess að viðhalda góðri beinheilsu er 

mikilvægt að fá nóg af D-vítamíni úr fæðunni eða sem fæðubót. D-vítamín gegnir mörgum 

mikilvægum hlutverkum í líkamanum. Það er til dæmis nauðsynlegt til að stýra kalkbúskap 

líkamans og er nauðsynlegt fyrir uppbyggingu beina þar sem það örvar frásog kalks í 

meltingarvegi og stuðlar að eðlilegum kalkstyrk í blóði (Landlæknisembættið, 2021b). Það 

sem getur einnig stuðlað að bættri beinheilsu er hreyfing og hafa rannsóknir á SÞ sérstaklega 

leitt í ljós að styrktar- og kraftþjálfun séu góðar leiðir til þess að auka beinþéttni (Gray et al., 

2013).  

Beinabygging getur einnig skipt máli í tengslum við að byggja upp styrk eða vöðvamassa. 

Margir halda því fram að ef einstaklingar eru með mjóa beinabyggingu getur það haft áhrif á 

hversu mikinn vöðvamassa þeir munu ná að bæta á sig ásamt því hversu miklum þyngdum 

þeir munu geta lyft á æfingum (Hansen, 2005). Keogh og félagar ákvaðu að rannsaka 

mannfræðimælingar (e. anthropometry) kraftlyftingamanna í tengslum við styrk og 

frammistöðu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 54 kraftlyftingamenn og var þeim skipt í 

þrjá hópa: sterkastir, meðalsterkir og minnst sterkir útfrá Wilks stigum þeirra. Wilks stig er 



16 

sannreynd aðferð sem notuð er hjá alþjóðakraftlyftingasamtökunum IPF til þess að bera 

saman frammistöður keppenda úr hinum ýmsu þyngdarflokkum til þess að skera úr um 

sigurvegara yfir alla þyngdarflokka (Vanderburgh, 1999). Gögnum um 

kraftlyftingaframmistöðu var safnað á kraftlyftingamóti þar sem mannfræðimælingar á 

þátttakendum voru einnig teknar. Allir þátttakendur fengu þrjár tilraunir í hnébeygju, 

bekkpressu og réttstöðulyftu samkvæmt reglum IPF. Mannfræðimælingar voru teknar 

tveimur dögum fyrir mót og mælt var: líkamsmassi, sitjandi og standandi hæð, 6-punkta 

fitumæling, þykktir á 13 útlimum, 9 lengdar- og 6 breiddarmælingar á útlimum. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra kom í ljós að enginn marktækur munur var á milli hópanna fyrir utan 

ummál brjóstkassa (e. brugsch index) sem var meira hjá sterkustu kraftlyftingamönnunum. 

En ef tölurnar eru skoðaðar nánar má sjá að þátttakendur í sterkasta hópnum voru alla jafna 

með styttri upphandlegg, framhandlegg, lærlegg, neðri fótlegg og sitjandi hæð (þó ekki 

marktækt styttri). Þetta gefur hinsvegar vísbendingar um að þátttakendur í sterkasta 

hópnum voru lágvaxnari (Keogh, Hume, Pearson, & Mellow, 2009).  

Í mjög svipaðri rannsókn hjá Ferland og félögum vildu þeir rannsaka hvort 

mannfræðimælingar kraftlyftingamanna hefði áhrif á hámarksstyrk þeirra í hnébeygju, 

bekkpressu og réttstöðulyftu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru kraftlyftingamenn úr 

þremur aldursflokkum kanadísku kraftlyftingarsamtakanna Quebec Powerlifting Federation: 

18 ára og yngri (n=1), 18-23 ára (n=18) og 23-40 ára (n=40). Allar mannfræðimælingar 

þátttakenda voru teknar með málbandi og líkamsþyngd mæld með vigt þar sem 

þátttakendur voru einungis á nærfötunum. Þátttakendur fengu allir þrjár tilraunir í 

hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu og var hámarksstyrkur hvers og eins metinn útfrá 

þyngstu lyftu. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að kraftlyftingamennirnir sem voru með 

þyngstu lyfturnar í hnébeygju og bekkpressu miðað við sína líkamsþyngd voru m.a. með 

hærri líkamsþyngd, hærri líkamsþyngdarstuðul, meira ummál efri búks og styttri neðri 

fótlegg í hlutfalli við líkamshæð. Hjá þeim kraftlyftingarmönnum sem voru bestir í 

réttstöðulyftu miðað við hinar lyftur þeirra, voru þeir með styttri bol lengd bæði út af fyrir sig 

og í hlutfalli við líkamshæð og með lengri neðri fótlegg. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að því 

stærra ummál efri búks sem þátttakendur voru með því líklegra var að þeir voru sterkari í 

öllum þremur lyftunum (Ferland, Laurier, & Comtois, 2020). 

Miyatake og félagar rannsökuðu tengslin á milli vöðvastyrks, mannfræðimælinga og 

líkamssamsetningar. Þátttakendur rannsóknarinnar var ungt fólk á aldrinum 15-19 ára: 48 

karlmenn og 189 konur. Mannfræðimælingar og líkamssetning þátttakenda var mælt, svo 

sem hæð, þyngd, líkamsþyngdarstuðull (BMI), ummál kviðar og mjaðma ásamt fituprósentu. 

BMI var mælt með þyngd/(hæð)2 og ummál kviðar var mælt með málbandi á breiðasta hluta 

mjaðma eftir venjulega útöndun. Fituprósenta var svo mæld með rúmtaksrita (e. 
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plethysmograph). Gripstyrkur var metinn með THP-10 mæli og styrkur fótleggja með 

COMBIT CB-1 tæki. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að marktæk tengsl voru á milli gripstyrks, 

fótleggja styrks og líkamshæð þátttakenda. Því hávaxnari sem þátttakendur voru, því sterkari 

voru þeir (Miyatake et al., 2012). 

Í rannsókn Pérez og félaga ákvaðu þeir að rannsaka tengslin milli lengd útlima, 

líkamssamsetningu og hraða í ÓL. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 44 (karlmenn n= 31, 

konur n= 13) einstaklingar frá Spáni sem æfa og keppa í ÓL. Búnaðurinn sem notaður var við 

mælingar var fituklípa, sveigjanlegt þunnt málband, stór og lítill mannfræðimælir (e. 

anthropometer), vigt, mannfræðimælingarbox og málband sem notað er sérstaklega til að 

mæla útlimi (e. segmometer). Allur búnaður var viðurkenndur, samþykktur og stilltur rétt 

fyrir mælingar. Hraði í jafnhendingu og snörun var svo metinn á fyrsta lyftingamóti 

tímabilsins þar sem allir þátttakendur fengu þrjár tilraunir í hvorri lyftu. Tilraunir þátttakenda 

voru teknar upp með myndatökuvél (Reflex EOS 1200D, Canon) og var hraði 

lyftingastangarinnar metinn með sérstöku forriti (Kinovea-0.8.15). Samkvæmt niðurstöðum 

þeirra var marktæk tengsl á milli lengd fótar, lengd handar og frammistöðu í snörun hjá 

konum. Því lengri fót og hönd sem konur voru með, því sterkari voru þær. Hjá karlmönnum 

var marktæk tengsl að finna á milli lengd sköflungsbeins og hraða í snörun. Því lengri 

sköflungsbein sem þátttakendur voru með, því hraðari var lyftan í snörun (Vidal Pérez et al., 

2021). Saiyed og félagar ákvaðu að kanna tengsli á milli útlimalengdar, liðleika hamstring 

vöðvanna og lóðréttar stökkgetu. Þeir fengu til liðs við sig 200 íþróttamenn á aldrinum 18-25 

ára sem höfðu keppt í annaðhvort körfubolta, knattspyrnu eða krikket á liðnu ári. Gengið var 

úr skugga um að enginn þátttakenda var með meiðsli af einhverju tagi sem hefði áhrif á 

mælingar rannsóknarinnar. Mælt var lengdir efri útlima: upphandleggsbein, 

framhandleggsbein (ulna) og hendi. Lengd neðri útlima: lærleggsbein, sköflungsbein og fótur. 

Ummál efri útlima: Upphandleggur og framhandleggur. Ummál neðri útlima: lærleggur og 

kálfar. Ásamt því að liðleiki hamstringvöðva var einnig mældur. Lóðrétt stökkgeta var metin 

með því móti að þátttakendur áttu að standa beinir í baki við hliðina á vegg og framkvæma 

lóðrétt stökk. Sett var kalk á fingur þátttakenda og fengu þeir fyrirmæli um að snerta vegginn 

eins hátt eins þeir gátu í stökkinu. Því næst áttu þeir að beygja sig í mjöðmum niður í 

þægilega stellingu og sveifla höndunum aftur fyrir sig á sama tíma. Úr þeirri stöðu 

framkvæmdu þátttakendur lóðrétt stökk með armsveiflu til að hjálpa líkamanum að komast 

hærra og snertu vegginn í efstu stöðu stökksins. Fengu þátttakendur þrjár tilraunir og var 

meðaltal þeirra tilrauna reiknað og notað sem gildi í rannsókninni. Niðurstöður þeirra sýndu 

að marktæk tengsl voru á milli lengdar á upphandleggsbeini, framhandleggsbeini, 

sköflungsbeini og lóðréttar stökkgetu. Því lengri útlimi sem þátttakendur voru með, því 

hærra var stökkið (Saiyed, Pais, Afshan, Shemjaz, & Pais, 2015). 
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3.5.2 Týpur vöðvaþráða 

Fræðilega séð er hámark fyrir því hversu stórir vöðvaþræðir geta orðið. Það er ákvarðað 

útfrá arfgerð (e. genotype) og svipgerð (e. phenotype) einstaklings. Í stuttu máli eru 

erfðafræðilega kóðaðar upplýsingar (arfgerð) túlkaðar af stjórnstöð frumnanna til þess að 

framleiða eðliseiginleika vöðvanna (svipgerð). Með tilliti til vöðvastækkunar gæti 

einstaklingur verið með erfðafræðilega samsetningu til þess að verða farsæll 

vaxtarræktarmaður, en ef einstaklingurinn mun aldrei stunda einhvers konar SÞ þá er ekki 

hægt að ætlast til þess að viðkomandi verði með vöðvastælta heimsklassa líkamsbyggingu af 

hálfu arfgerðarinnar (B. Schoenfeld, 2016). 

Þættir sem hafa áhrif á stækkun vöðva eru m.a fjöldi og ofvöxtur vöðvaþráða, en fjöldi 

vöðvaþráða er ákvarðaður við fæðingu og eykst ekki. Sú stækkun vöðva sem á sér stað hjá 

einstaklingum eftir fæðingu er vegna ofvaxtar vöðvaþráða, þar sem lengd og ummál þeirra 

eykst (Yang, 2014). Hvaða týpa vöðvaþráða er ráðandi inni í vöðvafrumunni, hvítir eða 

rauðir, getur ráðist af erfðum og fjölda vöðvafrumna. Rauðir vöðvaþræðir (týpa I) eru betri 

fyrir þolgreinar og eru stundum kallaðir hægir vöðvaþræðir vegna þess hversu hægt þeir 

dragast saman og hversu hátt þol þeirra fyrir þreytu og átökum er. Hægir vöðvaþræðir 

innihalda mikið af hvatberum auk fleiri háræða sem umlykja hvern vöðvaþráð sem sjá til þess 

að vöðvinn fái næga orku í formi súrefnis. Hvítir vöðvaþræðir (týpa II) aftur á móti, eru vel 

sniðnir fyrir loftfirrt átök, t.d fyrir kúluvarp og lyftingar. Hvítir vöðvaþræðir eru fljótir að 

þreytast vegna þess hversu hratt þeir dragast saman og vegna hærra glýkógen magn 

frumnanna. Þessir vöðvaþræðir hafa færri hvatbera og háræðar heldur en rauðir 

vöðvaþræðir. Hvítum vöðvaþráðum er skipt í tvo flokka: fljótt oxandi (týpa IIa) og svo 

vöðvaþræðir sem taka við glúkósa hratt (týpa IIb). Vöðvaþræðir af týpu IIb innihalda mikið af 

glýkógeni og hátt magn af ensímum sem þarf til þess að framleiða orku án súrefnis. Þeir hafa 

mjög fáa hvatbera og treysta því á glýkólýtísk ensím fyrir sína orku. Vöðvaþræðir týpa IIa eru 

samblanda af hægum vöðvaþráðum og IIb hröðu vöðvaþráðunum þar sem þeir innihalda það 

besta frá báðum týpum. Úthald IIa vöðvaþráða fyrir þreytu er í meðallagi og hafa þeir 

tiltölulega mikið af hvatberum og háræðum (Hansen, 2005). Týpa IIx er önnur týpa af 

hröðum vöðvaþráðum sem eru enn hraðari og kraftmeiri en týpa IIa. Þrátt fyrir það þreytast 

þessir vöðvaþræðir mjög hratt og henta því vel í greinum þar sem krafist er mikils styrks og 

krafts í mjög stuttan tíma (Campos et al., 2002). Hvort hægt sé að breyta týpu vöðvaþráða úr 

týpu I yfir í týpu II og öfugt er ennþá umdeilt en vísbendingar eru um að slíkt sé mögulegt 

með þjálfun (Wilson et al., 2012). 

Fry og félagar ákvaðu að rannsaka hvort einkenni og týpur vöðvaþráða 

kraftlyftingamanna hefði áhrif á jafnstreymis (e. isokinetic) hnébeygjustyrk- og kraft. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm vel reyndir kraftlyftingamenn og meðal þeirra var 
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einn IPF heimsmeistari. Fenginn var viðmiðunarhópur í rannsóknina og samanstóð hann af 

fimm karlmönnum sem voru miðlungs virkir í hreyfingu. Líkamssamsetning var mæld með 

jöfnu útfrá 7-punkta fitumælingum. Kraftur var mældur með lóðréttu stökki og jafnstreymis 

hnébeygjuafl- og styrkur var mælt með Ariel 5000 Multifunction aflmæli. Þátttakendur fengu 

allir þrjár tilraunir með þrjár mismunand hraðastillingar á aflmælinum og var mesta aflið og 

krafturinn frá hverri hraðastillingu skráð niður. Vöðvaþráðasýni (80-160 mg) voru tekin úr 

lærvöðva þátttakenda sem voru snöggfryst og svo þiðin til þess að hægt var að ákvarða 

innihald vöðvapróteina og samsetningu vöðvaþráða. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

marktæk tengsl voru á milli jafnstreymis hnébeygjustyrks- og krafts, lóðréttrar stökkhæðar 

og IIa (hraðra) vöðvaþráða. Því meira hlutfall af IIa vöðvaþráðum sem þeir voru með, því 

sterkari voru þátttakendur (A. Fry et al., 2003). 

Methenitis og félagar vildu hins vegar rannsaka tengslin milli vöðvaboðspennu, 

samsetningu vöðvaþráða og krafts. Þeir fengu til liðs við sig 38 karlmenn með mismunandi 

þjálfunarbakgrunn: kyrrseta (n=10), langhlauparar (n= 9), kraftþjálfaðir (n=10) og 

styrktarþjálfaðir (n= 9). Líkamssamsetning þátttakenda var mæld með DEXA skanni og 

loftháð þolgeta (VO2peak) með öndunargrímu á Technogym Runrace hlaupabretti. Lóðrétt 

stökkgeta var mæld með lóðréttu stökki án armsveiflu (CMJ) og fengu þátttakendur þrjár 

tilraunir. Jafnlengdar (e. isometric) kraftur var metinn með sérsniðnum fótapressustól með 

hnéliðinn í 120° og fengu þátttakendur þrjár tilraunir til þess að beita eins miklum krafti og 

hægt var í þrjár sekúndur. Vöðvaboðspenna var mæld með vöðvaafritunartæki (EMG) og 

vöðvaþráðasýni tekin úr lærvöðva. Samkvæmt þeirra niðurstöðum eru bein tengsl á milli 

hlutfalls vöðvaþráða týpu II, sprengi- og stökkkrafts og hraða vöðvaboðspennu. Líklegt er að 

þetta sé vegna stærðar og dreifingu týpu II vöðvaþráða og þá sérstaklega týpu IIx 

vöðvaþráða. Því meira magn af vöðvaþráðum týpu IIx, því hraðari var vöðvaboðspennan. Því 

hraðari sem boðspenna vöðvanna er því hraðar getur vöðinn dregist saman (Methenitis et 

al., 2016). 

Verdijk og félagar vildu rannsaka hvort eiginleikar vöðvaþráða hjá eldri mönnum gæti 

spáð fyrir um vöðvamassa og styrk. Þeir fengu til liðs við sig 41 þátttakanda, eldri menn á 

aldrinum 65-86 ára. Flatarmál vöðva-þverskurðs var mælt með tölvusneiðmyndatöku og 

líkamssamsetning mæld með DEXA skanni. Þátttakendur fóru í blóðprufu og því næst var 

tekið vöðvaþráðasýni (50-80 mg) úr lærvöðva hægri fótleggs. Hámarksstyrkur var metinn 

með 1RM styrktarprófum í fótapressu og fótaútréttutæki. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

vöðvastyrkur er að mestu leyti ákvarðaður út frá vöðvamassa og stærð vöðvaþráða af týpu II 

(Verdijk et al., 2010). 

Fry og félagar vildu rannsaka einkenni vöðvaþráða í tengslum við afkastagetu hjá 

ólympískum-lyftingamönnum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex reyndir ólympískir 
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lyftingamenn og einn þátttakandi hafði verið valinn í landslið Bandaríkjanna fyrir 

heimsmeistaramót í lyftingum. Fenginn var viðmiðunarhópur með sjö mönnum sem höfðu 

ekki stundað neina styrktar- eða þolþjálfun á árinu fram að rannsókninni. Vöðvaþráðasýni 

(50-100 mg) voru tekin úr lærvöðva og voru sýnin snöggfryst og þiðin svo hægt var að 

ákvarða samsetningu vöðvaþráðanna. Líkamssamsetning þátttakenda var mæld með 

fituklípu og lóðrétt stökkgeta metin með lóðréttu stökkprófi með armsveiflu og án armsveiflu 

til þess að líkja eftir byrjunarstöðunni í snörun og jafnhendingu. Til að ákvarða styrk og 

afkastagetu þátttakenda voru þeir látnir svara spurningarlista þar sem spurt var um 

nýlegustu lyftur þeirra á landsmóti USA í ÓL. Samkvæmt þeirra niðurstöðum þá voru 

ólympísku lyftingamennirnir með minna hlutfall af týpu IIb vöðvaþráðum og mun meira 

hlutfall af týpu IIa þráðum í samanburði við viðmiðunarhópinn. Vöðvaþræðir af týpu IIa voru 

einnig stærri hjá lyftingamönnunum og voru þeir dreifðir yfir hlutfallslega stærra svæði 

heldur en hjá viðmiðunarhóp. Sem gefur vísbendingar um að til þess að verða farsæll í 

ólympískum lyftingum þarf einstaklingur að vera með ákveðið mikið hlutfall og stærð af 

vöðvaþráðum týpu IIa (A. C. Fry et al., 2003). Svipaðar niðurstöður má sjá í eldri rannsókn frá 

Dons og félögum sem ákvaðu að rannsaka áhrif styrktarþjálfunar í tengslum við samsetningu 

vöðvaþráða og flatarmáls vöðvaþverskurðar. Þeir fengu til liðs við sig 18 unga karlmenn sem 

tilheyra allir sama bekknum í framhaldsskóla. Jafnlengdar styrkur í útréttivöðvum hnéliðs 

hægri fótleggjar í 90° beygju var mældur með aflmæli útbúinn þannema. Jafnlengdarúthald 

var einnig mælt með aflmæli þar sem 35, 50, 65, 80 og 90% af jafnlengdarstyrk var notað 

sem mótstaða í mælingunum. Dýnamískur styrkur var mældur í standandi fótaútréttutæki. 

Hámarksþyngdin sem hægt var að lyfta með þessu móti var metin sem dýnamískt 1RM. 

Dýnamískt úthald var metið með grunnri hnébeygju í Smith tæki. Þátttakandi átti að gera 20 

endurtekningar á hverri mínutu með 35, 50, 65, 80 og 90% af 1RM þangað til hann gat ekki 

haldið áfram vegna þreytu (e. volational fatigue). Jafnlengdar- og dýnamískur styrkur var 

mældur 5-6 skipti á tíu dögum. Öllum þátttakendum var skipt í þrjá hópa og var einn þeirra 

látinn vera viðmiðunarhópur meðan að hinir tveir voru látnir æfa með 50% og 80% af sínu 

1RM. Fjöldinn af endurtekningum sem 50% hópurinn átti að framkvæma var 20 og hjá 80% 

hópnum 12 endurtekningar og áttu þátttakendur að æfa þrisvar í viku í sjö vikur. Samkvæmt 

þeirra niðurstöðum mátti sjá marktæk tengsl milli hlutfallslegs innihalds af hröðum 

vöðvaþráðum og aukningu á dýnamískum styrk í hverri vöðvaeiningu vöðvaþverskurðs. Því 

meira hlutfall af hröðum vöðvaþráðum (týpu II) sem þátttakendur höfðu, því meiri 

dýnamískan styrk voru þeir með sem gefur sterklega til kynna að hlutfall af hröðum 

vöðvaþráðum sé forsenda farsællar styrktarþjálfunar (Dons, Bollerup, Bonde-Petersen, & 

Hancke, 1979).    
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4 Umræður 

Það eru ýmsir þættir sem spila sitt hlutverk í aukningu á styrk og stærðar vöðva, t.d 

vöðvapróteinjafnvægi, hormónastarfsemi, svefn og næring ásamt fleiru. Ef einstaklingur vill 

auka styrk sinn eða vöðvamassa er styrktarþjálfun mikilvægur hluti af því ferli og eru til 

margar útfærslur af þjálfuninni og ber þá helst að nefna kraftlyftingar, vaxtarrækt, 

ólympískar lyftingar og líkamsþyngdarþjálfun sem er getið í þessari ritgerð.  

Fjölbreyttar rannsóknir síðustu ára sem tengjast styrktarþjálfun hafa sýnt fram á 

margskonar áhugaverðar niðurstöður. Í rannsókn þar sem bornir voru saman þrír hópar af 

kraftlyftingamönnum kom í ljós að sterkustu kraftlyftingamennirnir meðal hópanna voru alla 

jafna með stystu útlimina og sitjandi hæð, ásamt því að vera með mesta ummál brjóstkassa í 

úrtakshópnum. Lengd útlimanna gefur vísbendingar um að sterkustu kraftlyftingamennirnir 

voru lágvaxnari en aðrir þátttakendur rannsóknarinnar sem gæti vissulega verið þeim í hag. 

Lágvaxinn einstaklingur hefur styttri hreyfiferil í sínum lyftum og getur þar af leiðandi lyft 

meiri þyngdum en hávaxinn einstaklingur þar sem sú þyngd þarf ekki að ferðast jafn langa 

vegalengd. Einnig er vafamál hvort niðurstöðurnar um ummál brjóstkassa séu marktækar 

fyrir þessa ritgerð, þar sem úrtakshópurinn sem um ræðir eru kraftlyftingamenn sem þjálfa 

brjóstvöðva með reglubundnum hætti og því ekki hægt að fullyrða að ummál brjóstkassa 

þeirra sé meðfæddur eiginleiki. Sambærileg rannsókn leiddi í ljós að þeir kraftlyftingamenn 

sem voru með þyngstu lyfturnar í hnébeygju og bekkpressu miðað við sína líkamsþyngd voru 

með hærri líkamsþyngd, hærri líkamsþyngdarstuðul, meira ummál efri búks og styttri neðri 

fótlegg í hlutfalli við líkamshæð. Óljóst er hversu gagnlegar þær niðurstöður eru þar sem 

erfitt er að fullyrða hvort líkamsþyngd og líkamsþyngdarstuðull séu meðfæddir eiginleikar. 

Þeir komust einnig að því að kraftlyftingamennirnir sem voru bestir í réttstöðulyftu miðað við 

hinar lyftur þeirra voru með styttri bol út af fyrir sig og í hlutfalli við líkamshæð og með lengri 

neðri fótlegg. Þær niðurstöður eru áhugaverðar þar sem mikið hefur verið rætt innan 

lyftingarsamfélagsins að best sé fyrir réttstöðulyftu og hnébeygju að vera með stutta fótleggi 

og langann bol, til þess að vera uppréttari í lyftunni sem veldur minna álagi á bakið í lyftunni 

og ákjósanlegri hreyfiferil. Að lokum kom fram hjá þeim sambærileg niðurstaða og í fyrri 

rannsókn, að þeir kraftlyftingarmenn sem voru sterkastir í öllum þremur lyftunum voru með 

stærsta ummál efri búks af þátttakendum. Erfitt að fullyrða að ummál efri búks hjá þeim 

þátttakendum sé meðfæddur eiginleiki þar sem kraftlyftingarmenn stunda aðallega 

styrktarþjálfun og hafa oftast mikinn vöðvamassa. 

Í japanskri rannsókn þar sem kannað var gripstyrkur og fótleggja styrkur í tengslum við 

líkamshæð hjá ungu fólki kom í ljós að því hávaxnari sem þátttakendur voru, því sterkari voru 

þeir. Sem er áhugavert þar sem ekki er endilega tenging á milli vöðvamassa og líkamshæð 

einstaklinga. Hávaxinn einstaklingur þarf að færa allar þyngdir lengri vegalengdir í flestum 
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æfingum vegna lengri útlima og er því áhugavert að sjá í þessari rannsókn að þeir 

einstaklingar sýndu meiri styrk í fótleggjum.  

Þegar litið er á rannsóknir á ólympískum lyftingum kemur í ljós að því lengri fót og hönd 

sem kvenkyns þátttakendur voru með, því sterkari voru þær í snörun og því lengri 

sköflungsbein sem karlar voru með, því hraðari var lyftan hjá þeim í snörun. Þetta eru 

gagnlegar upplýsingar þar sem hraðari lyftur hafa verið beintengdar við aukningu á styrk 

(González-Badillo et al., 2014). Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn sem skoðaði 

tenglsin milli lengd útlima og lóðréttrar stökkgetu. Því lengri sköflungsbein sem þátttakendur 

voru með, því hærra var stökkið. Ekki er tekin fram líkamshæð þátttakenda en vert er að 

nefna að oftast eru þeir einstaklingar sem stökkva hæst einnig hávaxnir, sérstaklega ef litið 

er á atvinnufólk í greinum þar sem mikið er um lóðrétt stökk, t.d körfubolta og blak.  

Það virðast vera sambærilegar niðurstöður á meðal þeirra rannsókna sem skoða 

samsetningu vöðvaþráða í tengslum við styrk og vöðvamassa en þær gefa sterklega til kynna 

að því stærri vöðvaþræði af týpu II og því hærra hlutfall af þeim sem einstaklingur býr yfir, 

því sterkari er hann. Óljóst er meðal þessara rannsókna hve mikið af þessum vöðvaþráðum 

eða hlutfall þeirra sé meðfætt meðal þátttakenda. Í sumum rannsóknum voru úrtökin vel 

þjálfaðir einstaklingar úr m.a kraftlyftingum og ólympískum lyftingum sem stunda mikla og 

reglulega styrktarþjálfun og vísbendingar eru um að hægt sé að hafa áhrif á samsetningu 

vöðvaþráða með slíkri þjálfun. 

Til að svara í stuttu máli þeirri rannsóknarspurningu sem sett var fram í inngangi 

ritgerðar, þá getur lengd ákveðinna beina ásamt stærð og hátt hlutfall vöðvaþráða af týpu II 

sagt til um getu einstaklings til þess að byggja upp styrk og vöðvamassa líkt og útskýrt er 

nánar hér að ofan. Þeim niðurstöðum skal þó taka með fyrirvara, þar sem SÞ getur mögulega 

haft áhrif á samsetningu vöðvaþráða sem gætu skekkt niðurstöðurnar. 

Höfundur telur að áhugavert væri að framkvæma fjölmenna samanburðarrannsókn þar 

sem bornir væru saman annars vegar almenningur sem stundar litla til miðlungs hreyfingu og 

hins vegar vel þjálfaðir einstaklingar. Mæla ætti einungis þá líkamlegu eiginleika sem öruggt 

er að ekki er hægt að hafa áhrif á með þjálfun, t.d líkamshæð, lengd beina og fjöldi 

vöðvaþráða. Með þessu móti væri hægt að fá skýrari svör og marktækari niðurstöður sem 

ekki eru bjagaðar vegna vel þjálfaðra einstaklinga. 
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5 Lokaorð 

Þegar rýnt er í niðurstöður ritgerðarinnar má sjá að margt bendir til þess að ákveðnir 

meðfæddir eiginleikar einstaklinga geta haft áhrif á getu þeirra og árangur í að byggja upp 

styrk og vöðvamassa. Það er því mikilvægt að þjálfarar og aðrir sem leiðbeina einstaklingum í 

SÞ séu upplýstir um þá þætti sem geta mögulega staðið í veg fyrir hámarksárangur og geri 

ekki óraunhæfar væntingar til iðkenda sinna. Það ætti því að meta getu og árangur hvers 

einstaklings útfrá honum sjálfum í stað þess að bera hann saman við aðra sem gætu 

mögulega verið með meðfætt forskot.  

Sjálfur hef ég stundað ýmsar útfærslur af SÞ í gegnum árin og þekki ég það frá eigin 

reynslu að eiga mjög erfitt með að byggja upp ákveðna vöðvahópa þrátt fyrir ákafar og tíðar 

æfingar. Að sama skapi hefur mér tekist með góðum árangri að byggja upp aðra vöðva með 

þjálfun þrátt fyrir minni ákefð, tíðni og drifkraft á þeim æfingum og sömu sögu má segja 

varðandi vöðvastyrk minn í þessu samhengi. Ég tel líklegt að beina- og vöðvasamsetning mín 

(auk annarra atriða sem nefnd eru í þessari ritgerð) gæti verið að hafa áhrif á getu mína og 

árangur í þessum efnum á einn eða annan hátt. 

Ég vona að lokum að þessi ritgerð varpi ljósi á það hversu ólík við erum og hversu misvel 

eða misilla okkur getur gengið að stækka vöðva og auka styrk. Það er því hægt að segja að 

einstaklingur með langa útlimi hafi mögulega forskot í ákveðnum hreyfingum fram yfir 

einstakling með styttri útlimi og öfugt. En þegar öllu er á botninn hvolft er augljóst að öll 

hreyfing eflir heilsu og andlega vellíðan á einn eða annan hátt og uppskera má mikinn 

ávinning af því að stunda styrktarþjálfun sem ég vona að hafi skinið í gegn í þessari ritgerð.  
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