
 

Úrdráttur 
 

Í þessari ritgerð til BS.c-gráðu er að finna niðurstöður rannsókna á samanburð á ákefð í 

tveimur leikjum og tveimur æfingum hjá úrvalsdeildarliði ÍA karla í knattspyrnu. 

Mælingarnar voru framkvæmdar í Knattspyrnuhöll Akranes í mars 2007. Leikmenn ÍA 

báru púlsmæla um brjóstkassann. Púlsmælar þessir innihalda rafnema og nema 

hjartsláttartíðni leikmanna. Púlsmælarnir eru tengdir við tölvu sem les inn upplýsingar 

um hjartsláttatíðni leikmannanna. Niðurstöður okkar byggja á leiktíma leikmanna og 

hjartsláttartíðni þeirra á æfingum og í leik.  

 

Niðurstöður mælinga og samanburður okkar leiddi í ljós að það er munur á ákefð í leik 

og á æfingu. Munar þar um +21 slagi á meðal hjartsláttartíðni leikmanna. Einnig kom 

fram munur á ákefð á milli hálfleika í leikjunum. Hjartsláttartíðni leikmanna í fyrri 

hálfleik er hærri en hjartsláttartíðnin í seinni hálfleik. Þar munar um + 6,4 slögum/mín. á 

meðal hjartsláttartíðni leikmanna í leik nr.1 og + 3 slög/mín. í leik nr. 2. Við könnuðum 

mun á milli ákefð varnarmanna og miðju-/sóknarmanna í leik, þar kom lítill munur í ljós 

og er meðalhjartsláttartíðnin svipuð hjá þessum leikmannahópum. Miðju-

/sóknarmennirnir eru að spila aðeins lengur á 90-100% ákefð en varnarmennirnir eða 

um 10,2% meiri tíma. Sé hins vegar skoðuð 80-100% ákefð þá er aftur á móti munurinn 

sá að varnarmennirnir eru að spila 2% lengri tíma á hærri ákefð en miðju-

/sóknarmennirnir. 

 

Í ritgerð okkar munum við einnig fjalla um þær lífeðlisfræðilegu og líkamlegu kröfur 

sem íþróttin krefst af knattspyrnumönnum. 
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Inngangur 
 

Þegar það kom að því að velja viðfangsefni okkar til BS.c ritgerðar við 

Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands á Laugarvatni, vorum við ekki lengi að 

ákveða um hvað ætti að skrifa. Knattspyrnan er okkur efst í huga hún er jú áhugasvið 

okkar beggja. Eftir að hafa eytt þó nokkrum tíma í að velta fyrir okkur  hvað við vildum 

skrifa um, var komist að samkomulagi. Við ákváðum að mæla hjartsláttartíðni í 

knattspyrnuleik. Upphaflega ætluðum við að mæla kvennalið Vals, en þar sem 

Akurnesingarnir, undir styrkri leiðsögn Guðjóns Þórðarsonar, voru vanir að bera slíka 

mæla á æfingum var hentugra að úrvalsdeildar lið ÍA yrði fyrir valinu.  

 

Sú spurning sem að við veltum fyrir okkur er hver er ákefð á æfingu miðað við 

knattspyrnuleik hjá úrvalsdeildarliði karla í knattspyrnu? Tilgátur okkar hljóðuðu á þann 

veg að ákefð á leik væri meiri en ákefð á æfingu. Einnig veltum við fyrir okkur hvort að 

hjartsláttartíðni(ákefð)  í fyrri hálfleik væri ekki meiri en í síðari hálfleik. Enn fremur 

fannst okkur spennandi að bera saman hjartsláttartíðni(ákefð) leikmanna í mismunandi 

stöðu á vellinum. Við ákváðum að bera saman miðju og sóknarmenn á móti 

varnarmönnum. Tilgátan okkar er sú að miðju- og sóknarmennirnir spila á hærri 

hjartsláttartíðni(ákefð) en varnarmennirnir. 

 

Eftir að hafa fengið leyfi fyrir rannsókninni hjá Erni Ólafssyni lektor og Erlingi 

Jóhannssyni doktor í íþróttafræðum var ákveðið að ræða við Guðjón Þórðarson og 

lærisveina hans á Akranesi um þann möguleika að fá að fylgjast með liðinu á æfingu  og 

í leik og mæla það. 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ákefð í knattspyrnuleik. Flestar rannsóknirnar 

hafa sýnt svipaðar niðurstöður og Það var því spennandi að takast á við þetta verkefni 

og sjá hvaða niðurstöður fengjust hjá úrvalsdeildarliði ÍA.  
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2.0 Fræðilegur hluti 

2.1 Kröfur leiksins 

 

Knattspyrna er án efa íþrótt sem gerir miklar og fjölbreyttar kröfur til leikmanna. Í dag 

byggist knattspyrnuþjálfun á þremur grundvallaratriðum, líkamlegu þreki, tæknilegri 

hæfni einstaklinga, fullkomnum skilningi á uppbyggingu leiksins og útfærslu leikkerfa 

(Sedov, 1982). Sálfræðilegir, félagslegir og aðrir utanaðkomandi þættir eru ekki síður 

mikilvægir og hafa allir þessir þættir áhrif hvor á annan (Bangsbo, 1989). Góður 

leikmaður hefur því góðan skilning á leiknum, góða boltatækni, er góður liðsfélagi auk 

þess að hafa frábært líkamlegt atgervi. Einnig hafa þættir eins og ytriaðstæður 

(veðurskilyrði, ástand vallar, áhorfendur) og mataræði áhrif á frammistöðu leikmanns. 

Þetta er því flókið og mikið ferli og leikmaður þarf að  leitast við að stjórna þeim þáttum 

sem hann mögulega getur haft áhrif á, ef hann ætlar á að ná fram hámarks afköstum á 

knattspyrnuvellinum. 

 

 

 

 

 

 

Loftfirrt afkastageta: 

Loftháð geta 
Loftfirrt geta 

Afkastageta vöðva: 

hægir vöðvaþræðir 
hraðir vöðvaþræðir 

 

 Vöðvagerð 

Loftháð afkastageta: 

Loftháð geta 
Loftfirrt geta 

Hjarta-og æðakerfi 

SSáállffrrææððii--  oogg  ffééllaaggsslleeggiirr  þþæættttiirr  

   Frammistaða leikmanns 

Leikskilningur 

Tæknilegir þættir 

Lífeðlisfræðilegir þættir 

Geta /frammistaða Erfiði við mikla 
ákefð 

Hlaupahraði Kraftmyndun 

Liðleiki 
Skynjun 

Ytri aðstæður 
hiti 
hæð 
vallaraðstæður 
mataræði 
fæði/vökvi 

 

Mynd 2-1 Þættir sem hafa áhrif á frammistöðu leikmanns í knattspyrnu 
(Bangsbo. 1993) 
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Þar sem leikurinn fer fram á velli sem er að hámarki 75 metrar á breidd og 105 metrar á 

lengd, má sjá að hver leikmaður fer yfir ákveðna vegalengd í einum leik. Rannsóknir 

hafa sýnt að leikmenn fari yfir 10-12 km í einum leik sem er venjulega 90-94 mínútur 

(Bangsbo, 1989). Gerðar hafa verið margar athuganir á knattspyrnumönnum sem sýnt 

hafa hvernig leikmenn hreyfa sig í þær 90 mínútur sem þeir eru að spila. Eins og sjá má 

á mynd 2-2 er tiltölulega miklum tíma eytt í að ganga, skokka og hlaupa á litlum hraða. 

Minnstur tími fer í að spretta og hlaupa hratt. Mayhew og Wenger (1985) fundu út að 

amerískir knattspyrnumenn framkvæmdu spretti í leik á mjög hárri ákefð á 39 sekúndna 

fresti. Reilly og Tomas (1976a) fundu hins vegar út að breskir knattspyrnumenn í efstu 

deild framkvæmdu spretti á 90 sekúndna fresti í leik.  

 

 

Tölurnar í mynd 2-1 eiga að sjálfsögðu við um útileikmenn. Talið er að markmenn fari 

yfir um 4 km í leik en eyða meiri tíma í kyrrstöðu en útispilararnir (Reilly, 2005). 

Mynd 2-1 Yfirlit sem sýnir hreyfimynstur leikmanna í leik (Bangsbo. 
1993) 

Standa Ganga Jogga Lítill 
hraði

Meðal 
hraði

Mikil 
hraði

Sprettur Aftur á 
bak

12,0

32,0

17,5 17,0

7,5

4,0
2,5

5,0

0
3,1 2,5 2,5 1,7 0,9 0,7 0,7

Hreyfing í leik

Vegalend alls: 12, 1 km

Mín km
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2.2 Líkamlegir þættir 

 

Margir þættir þurfa að vinna saman til þess að knattspyrnumaðurinn nái árangri. 

Rannsóknir sýna að þættir eins og þol, styrkur, hraði og samhæfing hafa áhrif á tækni og 

taktík í knattspyrnu (Wislöff o.fl., 1998). Á meðan knattspyrnumaður er á hreyfingu þá 

mynda vöðvarnir kraft og vöðvafrumur nota orku. Þessi orkulosun eykst svo í réttu 

hlutfalli við athöfnina (McArdle, o.fl. 1999). Það eru því nokkrir líkamlegir þættir sem 

geta haft áhrif á árangur knattspyrnumanna. Þetta eru þættir eins og þyngd, 

líkamssamsetning, vöðvastyrkur, vöðvagerð, loftfirrtur kraftur, og hröðun og liðleiki 

(Ekblom, 1994 79-86)  

 

Þyngd leikmanna getur skipt miklu máli. Þeir sem eru of þungir eiga það til að spila á 

lægra stigi ákefðar en þeir leikmenn sem eru í kjörþyngd (Ekblom, 1994). 

Líkamssamsetning er einnig mikilvæg í þessu samhengi. Of mikil fita á 

knattspyrnumönnum verkar eins og auka þyngd þar sem líkamanum er stöðugt að vinna 

gegn þyngdarafli jarðar þegar leikmaðurinn hleypur eða hoppar í leik (Ekblom, 1994). 

Það að þurfa að bera auka kíló í leik eða á áæfingu gerir leikmanninn þreyttari og 

frammistaða hans á vellinum minnkar.  

 

Vöðvastyrkur framan og aftan á lærum er mikilvægur fyrir knattspyrnumenn. Þessi 

vöðvar verða að vera sterkir þar sem knattspyrnumaður er stöðugt að nota þá til að 

framkalla mikinn kraft í hoppum, spörkum, tæklingum, snúningum og þegar 

hraðaaukning á sér stað. Hæfileikinn til að viðhalda miklum vöðvasamdrætti er einnig 

mikilvægur þegar leikmenn þurfa að halda jafnvægi og hafa stjórn á líkamanum. 

Styrkur efri hluta líkamans er einnig mikilvægur í sambandi við innköst og þegar 

boltinn er skallaður (Ekblom, 1994) Það hefur verið fundið samband á milli styrk í 

fótum og frammistöðu í skotum. Styrktarþjálfun ætti því að geta aukið frammistöðu 

leikmanna í að skjóta (Ekblom, 1994) Enn fremur eykur mismunandi styrkur vöðva 

líkurnar á meiðslum. Rannsókn á enskum knattspyrnumönnum sýndi að því sterkari sem 

knattspyrnumennirnir eru því minni líkur eru á því að hann meiðist (Ekblom, 1994). 

Einnig sýndi önnur rannsókn á liðleika mjaðmarliðs, því liðugri sem íþróttamennirnir 
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eru því minni líkur eru á því að þeir meiðast (Ekblom, 1994). Það að auka styrk og 

liðleika og viðhalda þessum þáttum yfir keppnistímabilið er því mikilvægur þáttur í 

fyrirbyggingu meiðsla. 

 

Vöðvum er hægt að skipta upp í hraða (FT) og hæga (ST) vöðvaþræði. FT vöðvaþræðir 

eru notaðir þegar ákefðin er mikil en ST vöðvaþræðirnir eru nýttir þegar við vinnum á 

lægri ákefð. Hægt er að skipta upp FT vöðvaþráðum frekar í FTa- og FTb vöðvaþræði. 

FTa vöðvaþræðir mynda spennu hraðar en ST vöðvaþræðirnir en á móti kemur er úthald 

ST vöðvaþráðanna meira. FTb vöðvaþræðir vinna en hraðar en FTa en halda ekki 

spennunni jafn lengi eins og FTa vöðvaþræðirnir. FTa og FTb vöðvaþræðirnir geta því 

myndað loftháða orku við myndun mjólkursýru á meðan afkastageta ST vöðvaþráðanna 

á því sviði eru ekki miklir. (Bangsbo, 1989) Það er því gott fyrir knattspyrnumenn að 

hafa blöndu að hverju þar sem íþróttinn krefst samblöndu af miklu þoli sem og 

sprengikrafti en það er meðfæddur eiginleiki sem ekki er hægt að breyta mikið með 

þjálfun (Bangsbo, 1989).  

 

Loftfirrtur kraftur er ekki síður mikilvægur fyrir knattspyrnumenn. Þeir verða að vera 

tilbúnir til að geta endurtekið stutta spretti á nálægt eða að hámarks ákefð. Því er mikið 

loftfirrt þol mikilvægur partur svo leikmenn geta spilað á því háa tempó sem leikurinn 

bíður upp á (Ekblom, 1994). Rannsókn sem gerð var á loftfirrtum krafti leikmanna 

sýndi að markmenn og miðverðir höfði meiri loftfirrtan sprengikraft en miðjumenn. En 

miðjumenn skoruðu lægra en markmenn og miðverðir í standandi langstökki (Ekblom 

1994). Gaman er að velta fyrir sér ástæðuna fyrir þessu. Það gæti verið að leikmenn í 

þessum stöðum eru standslaust að vinna með loftfirrtum sprengikrafti með hoppum og 

sprettum en miðjumenn eru meira að hlaupa samfellt á hærri ákefð. 
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2.3 Þol 

 

 

 

Þol er grundvallaratriði þess að við getum erfiðað í langan eða stuttan tíma hvort sem  

það er við vinnu eða æfingar. Þoli er skipt upp í loftháð og loftfirrt þol (sjá mynd 2-2). 

Ástæða þess að við tölum um loftháð og loftfirrt þol er að kerfin starfa við mismunandi 

álag. Loftháð þol er geta líkamans til að vinna við minna álag í langan tíma og er notað 

við æfingar þar sem samfelld vinna stendur yfir í lengri tíma (McArdle, o.fl. 1999). 

Loftháð þjálfun er því mikilvæg fyrir knattspyrnufólk. Meginástæðan er sú að loftfirrta 

orkukerfið sér fyrir mestri orkunni í leik þar sem knattspyrnufólk eyðir mestum 

tímanum í meðal áreynslu. Loftfirrt þol er á hin bóginn geta líkamans til að vinna við 

mikið álag í stuttan tíma t.d í skorpuvinnu og stuttum sprettum (McArdle, o.fl. 1999). 

Þetta er einnig mikilvægt að þjálfa þar sem knattspyrnumenn eru oft að vinna á 

mismunandi hraða með stuttum loftfirrtum sprettum í bland við loftháða vinnu. 

 

2.3.1 Loftháð og loftfirrt þol 

Loftháð orkulosun fer fram við niðurbrot næringarefna þegar súrefnisflutningur til 

vöðva er fullnægjandi. Þetta getur gerst á tvenns konar hátt (sjá mynd2-3) (McArdle, 

o.fl. 1999). 

Mynd 2-2 Tvö meginsvið þols, loftháð og (Gjerset 
1999) 
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1. Glýkógen brotnar niður í koltvísýring (CO2) og vatn (H2O). Súrefnisfærslan er 

nægilega mikil til að pýróþrúgusýran breytist ekki í mjólkursýru, heldur asetýl-

kóensím A, og brotnar síðan áfram niður í krebshringinn í hvatberunum. Í 

krebshringnum myndast CO2 og vetni(H+). H+ flyst áfram til rafeindakeðju 

hvatberanna og þar myndast vatn. Í þessu ferli myndast mikil orka til 

endurbyggingar ATP (Adenosine Triphosphate) (McArdle, o.fl. 1999). 

2. Fita brotnar niður í koltvísýring og vatn. Fita kemur bara inn í loftháð orkuferli.  

Hún brotnar niður í fitusýrur og áfram í asetýl kóensím A. Eftir það fylgir 

niðurbrot fitusýra sama ferli og pýróþrúgusýran gegnum krebshringinn og 

rafeindakeðjuna. Brennsla hinna ýmsu fitusýra gefur nánast ótakmarkað magn 

ATP og er það vegna  þess  að fitubirgðir líkamans eru miklar.  Þessi orkufærsla  

gengur þó hægt fyrir sig og tekur langan tíma að komast í gang (McArdle, o.fl. 

1999).  

 

Loftfirrt orkulosun verður við niðurbrot næringarefna þegar súrefnisflutningur til vöðva 

fullnægir ekki þeim orkuþörfum sem líkaminn þarf til að vöðvarnir geti haldið áfram 

vinnu sinni á sömu ákefð (McArdle, o.fl. 1999). Loftfirrt orkulosun fer einnig fram á 

tvo vegu. 

 

1. Niðurbrot kreatínsfosfats eða ATP-PCr kerfið. Kreatínsfosfat geymist í 

vöðvaþráðum og eru birgðir þess 3-5 sinnum meiri en birgðir ATP. Niðurbrot 

kreatíns losar orku mjög hratt og gerist samtímis vinnu. Þessar birgðir duga 

skammt en gefa mikla orku. Niðurbrot næringarefna verður að fara í gang áður 

en ATP og PC birgðir þverra, þannig að ATP getur myndast á ný og vinna geti 

haldið áfram (McArdle, o.fl. 1999). 

2. Niðurbrot glýkógens í mjólkursýru (Glýkólýsis). Niðurbrot glýkógens í 

vöðvaþráðum er til að byrja með óháð súrefnisflutningi til vöðvanna. Þegar 

skortur verður á súrefni ummyndast pýróþrúgusýran í mjólkursýru án þess að 

frekari orka myndist (McArdle, o.fl. 1999). 
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Mynd 2-3 Krebshringur – niðurbrot kolvetna og fitu (Gjerset o.fl. 1999) 

 

Mynd 2-4 sýnir þau kerfi sem eru virkjuð eftir mismunandi tíma sem unnið er á. Einnig 

sýnir taflan þann orkugjafa sem er notaður í þeim kerfum sem unnið er á. Ef t.d 

knattspyrnumaður tekur sprett sem varir í 4 sekúndur, þá er ákefðin yfirleitt mjög há eða 

um 90-100%. Þarna er unnið á loftfirrtakerfinu einungis og orkan kemur frá ATP sem er 

geymt i vöðvunum. Séu sprettirnir hinsvegar lengri en 4 sekúndur en styttri en 20 

sekúndur þá byrjar líkaminn a nota ATP og PC loftfirrta orkugjafa. Í Sprettum sem vara 

frá 45 – 600 sekúndur og eru á lægri ákefð, notar líkaminn loftháða kerfið til að mæta 

orkuþörfum vinnandi vöðvanna. Þetta getur nýst við þjálfun knattspyrnumanna og hægt 

er að þjálfa upp bæði loftháða og loftfirrta kerfið á mismunandi vegu með því að stjórna 

hve langir sprettirnir eru. Því lengri sem sprettirnir eru því lægri er ákefðin og öfugt. 

 

 

Tímalengd Kerfi Orkan kemur frá: 

1 - 4 sek Anaerobic ATP (in muscles) 

4 - 20 sek Anaerobic ATP + PC 

20 - 45 sek Anaerobic ATP + PC + Muscle glycogen 

45 - 120 sek Anaerobic, Lactic Muscle glycogen 

120 - 240 sek Aerobic + Anaerobic Muscle glycogen + lactic acid 

240 - 600 sek Aerobic Muscle glycogen + fatty acids 

Mynd 2-4 Tímalengd vinnu, orkugjafar og kerfi sem notuð eru við viss langa vinnu-því 
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styttri sem vinnan er því hærri er ákefðin (Janssen,1995) 
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3.0 Notkun hjartsláttartíðni við Líkamsþjálfun 
Knattspyrnufólks 

 

3.1 Mælingar á ákefð við líkamlega vinnu 

 
Mælingar á tíðni hjartsláttar geta gefið ágætis mynd af þjálfunarákefð einstaklinga. 

Ástæðan fyrir því er að það er línulegt samband á milli hraða púls og ákefðar 

þjálfunarinnar (Janssen, 1995). Hjartað er dæla líkamans sem dælir súrefnisríku blóði 

frá lungum og súrefnissnauðu 

blóði frá líkama í lungu þar 

sem koltvístringi er skilað út 

með fráöndun og nýjar 

súrefnismólekúl eru fluttar 

inn með blóðinu. Hjartað 

dælir því súrefnisríku blóði 

um allan líkamann til þess að 

koma til móts við þá ákefð 

sem líkaminn er að vinna við 

á hverjum tímapunkti (Dick, 

2002). Vinnandi vöðvar þurfa á súrefnisríku blóði að halda því afkastageta líkamans er 

háð því súrefnismettaða blóðmagni sem berst til vöðvanna á mínútu (Gjerset, 1999). 

Mynd 3-1 sýnir þetta línulega samband á milli hjartsláttar og ákefðar. Því hærra sem 

álagið er því hraðari er hjartslátturinn á hverja mínútu (Janssen, 1995). 

 

Með því að taka púlsinn má því sjá hver ákefðin er hjá einstaklingum. Til eru nokkrar 

aðferðir við að mæla púlsinn. Best er að nota púlsmæli sem festur er á bringu 

einstaklingsins og sér mælirinn alfarið um að telja slögin.(sjá mynd 3-2) Þetta er hægt 

að gera á meðan æft er eða jafnvel á meðan keppni stendur yfir. Önnur aðferð sem 

notast hefur verið við í gegnum árin er að telja slögin með því að nota fingurgóma 

löngutangar og vísifingurs til að finna púlsinn á carotid slagæðinni sem staðsett er í háls 

eða radial slagæð sem staðsett er á úlnlið (sjá mynd 3-3).  

Mynd 3-1 Línulegt samband milli hjartsláttartíðni og 
ákefðar (Jansen. 1995) 
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Ekki er æskilegt að nota þumalfingur vegna þess að þumalfingurinn hefur sinn eigin 

púls sem getur verið truflandi. Þessi aðferð er yfirleit notuð strax eftir líkamlega vinnu 

eða á milli spretta til að athuga púlsslög á mínútu.Æskilegast er að taka tímann í 10 

sekúndur og margfalda með 6 eða 15 sekúndur og margfalda með 4 til að fá slög á 

mínútu (Keyes, 1994). Ekki er gott að telja í meira en 15 sekúndur vegna þess hve hratt 

púlsinn fer niður eftir álag (Janssen, 1995).  

 
 

 

Mynd 3-2 Púlsmælir sem festur er rétt fyrir neðan 
brjóstkassa (http://www.healthgoods.com) 

 

Mynd 3-3 Púls tekin á carotid 
slagæðinni með vísifingri og löngutöng 
(http://www.nucleusinc.com) 
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3.2 Þjálfunarpúls og ákefð 

 

Ákefð getur verið skilgreind sem það þjálfunarálag sem unnið er við á ákveðnum tíma 

(Dick, 2002). Þjálfunarpúls getur því verið skilgreindur sem hjartsláttartíðni við 

ákveðna ákefð. Nefnd hafa verið nokkur „zone“ eða stig ákefðar sem hjartað getur 

unnið á. Á ólíkum stigum ákefðarinnar eru þjálfunaráhrifin mismunandi. Stig þessi hafa 

verið nefnd meðalstig ákefðar, fitubrennslu stig, loftháð stig ákefðar, loftfirrt mörk og 

hámarks stig ákefðar eða „peak athletic zone“. Aldur skiptir miklu máli í þessu 

samhengi og því eldri sem að fólk verður því lægri eru mörkin á milli þessara stiga 

(Dick, 2002). 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá þau stig sem hægt er að vinna á til að ná fram mismunandi þjálfunaráhrifum. 

Leikmaður sem er t.d með mældan hámarkspúls 198 slög á mínútu þarf þá að vinna á 

um 80-90% af sínum hámarkspúls eða á milli 158-178 slögum á mínútu til að þjálfa 

loftfirrta þolið. (sjá mynd 3.4) 

 

 

Stig (zone) % af hámarks 

Hjartslætti(HR max) 

Meðal stig ákefðar 50-60%   

Fitubrennslu stig 60-70%   

Loftháð mörk 70-80%  

Loftfirrt mörk 80-90%   

Hámarks stig ákefðar (peak 

athletic performance) 

90-100%  

Mynd 3-4 Stig ákefðar eftir % af HR.max (Edwards,1993) 
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Mynd 3-5 Stig ákefðar mæld eftir slögum á mínútu og aldri fólks 
(http://www.Heartratemonitorsusa.com) 

 

Mynd 3.5 sýnir það sama og mynd 3.4 fyrir ofan nema að hér er aldur tekinn inn í 

myndina sem og slaga fjöldinn sem æskilegt er að þjálfa á. Þjálfunarstigin eru því 

mismunandi eftir aldri þar sem hámarks hjartsláttur lækkar með aldrinum. Ef að t.d 

knattspyrnumaður sem er 25 ára vill þjálfa upp loftháða þolið er best fyrir hann að vinna 

á því álagi sem samsvarar á milli 155-175 slög á mínútu samkvæmt þessari töflu. Þá er 

hann að vinna á þeirri ákefð sem er best fyrir hann þ.e loftflæðið til vinnandi vöðva er 

stöðugt og jafnvægi er á milli súrefnisupptöku og losunar á koltvísiring. Viðkomandi 

hefur því ekki náð svokölluðum mjólkursýru þröskuldi sem er sá tímapunktur þar sem 

íþróttamaðurinn hefur náð ákveðinni ákefð. Á þessum punkti byrjar mjólkursýran að 

safnast saman í vöðvunum vegna þess að loftháða kerfi líkamans nær ekki að sinna 

súrefnisþörf vöðvanna. Loftfirrta kerfið tekur því við og mjólkursýra byrjar að safnast í 

vöðvunum (Janssen, 1995).  

 

Hægt er að þjálfa þannig að mjólkursýru þröskuldurinn fari ofar. Mörk einstaklings sem 

miðast við að mjólkursýruinnihald blóðsins sé 4 millimól á lítri sem dæmi má nefna, eru 

um 130 slög á mínútu. Þegar þessi sami einstaklingur er byrjaður að æfa þá geta þessi 

mörk farið upp í 180 slög á mínútu. Einstaklingurinn getur nú unnið á hærri ákefð án 

þess að það safnist fyrir mikil mjólkursýra í vöðvunum (Janssen, 1995). Þetta er gert 

með þjálfun í loftháðu mörkunum eða um 70-80% af hámarks hjartslætti. Þar sem þessi 

hjartsláttar „zone” eru einstaklingsbundin er æskilegt að miða við hámarkshjartslátt 

hvers og eins og finna svo þessi mörk út frá prósentu af hámarks hjartslætti. Það að 

finna hámarkspúls hvers og eins út frá mælingum er því mikilvægt svo hægt sé að 

fylgjast með ákefðinni og stjórna því hvaða þjálfunaráhrif íþróttamaðurinn vill fá út úr 

þjálfuninni. 
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3.3 Hámarkspúls 

 

Hámarkspúls er sú hámarkshjartsláttartíðni hjartans á ákveðinni tímaeiningu og er oft 

miðuð við fjölda slaga á mínútu (HR mín). Hjartað getur því ekki slegið hraðar en það 

gerir við þessa háu ákefð. Hámarkspúls er mismunandi eftir einstaklingum. Það sem 

vegur einna þyngst er aldurinn. Sá sem er eldri hefur venjulega lægri hámarkspúls en sá 

sem yngri er. Eftir tvítugt lækkar hámarkspúlsinn með árunum. Hámarkspúls breytist 

ekki með þjálfun heldur er alltaf sá sami hvort sem einstaklingurinn er í góðri þjálfun 

eður ei (Janssen, 1995).  

 

Til eru nokkrar aðferðir við að finna hámarkspúls einstaklings. Hægt er að nota jöfnur 

til að reikna út hámarkspúlsinn eða að nota púlsmæla til að mæla hann. Einnig er hægt 

að telja púlsinn með fingrunum.  

 

Jöfnurnar eru mis nákvæmar og gefa misjafna mynd af raunverulegum hámarks púls. 

Aðferðin 208-0,7 x aldur er af mörgum talin öruggari en 220-aldur aðferðin og eru 

skekkjumörk ekki talin eins mikil. Með þessari aðferð verður hámarkspúls mannesku 

sem er 20. ára 194 slög í stað þess að vera 200 með 220-aldur aðferðinni. Samt sem 

áður eru báðar aðferðirnar ekki nægilega öruggar og best væri að mæla hámarkspúls 

viðkomandi með púlsklukku (Tanaka, 2001).  

 

Aðrar aðferðir sem ekki styðjast við útreikninga miðast við að notast við púlsklukkur 

eða talningu slaga á 10 eða 15 sekúndna bili eftir hámarks áreynslu. Þannig eru hámarks 

slög á mínútu fundin. Algengt er að finna hámarkspúls með því að hlaupa upp í móti 

annað hvort úti eða inni á bretti. Hægt er að hlaupa á bretti á ákveðnum hraða t.d 12 

km/klst. Eftir tvær mínútur er síðan hallinn á brettinu aukinn um 2 gráður. Þetta er síðan 

gert á tveggja mínútna fresti eða þangað til að viðkomandi getur ekki meira og gefst  
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upp. Lesið er á púlsmælinn um leið og gefist er upp til að sjá hámarks 

hjartsláttartíðnina. Próf sem þessi ætti að endurtaka 2-3 sinnum með nokkra daga 

millibili. Það eykur öryggi mælinganna (Gjerset, 1999).  

 

 

3.4 Þjálfun þols knattspyrnu fólks 

3.4.1 Tíðni, álag og lengd 

Við þjálfun knattspyrnufólks getur verið gott að hafa í huga nokkur atriði þegar settar 

eru saman þjálfunar áætlanir. Þetta eru atriði eins og þjálfunarmagn, tíðni æfinga, álag 

sem og lengd æfinga. Þjálfunarmagn er skilgreint sem álag margfaldað með 

vinnutímanum. Tíðni og lengd æfinga er skilgreind sem hve oft æfingin er (tíðni) og 

tíminn sem æfingin tekur (lengd). Álag hefur áður verið skilgreint sem það 

þjálfunarálag sem unnið er við á ákveðnum tíma (Dick, 2002). Það er því ekki sama við 

hvaða álag er æft, hve tíðni og lengd æfinganna er. Ef þolþjálfun á að hafa tilætluð 

þjálfunaráhrif verður álagið á hjartað að vera nógu mikið til að hjartað nái að dæla 

hámarks blóðmagni í hverju slagi. Þetta álag samsvarar um 60% af hámarkspúlsi en 

getur þó verið afar einstaklingsbundið (Gjerset, 1999). 

3.4.2 Þolþjálfun með bolta 

Við Þolþjálfun á knattspyrnufólki ætti að leitast við að hafa æfingarnar  sem 

fjölbreyttastar svo þjálfunin hafi áhrif á flesta þá þætti sem við koma knattspyrnuiðkun 

(Bangsbo, 1993). Bangsbo telur að stór hluti af þolþjálfun knattspyrnufólks ætti að vera 

framkvæmd með bolta. Ástæðurnar fyrir því segir hann vera að í fyrsta lagi  sé 

knattspyrnufólkið að þjálfa þá vöðva sem notaðir eru í leik. Í öðru lagi geta leikmenn 

þjálfast tæknilega og taktískt undir aðstæðum sem eru leiklíkar. Í þriðja lagi er 

þolþjálfun með bolta skemmtilegri og leikmenn finna fyrir meiri áhuga en þegar þeir eru 

t.d að spretta án bolta (Bangsbo, 1994). Þó hefur þessi aðferð verið gagnrýnd fyrir það 

að leikmenn leggja ekki nægilega hart að sér þegar þeir æfa með bolta. Þessu er þó hægt 

að breyta með því að stækka svæðið sem æft er á eða minka fjölda leikmanna sem eru 

að æfa. T.d er hægt að láta leikmenn spila 4 á móti 4 á 1/3 hluta af leikvelli. Ef 

þjálfarinn telur að álagið sé ekki nægilegt þá er hægt að stækka æfingasvæðið í hálfan 
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völl. Leikmenn þurfa þá að fara yfir stærra svæði. Rannsókn sem gerð var á þessu atriði 

sýndi að þegar svæðið var stækkað þá jókst meðal hjartsláttatíðni leikmanna (Bangsbo, 

1994). 

3.4.3 Loftháð og loftfirrt þolþjálfun knattspyrnufólks 

Þolþjálfun knattspyrnumanna getur verið mismunandi. Hægt er að skipta þolþjálfun 

knattspyrnumanna upp í tvo þætti sem nefndir eru eftir þeim orkukerfum sem eru 

allsráðandi í æfingunni. Loftháð æfing er því æfing þar sem álagið er fyrir neðan 

hámarkssúrefnisupptöku en loftfirrt æfing er æfing þar sem álagið er fyrir ofan 

hámarkssúrefnisupptöku (Bangsbo, 1994). 

 

 

 

 

 

Æfingar við loftháðaþjálfun ætti að miðast við að geta aukið vinnuálag leikmanna í leik. 

Einnig getur loftháð þjálfun skilað betri tæknilegri meðferð bolta og aukið einbeitingu í 

leik. Hægt er að skipta upp loftháðri þjálfun í nokkra hluta eftir því hvaða atriði á að 

þjálfa.(sjá mynd 3-6)  

 

Dæmi um endurheimt-þjálfun (Recovery training) er t.d niðurskokk eða boltaleikir þar 

sem leikmenn vinna á 40-80 % af hámarks hjartslætti (Bangsbo, 1994) Þetta er t.d gert 

þegar leikmenn eru að ná sér niður eftir mjög mikla ákefð.  

 

Loftháð þjálfun með lágri ákefð (Aerobic low-intensity training) er mikilvægur þáttur í 

þjálfun knattspyrnumanna. Leikmenn verða að geta haldið út á mismunandi ákefð í 

Loftháð 

þjálfun 

Endurheimt

þjálfun 

Lág ákefð 

loftháðrar-

þjálfunar 

Há ákefð 

loftháðrar-

þjálfunar 

Mynd 3-6 þrír undirþættir loftháðraþjálfunar 
(Bangsbo,1994) 
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langan tíma. Þetta er hægt að þjálfa með því að æfa hlaup sem eru samfelld eða með 

interval þjálfun þar sem leikmenn eru að vinna á 65-90% af hámarks hjartslætti. 

Leikmenn ættu að vera að vinna í meira en 5 mínútur í hvert skipti. (Bangsbo, 1994.)  

 

Lofháð þjálfun með hárri ákefð (Aerobic high-intensity training) er ekki síður 

mikilvægur þáttur í þessu samhengi. Rannsóknir hafa sýnt að þeir leikmenn sem eru í 

besta líkamlega forminu fara yfir lengri vegalend á hærri ákefð en þeir sem eru ekki í 

eins góðu líkamlegu ásigkomulagi. Þess vegna er mikilvægt fyrir leikmenn að æfa á 

hárri ákefð eða á um 80-100% af hámarks hjartslætti svo þeir geti unnið á þessu háa 

álagi á mörgum mismunandi tímapunktum í leiknum án þess að það komi niður á 

frammistöðu leikmannsins. Grunnurinn að því að vera í góðri loftháðri þjálfun er að 

vera með háa hámarks súrefnisupptöku. En með æfingum sem miðast við það að 

leikmenn séu að vinna á hárri ákefð eða um 80-100% af hámarks hjartslætti er hægt að 

auka súrefnisupptökuna. Leikmenn geta náð þessu markmiði með því að vinna á þessu 

álagi í t.d 2 mín og hvíla í 1 mín (sjá mynd 3-7). Því styttri sem æfingatíminn er því 

hærri ætti ákefðin að vera (Bangsbo, 1994). 

 

 

 

 

Markmið loftfirrtrar þjálfunar eru nokkur. Í fyrsta lagi getur loftfirrt þjálfun aukið 

hæfileikan til að mynda kraft mjög fljótt. Leikmaður sem vinnur í loftfirrta kerfinu 

eykur viðbragðstíma sem og hraða í leik. Í öðru lagi auka leikmenn afkastagetu sína við 

að mynda kraft og orku án hléa með 

því að nota loftfirrta 

orkumyndunarferli líkamans. Leikmaður getur því framkvæmt hreyfingar í leik á hærri 

ákefð oftar og lengur. Í þriðja  

Loftfirrt þjálfun 

Hraða-þol þjálfun Hraða þjálfun 

Production 

training 

Maintenance 

training 

Mynd 3-7 Þættir loftfirrtra þjálfunar 
(Bangsbo, 1994) 
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lagi minkar loftfirrt þjálfun þann tíma sem það tekur leikmann að jafna sig eftir t.d 

spretti sem krefjast þess að leikmaður vinni á mjög hárri ákefð. Loftfirrtri þjálfun er 

hægt að skipta í tvö hluta, hraða-þol þjálfun (Speed endurance training) og hraða þjálfun 

(Speed training). (sjá mynd 3-8)  

 

 

 

 

Hraða-þol þjálfun á að bæta skynjun, mat og viðbrögð leikmanna í þeim aðstæðum þar  

sem að hraði skiptir höfuðmáli. Hægt er að skipta hraða-þol þjálfun upp í tvo undirþætti, 

framleiðsluþjálfun (production training) og viðhaldsþjálfun (maintenance training). 

Tilgangur framleiðsluþjálfunar (production training) er að auka getu leikmanna til að 

æfa á hámarks ákefð á stuttum tíma á meðan tilgangur viðhaldsþjálfunar (maintenance 

training) er að auka úthaldið á hárri ákefð.  

 

 

Mynd 3-8 Lögmál loftháðrar þjálfunar- skiptist í þrjá 
þætti (Bangsbo. 1994) 

Mynd 3-9 Lögmál hraða-þol þjálfunar- skiptist 
í tvo þætti (Bangsbo. 1994) 
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 Framleiðsluþjálfun ætti að æfa þannig að spretturinn að vari í 20- 40 sekúndur og 

hvíldin ætti að vera 5 sinnum meiri eða 100-200 sekúndur. Álagið ætti að vera næstum í 

hámarki og tíðnin ætti að vera 2-10 endurtekningar. Á hinn bóginn ætti 

viðhaldsþjálfunin að miðast við að vera 30-90 sekúndur sprettir þar sem hvíldin er sú 

sama(sjá mynd 3-9). Álagið ætti að vera nálægt hámarks ákefð og fjöldi umferða um 2-

10 (Bangsbo, 1994). 

 

Speed training eða hraðaþjálfun er ekki einungis líkamleg. Í hraða þjálfun felst einnig  

ákvarðanatökutími leikmanna sem síðan verða að framkallast í snöggum hreyfingum 

leikmanna. Þessi þjálfun ætti einungis að notast með bolta þar sem viðbrögð koma við 

sögu. Hraðaþjálfun ætti að vera byggð þannig upp að leikmenn vinna í 2-10 sekúndur 

og hvíla í 30-90 sekúndur eða meira. Álagið ætti að vera í hámarki og fjöldi 

endurtekninga ætti að vera 2-10 (Bangsbo. 1994). 
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4.0 Framkvæmd og rannsóknaraðferðir 
 

4.1 Rannsóknin 

 

Rannsóknin var gerð á 11 knattspyrnumönnum í meistaraflokksliði ÍA, en leikirnir voru 

liður í Deildarbikarkeppni Knattspyrnusambands Íslands í mars 2007. Við völdum 

knattspyrnulið Akranes vegna þess að þeir eru vanir að bera púlsmæla á æfingum og í 

leikjum liðsins. Leikirnir voru leiknir í Akraneshöllinni og var fyrri leikurinn spilaður 

þann 9.mars við KR og sá síðari þann 22.mars við Keflavík. Einnig völdum við tvær 

æfingar sem fóru fram dagana 12. og 20. mars einnig í Akraneshöllinni. Ástæðan fyrir 

því að við völdum þessar æfinga er sú að þær voru í sömu viku og leikirnir sem mældir 

voru. Einnig völdum við leiki og æfingar í mars vegna þess að þá er stutt þar til 

Íslandsmótið hefst. Leikmenn ættu því að vera komnir í sæmilegt spilaform vegna þeirra  

fjölda leikja sem þeir hafa spilað á undirbúningstímabilinu. Í rannsókninni eru kynntar 

niðurstöður 5 leikmanna.  

 

Hver leikmaður sem mældur var þurfti að hafa tekið þátt í báðum leikjunum og verið 

með á báðum æfingum liðsins. Leikmennirnir, sem lesa má um hér að neðan í töflu 4-1, 

uppfylla öll sett skilyrði rannsóknarinnar. Það voru þrír leikmenn sem luku ekki öðrum 

leiknum. Leikmaður nr. 4 lauk ekki seinni hálfleik í leik nr.1 og spilaði því í 58 mínútur. 

Leikmaður nr. 3 fór útaf eftir 84 mínútur í leik nr. 2 og hjá leikmanni nr.1 bilaði 

púlsmælirinn á 69. mínútu í síðari hálfleik í leik nr. 2. Spilaðar mínútur leikmanna eru 

því ekki þær sömu. Sumir eru að spila 94 mínútur á meðan aðrir  spiluðu 97 mínútur. 

(sjá töflu 5-2) Ástæðan fyrir þessu er sú að á gröfunum sem fengin voru, voru mörkin 

milli þess hvenær leikurinn byrjaði og endaði óskýr og erfitt að finna það út þar sem  

leikmenn byrjuðu að bera púlsmælinn í upphitun og báru hann einnig í niðurskokki.  

 

Þar sem mælingarnar fóru fram á undirbúningstímabili en ekki á miðju leiktímabili var 

talvert um meiðsl leikmanna og var það aðalástæða þess að fimm leikmenn voru 

notaðir. Áreiðanleiki þessarar rannsóknar er nokkur þar sem 50% útileikmanna eru 

teknir fyrir og aðrar rannsóknir hafa stuðst við mun færri leikmenn. Einnig erum við 
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með upplýsingar um ákefð varnarmanna, miðjumanna og sóknarmanna og getum því 

skoðað og borið niðurstöðurnar saman eftir því í hvaða stöðum leikmennirnir spila. 

Niðurstöður okkar gefa því nokkuð góða mynd af ákefð leikmanna í leik og á æfingu 

sem og mismun ákefðar á milli hálfleika og eftir leik stöðum. 

 

Tafla 4-1 Grunn upplýsingar um leikmenn ÍA 

Leikmaður  Staða Aldur Þyngd HR.max 

1 Miðja/sókn 21 79,2 188 

2 Vörn/miðja 20 75 204 

3 Vörn 23 85,7 191 

4 Miðja 28 81,7 192 

5 Vörn 20 80,8 199 

 

 

4.2 Polar Precision Performance SW púlsklukkur 

 
 

 

Skráning hjartsláttartíðni í leikjum og á æfingu voru gerðar með Polar Precision 

Performance púlsklukkum sem innihalda rafnema á ólum sem nema hjartslátt 

leikmannsins (HR). Púlmælirinn er festur um bringu leikmanna og bera þeir þá á 

æfingum og í leikjum. Tækið skráir púls leikmanna á 5 sekúndna fresti. Upplýsingar eru 

Mynd 4-1 Polar Precision Performance SW 
púlsklukku sett (http://www.acmeway.com) 
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geymdar í minni púlsmælisins sem hægt er að vinna úr með Polar Precision 

Performance forritinu sem  fylgir með við kaup á púlsklukkunum. Klukkunum er síðan 

rennt inn í sérstakt tæki sem tengist tölvu og les úr upplýsingunum.(Sjá mynd 4-1) 

Upplýsingarnar voru síðan settar inn í Excel og notaðar til að gera gröf og töflur. 

 

 

4.3 Púlsmælingar á æfingu og í leik 

 
Mæld var hjartsláttartíðni leikmanna í tveimur  leikjum og á tveimur æfingum. 

Mælingarnar í leikjunum fóru þannig fram að allir leikmenn liðsins báru púlsmæla. Eftir 

að upplýsingar um hjartsláttartíðni leikmanna úr púlsmælunum höfðu borist okkur þá 

kom í ljós að aðeins nokkrir leikmenn uppfylltu þau skilyrði sem við settum í upphafi. 

Þar sem mælingarnar fóru fram á undirbúningstímabilinu var talsvert um meiðsl 

leikmanna og því nokkuð um breytingar á liðinu á milli leikja. Því voru aðeins notaðar 

upplýsingar frá 5 leikmönnum sem spiluðu báða leikina og æfðu þær tvær æfingar sem 

teknar voru fyrir. Leikmenn báru púlsmæla í upphitun, í leik og í niðurskokki. Tekin var 

út upphitunin, hálfleikurinn og niðurskokkið til að fá sem einungis niðurstöður um 

leikinn sjálfan. Niðurstöðurnar sýna því einungis spilatíma leikmanns inni á vellinum. 

 

Þegar æfingarnar voru skoðaðar var ákveðið að taka æfinguna í heild sinni þar sem hún 

er  svipuð að lengd og knattspyrnuleikur eða rúmlega 90 mínútur. Á æfingunum var 

upphitunin tekin með en niðurskokk leikmanna var ekki tekin með þar sem 

niðurskokkið átt sér stað eftir að æfingunni lauk.  
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4.4 Hámarks hjartsláttur 

 

Mynd 4-2 Leikmenn ÍA í mjólkursýrumælingu þann 20. Janúar 2007 

 

Hámarkshjartsláttur var fundin með því að láta leikmenn taka mjólkursýrupróf þann 20. 

janúar 2007. Prófið fer þannig fram að leikmenn hita upp í 5 mínútur með púlsmæli. 

Þeir hlaupa svo á hraðanum 10.8 m/s. Svo er hraðinn aukinn upp í 12,6 m/s, svo 14,4 

m/s og þá 16,2 m/s. Leikmenn hlupu þangað til þeir gátu ekki meira og var þá hámarks 

hjartslætti náð. 
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5.0 Niðurstöður 

5.1 Hjartsláttatíðni leikmanna á æfingu 

 
Á æfingu eru leikmenn að vinna á mismunandi ákefð. Sumir vinna á fullu á meðan aðrir 

taka því rólega. Æfingar leikmanna eru því misjafnar og hægt er að sjá með 

púlsmælingum hvort leikmaður sé í raun að vinna á þeirri ákefð sem ætlast er til af 

honum. 

 

 

Tafla 5-1 Hjartsláttatíðni leikmanna á æfingu nr. 1 og 2 

Æfing 1.             
Æfing 2.   

Æfing 1. Æfing 2. Lkm 

 mín mín Av. HR. HR. 
Max 

Av. 
HR. 

HR. 
Max 

1. 92 90 147,2 184 144,1 188 
2. 85 94 141,6 176 156,1 206 
3. 103 91 148,3 184 137,1 203 
4. 98 92 149,1 191 131,5 188 
5. 102 93 149,7 187 140,5 199 

Meðaltal: 96 92 147,18 184,4 141,86 196,8 
 

Tafla 5-1 sýnir heildar æfingatíma leikmanna (Lkm)og meðal hjartslátt (Av.HR) fyrir 

æfingarnar sem og hámarks hjartslátt (HR.max) sem náðist á hvorri æfingu. Einnig er 

uppgefinn HR.max hvers leikmanns. Heildar æfingatími leikmanna á æfingu 1 er 

mismunandi vegna útihlaups sem leikmenn hlupu í enda æfingarinnar. Neðst er svo 

meðaltals útreikningur hjartsláttartíðni leikmanna á æfingum. 
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Graf 5-1 er dæmi um hjartsláttartíðni leikmanns á æfingu. Þarna sést hve hátt 

leikmaðurinn fer upp í hjartslætti og hver Av.HR leikmannsins er. Av.HR er merkt inn á 

grafið með rauðri línu. Greinilega má sjá að ákefðin er há á ákveðnu tímabilum á 

æfingunni en síðan fer hún neðar þegar stoppað er á æfingunni. 

 

 

 

Graf 5-1 Hjartsláttartíðni leikmans ÍA á æfingu-rauða línan táknar meðal 
hjartsláttartíðni leikmannsins er á æfingunni 

 

Æfingin hófst með sendingum fyrstu 22 mínúturnar( 00:22). Frá 25 mínútu (00:25)  til 

48 (00:48) mínútu voru æfðar fyrirgjafir og skot. Á grafinu (5-1) má sjá að á 50 mínútu 

(00:50) var byrjað að spila á æfingunni. Þar kemur fram samfelld hjartsláttartíðni sem 

var fyrir ofan Av.HR leikmannsins. Æfingin endaði svo á útihlaupi þar sem leikmenn 

hlupu 4 x 400metrar. Fyrstu tveir hringirnir voru hlaupnir á háu tempói og hinir tveir á 

lægra tempói. Augljóst er hvenær ákefð leikmannsins er hæst og hvenær hún er lægst. 

Það sést á línuriti þar sem línurnar fara hærra upp og svo þegar þær detta aftur niður. 
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Graf 5-2 Ákefð leikmanns nr. 1 (miðju-/sóknarmaður) á æfingum nr. 1 og 2 

 
Graf 5-2 sýnir hve mörg prósent af heildar æfingartímanum leikmaður nr.1, sem er 

miðjumaður/sóknarmaður, er í ákveðinni ákefð af HR.max. Leikmaðurinn virðist vera 

að æfa hvað mest á milli 70-89% af HR max á æfingum.  

 

 

Graf 5-3 Ákefð leikmanns nr. 2 (miðjumaður). á æfingum nr. 1 og 2 

 

Graf 5-3 sýnir hve mörg prósent af heildar æfingartímanum leikmaður nr.2, sem er 

miðjumaður, er í ákveðinni ákefð af HR.max. Leikmaðurinn virðist eyða mestum tíma í 

ákefð 79-70% af HR.max á æfingu nr.1 en mestum tíma í undir 59 % af HR.max á 

æfingu nr.2. Leikmaðurinn er því að eyða meiri tíma á hærri ákefð á æfingu nr.1. 

Æfingarnar eru því misjafnar hvað varðar innihald og áherslur og getur það haft áhrif á 
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ákefð leikmannsins á æfingu. 

 

 

Graf 5-4 Ákefð leikmanns nr. 3 (varnarmaður) á æfingu nr.1 og 2 

 

Graf 5-4 sýnir ákefð leikmanns nr. 3 á æfingu nr. 1 og 2. Leikmaðurinn sem er 

varnarmaður eyðir mestum tíma æfinganna á ákefð undir 89% af HR.max. Á æfingu nr. 

1 eyðir hann mestum tíma æfingarinnar á lágri ákefð eða undir 80% HR.max en á 

æfingu nr. 2 virðist hann vera að vinna í ákefð undir 90% af HR.max. það ber að nefna 

að leikmaðurinn fer aldrei upp í 90-100% HR.max á æfingu nr.1 og innan við 1% 

æfingatímans er eytt í 90-100% HR.max. Á þessu má sjá að leikmaðurinn er ekki að 

vinna á eins hárri ákefð og hann er fær um.  
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Graf 5-5 Ákefð leikmanns nr. 4 (miðjumaður) á æfingu nr. 1 og 2 

 

Graf 5-5 sýnir ákefð leikmanns nr.4, sem leikur sem miðjumaður, á æfingum nr. 1 og 2. 

Á æfingu nr. 1 æfir leikmaðurinn undir 89 % af HR.max út allan æfingatímann. En á 

æfingu nr. 2 er leikmaðurinn að vinna á hærri ákefð og eyðir hann 31% af 

æfingartímanum á 90-100 % af HR.max. Leikmaðurinn eyðir því meiri tíma í hámarks 

ákefð á æfingu nr. 2 en á æfingu nr. 1. 

 

 

Graf 5-6 Ákefð leikmanns nr. 5 (varnarmaður) á æfingu nr. 1 og 2 

 

Graf 5-6 sýnir ákefð leikmanns nr. 5, sem er varnarmaður, á æfingu nr.1 og 2. Á æfingu 

nr. 1 eyðir leikmaðurinn mestum tíma æfingarinnar í 60-89 % af HR.max eða 36% af 
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æfingartímanum. Leikmaðurinn eyðir 6% tímans í 90-100% HR.max. Á æfingu nr. 2 

eyðir leikmaðurinn mjög litlum tíma í 90-100% af HR.max eða 1% af æfingatímanum. 

Mestum tíma eða um 36% af æfingartímanum eyðir leikmaðurinn í 69-60% af HR.max. 
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5.2 Hjartsláttatíðni leikmanna í leik 

 

Tafla 5-2 Hjartsláttartíðni leikmanna í leikjum nr. 1 og 2 

    Av. HR Av. HR HR. Max 
Spilaðar 
mínútur 

Leikur Leikmaður nr. Fyrri Seinni í leik 
Í leik 

(heild) Í leik Mældur   

nr. 1 1 163,3 160,4 161,8 150 180 188 93 

nr. 2 
Miðju-
/sóknarmaður 162 158,8 160,9 146 180 188 68 

  

nr. 1 2 169,4 166,8 168,4 154 195 206 95 
nr. 2 Miðjumaður 173,1 175,6 174,4 147 198 206 95 

  

nr. 1 3 174,7 167,1 171,3 160 193 203 94 
nr. 2 Varnamaður 164,4 158,7 161,8 143 202 203 96 

  

nr. 1 4 160,5 155,4 159,5 131 180 192 68 
nr. 2 Miðjumaður 164,8 162 163,4 148 185 192 94 

  

nr. 1 5 169,8 164,8 167,3 154 186 199 93 

nr. 2 Varnarmaður 169,7 164 166,8 153 192 199 92 

Meðaltal   167,17 163,36 165,56 148,6 189,1 197,6 88,8 
 
 
Tafla 5-2 sýnir hjartsláttatíðni leikmanna í 2 leikjum. Taflan sýnir meðaltals 

hjartsláttartíðni eftir hálfleikum sem og í leiknum sjálfum án upphituna og niðurskokks. 

Einnig kemur fram hvað hver og einn er með háan hámarkspúls og sá hámarks púls sem 

viðkomandi leikmaður fór upp í leikjunum var. Meðalpúls leikmanna í leik þar sem 

upphitun og niðurskokk var tekið inní myndina var látinn fylgja með til samanburðar (í 

leik (heild)). Heildar spilatími leikmanna í leikjunum eru einnig gefinn sem og leikstaða 

hver og eins.
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Graf 5-2 sýnir dæmi um hjartsláttatíðni leikmanns í einum leik. Sjá má á grafinu að 

upphitun er fyrstu 00:20 mínúturnar. Leikurinn byrjar á 00:21 mínútu og er 

hálfleikurinn í um 10 mínútur. Seinni hálfleikurinn byrjar á 01:13 mínútu og endar 

01:57 mínútu. 

 

 

 

Graf 5-7 Hjartsláttartíðni leikmanns ÍA í leik- rauðalínan táknar Av.HR. leikmannsins 
út leikinn 

 

Av.HR. leikmannsins er 163 slög á mínútu í fyrri hálfleik en 160 slög á mínútu í seinni 

hálfleik. Av.HR. dettur því aðeins niður í seinni hálfleik. Leikmaðurinn fer hæst upp í 

180 slög á mínútu í fyrrihálfleik en hámarks hjartsláttur hans er 188 slög á mínútu. 
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Graf 5-8 Ákefð leikmanns nr. 1(miðju-/sóknarmaður) í leik nr. 1 og 2 

 

Graf 5-8 sýnir ákefð leikmanns nr. 1. í leik nr.1 og 2. Leikmaðurinn, sem er 

miðjumaður/sóknarmaður, virðist eyða mestum spiltímanum á bilinu 80-89% af 

HR.max. í báðum leikjunum. Leikir nr. 1 og 2 eru tiltölulega svipaðir ef litið er á 

ákefðina. Í leik nr. 1 er leikmaðurinn í 70% af HR.max. í 99% af spiluðum leiktíma. Í 

leik nr. 2 er ákefðin yfir 70% af HR.max allan leiktímann. 

 

 

 

Graf 5-9 Ákefð leikmanns nr. 2 (miðjumaður) í leik nr. 1 og 2 

 

 



Kennaraháskóli Íslands. Íþróttafræðasetur  Íris Dögg Steinsdóttir 
Lokaverkefni til B.Sc. – gráðu  Rakel Logadóttir 

 33 
 

Graf 5-9 sýnir ákefð leikmanns nr. 2, sem er miðjumaður, í leik nr. 1 og 2. 

Leikmaðurinn eyðir mestum tíma leikjanna í 80-89% af HR.max. Í leik nr. 1 spilar 

leikmaðurinn 11,8% af spiltímanum í 90-100% af HR.max en 21,8% af tímanum í leik 

nr. 2 á sömu ákefð. Leikirnir eru því nokkuð svipaðir. 

 

 

Graf 5-10 Ákefð leikmanns nr. 3 (varnarmaður) í leikjum nr. 1 og 2 

 

Graf 5-10 sýnir ákefð leikmanns nr. 3, sem er varnarmaður, í leik nr. 1 og 2. 

Leikmaðurinn eyðir mestum tíma í 70-89% af HR.max. í báðum leikjunum. Í leik nr. 1 

er leikmaðurinn að eyða 8% af heildarleiktíma í ákefð 90-100% af HR.max. Í leik nr. 2 

er leikmaðurinn að eyða 2,9% af leiktímanum í 90-100% af HR.max. Mestum hluta 

leikjanna er leikmaðurinn í 80-89% af HR.max. 
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Graf 5-11 Ákefð leikmanns nr. 4 (miðjumaður) í leikjum nr. 1 og 2 

 

Graf 5-11 sýnir ákefð leikmanns nr. 4, sem er miðjumaður, í leik nr 1 og 2. 

Leikmaðurinn virðist eyða 75% af leiktímanum í 80-100% af HR.max. Í leik nr. 2 eyðir 

leikmaðurinn 83% af heildar leiktíma sínum í 80-100% af HR.max. Ekki er miklum 

tíma varið í lágri ákefð (<69% af HR.max) eða rétt rúmlega 2% leiktímans í leik nr.1 og 

2. 

 

 

 

Graf 5-12 Ákefð leikmanns nr. 5 (varnamaður) í leik nr. 1 og 2 
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Graf 5-12 sýnir ákefð leikmanns nr 5, sem er varnarmaður, í leikjum nr. 1 og 2. Mest 

allan spilatímann í leik nr. 1 og 2 eyðir leikmaðurinn í 80-89% af HR.max. Í leik nr. 1 

eyðir leikmaðurinn 15% af spiltíma sínum í 90-100% af HR.max. Í leik nr. 2 eyðir hann 

9% af spilatímanum í 90-100% af HRmax. 

 

 

 

Graf 5- 13 Samanburður á Av. HR. leikmanna í  fyrri og seinni hálfleik í leik  nr. 1 

 

Graf 5-13 sýnir Av.HR. leikmanna bæði í fyrri og seinni hálfleik í leik nr. 1. Allir 

leikmenn eru með hærri hjartsláttartíðni í fyrrihálfleik samanborið við seinni hálfleik. 

Meðalhjartsláttur leikmanna í fyrrihálfleik er 165,7 slög á mínútu saman borið við 160,2 

slög á mínútu í seinni hálfleik. 
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Graf 5-14 Samanburður á Av. HR. Leikmanna í fyrri og seinni hálfleik í leik nr.2 

 

Graf 5-14 sýnir Av.HR. leikmanna bæði í fyrri og seinni hálfleik í leik nr. 2 Allir 

leikmenn eru með hærri hjartsláttartíðni í fyrri hálfleik samanborið við seinni hálfleik að 

undanskyldum leikmanni nr. 2. Hann er með aðeins hærri púls í síðari hálfleik 

samanborið við fyrri hálfleik. Av.HR. leikmanna í fyrri hálfleik er 166,8 slög á mínútu 

samanborið við 163,8 slög á mínútu í seinni hálfleik. 
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5.3 Samanburður á hjartsláttatíðni leikmanna  

 

 

Graf 5-15 Samanburður á Av.HR. leikmanna á æfingu nr. 1 og 2 og leik nr. 1 og 2 

 

Graf 5-15 sýnir samanburð á Av.HR. leikmanna á æfingu nr. 1 og 2 og leikjum nr.1 og 

2. Í ljós kemur að Av.HR. leikmanna er ávallt hærri í leik en á æfingu. Av.HR. 

leikmanna á æfingum nr. 1 og 2 var 144.5 slög á mínútu á meðan Av.HR. leikmanna í 

leik nr.1 og 2 var 165,5 slög á mínútu. Á æfingu nr. 1 voru leikmenn að vinna á, að 

meðaltali, yfir 80% af HR.max. í 30,7% af heildar æfinga tíma og 34% á æfingu nr. 2 á 

sömu ákefð. Í leik nr.1 eru leikmenn að vinna á að meðaltali 80-100% af HR.max. í 

79,8% af heildartíma í leik nr.1. Í leik nr. 2 eru leikmenn að spila á 80-100% HR.max. í 

78,1% af heildar leiktímanum. Með öðrum orðum þá eru leikmenn að eyða 36 mín á 

æfingu nr 1 og 31 mín á æfingu nr.2 á yfir 80% HR.max. ákefð samanborið við 70 

mínútur í leik nr.1 og 68 mínútur í leik nr. 2. Meðalleiktími leikmanna var svipaður og 

æfinga tíminn eða um 90 mínútur. 
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Graf 5-16 Samanburður á ákefð miðju-/sóknarmans(Lkm. Nr. 1) og varnarmanns 
(Lkm. Nr. 3) í leik nr.1 og 2 

 

Graf 5-16 sýnir samanburð á sóknar-/miðjumanni (lkm.nr. 1) og varnarmanni (lkm. nr. 

3) í leik nr. 1.(L1) og leik nr 2 (L2) Greinilega má sjá mun á ákefð hjá varnarmanninum 

miðað við sóknar-/miðjumanninn. Varnarmaðurinn virðist vinna á lægri ákefð en 

sóknarmaðurinn í lengri tíma. Miðju-/sóknarmaðurinn vinnur lengur af heildartíma 

leiksins á 90-100% HR.max. Miðju-sóknarmaðurinn eyðir 23% af heildarleiktímanum í 

90-100% HR.max. í leik nr.1 en 19% af heildarleiktímanum í leik nr.2 á sömu ákefð. Á 

móti kemur að varnarmaðurinn er að vinna í 90-100% HR.max. 8% af heildar leiktíma í 

leik nr.1 og 2,9% af heildar leiktíma í leik nr. 2. 

 

Tafla 5-3 Sýnir meðalhjartsláttartíðni (Av.Hr.) allra leikmanna á æfingum og í leikjum 
nr. 1 og 2 

Æfing nr. Av. Hr. (bpm) 

1 147,1 + 8,1 
2 141,9 + 25,4 

Leikur nr.  

1 165,7 + 11,8  
2 165,5+ 13,5  

 

Tafla 5-3 sýnir meðal hjartsláttartíðni allra leikmanna á æfingu nr.1 og 2 og í leikjum nr. 

1 og 2. Einnig kemur fram munur á milli hæsta og lægsta púls sem mældust hjá 

leikmönnum. Eins og sjá má er meðal hjartsláttartíðni leikmanna hærri í leik en á æfing 
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og munar þar um c.a 20 slög. 

 

 

 

Graf 5-17 Samanburður á ákefð miðju-/sóknarmanna og varnarmanna í leikjum nr. 1 
og 2 þar sem sýndur er munur á hámarkshjartsláttartíðni leikmanna annars vegar á 80-
100% ákefð og hins vegar á 90-100% ákefð 

 

Á grafi 5-17 má sjá samanburð á miðju-/sóknarmönnum og varnarmönnum í leik nr. 1 

og 2. Borin er saman ákefð leikmannanna miðað við prósentur af heildar leiktíma 

leikjanna. Sjá má á grafinu að varnarmenn vinna lengur en miðju-/sóknarmenn í 80-

100% HR.max. Að sama skapi vinna miðju-/sóknarmenn lengur en varnarmennirnir á 

90-100% HR.max. Miðju-/sóknarmenn spila 3,4% lengur af heildarleiktíma en 

varnarmenn á 90-100% HR.max. í leik nr.1. Hinsvegar ef litið er á 80-100% HR.max. 

kemur í ljós að varnarmennirnir eru að spila lengur á þeirri ákefð eða um 6% lengur en 

miðju-/sóknarmennirnir. Í leik nr. 2 eru miðju-/sóknarmennirnir að spila á 90-100% 

HR.max. 17% lengur af heildartíma leiksins en varnarmennirnir. Þegar tekin er fyrir 80-

100% af HR.max. spila miðju-/sóknarmennirnir lengur en varnarmennirnir á þeirri 

ákefð eða sem nemur 4%.
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6.0 Umræður 
 

6.1 Samanburður á ákefð á æfingu og í leik 

Munurinn á hjartsláttartíðni í leik og á æfingu er þó nokkur. Eftir að hafa tekið saman 

niðurstöðurnar þá kemur í ljós að munurinn á æfingum og leikjum er + 21 slag/mín (sjá 

töflu 5-3). Þetta samræmist þeim niðurstöðum sem gerðar hafa verið út í heimi. 

Bangsbo (1993) komst að þeirri niðurstöðu að munurinn á milli æfinga og leikja er sá að 

á æfingum eru leikmenn venjulega 15-25 slög/mín lægri en hjartsláttartíðni í leik. Þetta 

er svipað og við fengum út í okkar rannsókn. 

 

Í niðurstöðum okkar fundum við einnig út að það munar talsvert á því hversu lengi 

leikmenn eru í yfir 80% HR.max á æfingu og í leik. Munur á æfingu og leik er nokkur. 

Að meðaltali eru leikmenn 35,5 mínútur lengur yfir 80% HR. max í leik miðað við á 

æfingu. Með öðrum orðum, þá spila leikmenn lengur á hærri hjartsláttartíðni í leik 

samanborið við æfingu (sjá graf 5-15). 

 

Ástæðurnar geta verið allnokkrar. Það er talsvert um að leikmenn séu að stoppa á milli 

æfinga, þá fer hjartslátturinn niður. Þetta getur haft áhrif á meðalútreikninga á 

hjartsláttartíðni og sé öllum hléum á æfingum sleppt þá gæti komið í ljós að 

meðalhjartsláttartíðni leikmanna sé svipuð og í leik. Í leik hins vegar eru leikmenn 

stanslaust að vinna og einungis eru hlé þegar boltinn fer út af, dómarinn dæmir og þegar 

leikurinn stöðvast af þeim sökum. Þetta eru ekki nærri því eins löng hlé og eru á 

æfingum og eru leikmenn því í leikjum oftar í hærri ákefð og lengur en á æfingum.  

 

 

6.2 Samanburður á ákefð á milli hálfleikja 

Meðalhjartsláttartíðni leikmanna var yfirleitt hærri í fyrrihálfleik samanborið við seinni 

hálfleik. Í leik nr. 1 var meðal hjartsláttartíðni leikmanna 169,3 slög/mín í fyrri hálfleik 

en 162,9 slög/mín í seinni hálfleik. Í leik nr. 2 var meðal hjartsláttartíðni leikmanna 
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166,8 slög/mín í fyrri hálfleik en 163,8 slög/mín í seinni hálfleik (sjá töflu 5-2). Í leik 

nr. 1 munar því 7 slögum/mín en í leik nr. 2 munar 3 slögum/mín á milli hálfleikja (sjá 

gröf 5-13 og 5-14). Þetta er ekki ýkja mikill munur og kannski ekki nógur til að 

staðhæfa um þreytumerki leikmanna í síðari hálfleik. Niðurstöður, Reilly & Thomas 

(1976b) og Van Gool o.fl. (1988), sem hafa fengist við rannsóknir á mismun milli fyrri 

og síðari hálfleiks í knattspyrnuleikjum sýna að leikmenn fóru yfir lengri vegalengd í 

fyrri hálfleik samanborið við seinni hálfleik. Þetta getur gefið til kynna að leikmenn séu 

að vinna á hærri ákefð í þeim fyrr en síðari þar sem þeir fara yfir lengri vegalengd. 

Afkastageta leikmanna virðist minnka í seinni hálfleik og má það vera að leikmenn séu 

þreyttari í síðari hálfleik en í þeim fyrri.  

 

 

6.3 Samanburður á varnarmönnum og miðju-/ sóknarmönnum 

Við athugun á einum miðju-/sóknarmanni (Lkm. nr. 1) og varnarmanni (Lkm. nr. 3) 

kom í ljós að varnarmaðurinn vann 8% af leiktímanum í 90-100% HR.max í leik nr.1 og 

2,9% í sömu ákefð í leik nr.2 (sjá graf 5-10) . Aftur á móti er miðjumaðurinn að vinna á 

90-100% HR.max 23% af heildarleiktíma sínum í leik nr.1 og 19,2% á sömu ákefð í 

leik nr. 2 (sjá graf 5-8). Þetta er talsverður munur á þessum leikmönnum.  

 

Ástæðan gæti verið sú að miðjumaðurinn þarf að vera á stanslausum hlaupum á meðan 

varnarmaðurinn fær hvíld inn á milli t.d þegar liðið fer í sókn. Einnig geta hlaup 

leikmanna í þessum ólíku stöðum verið mismunandi. Varnarmaðurinn gæti verið að 

taka fleiri stutta spretti og fá hvíld inn á milli á meðan miðjumaðurinn er meira á 

samfelldum hlaupum og fær því minni hvíldar tíma en varnarmaðurinn. Þó eru leikirnir 

ekki alltaf eins og gæti verið að í sumum leikjum séu varnarmennirnir að vinna á þessari 

háu ákefð í lengri tíma ef að leikurinn spilast þannig. Einnig gæti þessu verið öfugt farið 

ef að t.d leikurinn þróast þannig að lið andstæðinganna sé slakt og ekki reynir mikið á 

varnarmennina. Varnamaðurinn þarf því ekki að hlaupa jafn mikið og miðjumaðurinn.  

 

Þegar við tókum meðaltal af heildarhjartsláttartíðni allra leikmanna kom í ljós að miðju-

/sóknarmennirnir eru að spila á 90-100% HR.max 14,9 % af leiktíma í leik nr. 1 og 

23,4% af leiktíma í leik nr. 2 í sömu ákefð. Varnarmennirnir spila 11,5% af leiktíma í 
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leik nr. 1 á 90-100% HR.max en 5,9% af leiktímanum í leik nr.2 á sömu ákefð (sjá gröf 

5-8 til 5-12). Það er því nokkur munur á 90-100% ákefð varnamanna og miðju-

/sóknarmanna í leik. Varnamenn virðast eyða minni tíma í þessari ákefð en miðju-

/sóknarmennirnir. Þetta getur þó verið mismunandi milli leikja og hvernig þeir spilast. 

  

Ekki virðist vera ýkja mikill munur á meðalhjartsláttartíðni leikmanna þrátt fyrir að 

rannsóknir hafa sýnt að miðjumenn fari yfir lengri vegalengd en varnarmenn (Reilly og 

Thomas, 1976b, Withers o.fl., 1982, og Ekblom, 1986). Athugun á dönskum 

leikmönnum leiddi einnig í ljós að sá munur sem fannst á milli miðju-/sóknarmanna og 

varnarmanna er fólginn í þeirri staðreynd að miðjumennirnir virðast skokka og hlaupa á 

lágri ákefð í lengri tíma en varnarmennirnir. Einnig virtist lítill munur vera á stuttum 

sprettum með hárri ákefð á milli þessara tveggja leikstaða (Bangsbo, 1993). Munurinn á 

þessari vegalengd sem að miðjumennirnir fara á svipaðri ákefð og varnarmennirnir gæti 

verið fólginn í því að miðjumennirnir eru oftar en ekki í betra formi en varnarmennirnir. 

Ástæðan fyrir því gæti verið sú að miðjumennirnir þurfa að tengja saman vörn og sókn 

og því hlaupa þeir því oftar linnulaust (Bangsbo, 1993). Varnarmennirnir virðast hlaupa 

meira með hléum því þeir eru oft stopp eða á gangi þegar sóknin er í hámarki.  

 

Þetta getur verið eins hjá þeim leikmönnum ÍA sem við mældum. Leikmennirnir voru 

ekki með skrefamæli þannig að ekki er hægt að sjá vegalengdina sem að 

varnarmennirnir fóru samanborið við miðju-/sóknarmenn. Það gæti verið að 

miðjumennirnir séu að fara lengri veglengd og því séu þeir að vinna á hærri ákefð í 

lengri tíma en varnarmennirnir.  

 

6.4 Ákefð 

Í rannsókninni okkar mældist meðal hjartsláttartíðni leikmanna á æfingu nr.1 147,1 + 

8,1slög/mín. Á æfingu tvö var meðal hjartslátturinn 141,9 + 25,4 slög/mín (sjá töflu 5-

3). Ekki munar miklu á þessum æfingum þar sem uppbygging þeirra var svipuð. Á 

æfingu nr.1 var byrjað á því að hita upp með bolta og æfðar sendingar, að upphitun 

lokinni var farið í skot og fyrirgjafir því næst var skipt í tvö lið og spilað á stóran völ og 

að lokum var farið í útihlaup þar sem farnir voru tveir 400 m langir hringir á háu tempói 

og svo tveir 400 m hringir rólega á eftir. Þetta var svo endurtekið einu sinni enn. Fyrir 
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æfingu nr. 2 var byrjað á upphitun með bolta í 15 mínútur. Næst var farið í fyrirgjafa og 

skot æfingu og síðan var spilað á minni völl. Æfingin endaði á útihlaupi þar sem 

leikmenn hlupu í 25 mínútur. 

 

Meðalhjartsláttartíðni leikmanna í leik nr.1 mældist 165,7+ 11,8 slög/mín en 165,5+ 

13,5 slög/mín í leik nr.2 (sjá töflu 5-3). Eins og sjá má á þessum tölum munar ekki 

miklu á leikjunum. Báðir leikirnir voru spilaðir á háu tempói þar sem Akranesliðið 

spilaði á móti sterkum mótherjum. Báðir leikir töpuðust með töluverðum mun. 

Leikmenn ÍA voru því oft í því hlutverki að elta andstæðinginn sem stjórnaði leiknum. 

 

Einnig fundum við út að leikmenn eyða að meðaltali 13,6 % af heildarleiktíma í leik nr. 

1 á 90-100% af HR.max. Í leik nr. 2 eru leikmenn að vinna á 90-100% af HR.max. í 

16,4 % af heildarleiktímanum (sjá töflur 5-8 til 5-12). Til gamans má geta að rannsókn, 

sem gerð var árið 2007 á innanhúss knattspyrnumönnum, leiddi í ljós að í 91% af 

heildarleiktímanum, sem var 30 mínútur, var ákefðin yfir 70% af HR.max (Castagna, 

o.fl. 2007).  

 

Fundnar hafa verið út aðrar tölur sem eru svipaðar og þessar. Rhode og Espersen (1988) 

fundu út að leikmenn spiluðu einungis í 10 mínútur af leiktímanum á undir 73% 

HR.max. En þetta er um 11% af heildarleiktímanum. Einnig fundu þeir út að 

leikmennirnir voru að spila á 73-92% af HR.max. í 63% af heildarleiktíma. Þetta 

samsvarar því að þeir séu að spila í þessari ákefð í um 57 mínútur. Enn fremur 

rannsakaði Smodlaka (1978) rússneska leikmenn og fann út að þeir spiluðu á yfir 85% 

HR.max í 57% af leiktímanum. Til samanburðar fundum við út að leikmenn ÍA voru að 

meðaltali að vinna á yfir 80% HR.max, 79,8% af leiktímanum í leik nr. 1 en 78,1% af 

leiktímanum á 80% HR.max í leik nr.2 (sjá töflur 5-8 til 5-12).  

 

Niðurstöður okkar á leikmönnun ÍA eru aðeins hærri en niðurstöður leikmanna í 

rannsókn Smodlaka. Ástæður þess geta verið nokkrar. Leikurinn hefur breyst töluvert á 

þessum 40 árum síðan rannsóknin var gerð. Leikmenn í dag eru eflaust í betra formi og 

leikurinn hraðari en þá. Lið ÍA er í þannig líkamlegu formi að leikmenn þess ná að 

halda sér á hárri ákefð í u.þ.b. 13 mínútur í leik nr. 1 og í rúmlega 15 mínútur í leik nr. 
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2. Og eru þessar niðurstöður raunhæfar miðað við það að þeir eru enn á 

undirbúningstímabili. Hægt er að velta því fyrir sér hvernig sama mæling myndi koma 

út á miðju keppnistímabili í júní-júlí. Líklegt væri að leikmenn eyddu aðeins meiri tíma 

í þessari háu ákefð þar sem þeir væru komnir í betra form en fróðlegt yrði að rannsaka 

það. 

 

6.3 Þjálfun ákefðar  

Þjálfun knattspyrnumanna á íslandi hefur breyst talsvert í gegnum árin. Fyrir nokkrum 

árum voru íslenskir knattspyrnumenn að æfa 7-8 mánuði innanhúss og talsverð áhersla 

var lögð á útihlaup. Í dag hefur þetta breyst með tilkomu nýrra yfirbyggðra 

knattspyrnuhúsa þar sem leikmenn geta nú æft við betri aðstæður en áður. Það ætti því 

að vera auðveldara fyrir leikmenn að æfa meira með boltann og hlaupa minna úti. Þó 

eru útihlaup, þá sérstaklega interval þjálfun, ómissandi partur af undirbúningstímabili 

og ætti því ekki að sleppa.  

 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á knattspyrnumönnum sýna að ákefð í úthlaupum, þar 

sem hraðinn er ekki sá sami allan tíman, er hærri en þegar hlaupið er á sama hraðanum í 

langan tíma (Bangsbo, 1993). Intervalþjálfun er þjálfun þar sem hlaupið er á 

mismunandi hraða út ákveðinn tíma og leikmenn fá síðan tíma til að jafna sig. 

Tímahlutföllin á milli vinnu og hvíldar í intervalhlaupum er mismunandi og fer oft eftir 

því hvað verið er að þjálfa og líkamlegu ástandi leikmanna (sjá mynd 3-7 og 3-9). 

 

Ef borin eru saman gröf leikmanns í leik og á æfingu (sjá graf 5-1 og 5-7) má glögglega 

sjá að þau eru talsvert ólík. Í fyrsta lagi er meðalákefðin ekki eins há í æfingu og í leik. Í 

öðru lagi eru gröfin ólík hvað varðar hvíldarpunkta. Eins og gengur og gerist eru fleiri 

hvíldarpunktar á æfingu en í leik. Knattspyrnuleikur er líkari interval þjálfun frekar en 

stöðugum hlaupum á sömu ákefð. Því ætti að vera tilvalið að þjálfa knattspyrnumenn 

með intervalþjálfun þar sem hún er líkari keppni en hlaup á sömu ákefð í lengri tíma. Þó 

eru hlaup á jöfnum hraða ekki alveg tilgangslaus og gott gæti verið að nota þau í byrjun 

undirbúningstímabils sem grunn fyrir komandi átök. Svo ætti að byggja ofan á þann 

grunn með sérhæfðari hlaupum sem líkjast þeim sem fram fara í knattspyrnuleik. 
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Þolæfingar með bolta eru einnig góðar og hægt er að bæta því inn í þjálfunaráætlunina 

með ýmsum hlaupum til að gera undirbúningstímabilið skemmtilegra og fjölbreyttara. 

Þolæfingar með bolta skerpa hugsun knattspyrnumannsins, geta þjálfað aukna 

einbeitningu og auka færni leikmanna með bolta undir miklu álagi. Það hefur verið talað 

um að þolþjálfun með bolta sé ekki eins erfið og æfingar án bolta. Það er þó hægt að 

breyta æfingunum á alla vegu til að auka álag á leikmenn. Sem dæmi má nefna að ef um 

spil er að ræða, er að hægt er að fækka leikmönnum liða, stækka leikvöllinn eða nota 

ákveðnar reglur sem þeir þurfa að fara eftir til að auka ákefð æfingarinnar. Sannað hefur 

verið með rannsóknum að meðal hjartsláttartíðni leikmanna í spil-leik á æfingu, hefur 

aukist sé t.d leikvöllurinn stækkaður (Bangsbo,1994).  
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7.0 Lokaorð 

 
Niðurstöður rannsókna okkar urðu þær að ákefð í leik er hærri en ákefð á æfingu. Er sú 

niðurstaða í samræmi við okkar tilgátu. Einnig töldum við að meðal hjartsláttartíðni 

leikmanna væri hærri í fyrri hálfleik en seinni hálfleik. Það koma svo í ljós í 

niðurstöðum okkar að sú var raunin en við töldum þó að munurinn myndi verða meiri 

en raun bar vitni. En fremur töldum við að meðalhjartsláttartíðni miðjumanna væri hærri 

en hjá varnarmönnum. Ef tekin er meðaltalhjartsláttartíðni leikmanna þá kom í ljós að 

meðalhjartsláttartíðnin er svipuð hjá þessum leikmannahópum. Það var því ekki margt 

sem kom okkur á óvart við úrvinnslu gagnana. Það eina sem kom á óvart var hve lítill 

munur var á ákefð miðju-/sóknarmanna og varnarmanna í leik. Niðurstöður okkar eru 

því í samræmi við eldri niðurstöður sem gerðar hafa verið á hjartsláttartíðni 

knattspyrnumanna í leik og á æfingu. 

 

Að fá að gera B.s ritgerð um það sem við höfum hvað mestan áhuga á hefur verið 

fræðandi, krefjandi og skemmtilegt. Við gerð þessarar ritgerðar komu upp nokkur 

smávægileg vandamál sem við leystum og lærðum af. Við höfum lagt mikla vinnu í 

verkefnið og vonumst til að hún muni nýtast sem samanburður til frekari rannsókna á 

íslensku knattspyrnufólki. Við sjáum t.d fyrir okkur að í framtíðinni sé hægt að mæla 

leikmenn í  leik á Íslandsmótinu og nota alla 11 leikmenn liðsins. Fróðlegt væri t.d að 

mæla leikmenn í leik og endurheimt eftir leikinn. Einnig sjáum við fyrir okkur að 

skemmtilegt yrði að mæla kvenfólkið því það eru færri rannsóknir sem byggja á ákefð í 

leik knattspyrnukvenna. 

 

Að lokum viljum þakka við leiðbeinanda okkar, Erni Ólafssyni, fyrir góða leiðsögu og 

skemmtileg innslög, Júlíu Jörgensen fyrir prófarkalestur, þjálfurum akurnesinga þeim 

Guðjóni Þórðarsyni og Róberti Magnússyni fyrir ánægjulegt samstarf. Leikmenn 

Akranes fá einnig þakkir. 

Laugarvatn 02. maí 2007 

___________________     ___________________ 

Íris Dögg Steinsdóttir      Rakel Logadóttir 
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