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Útdráttur 

Lyfta ungir leikmenn í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik? 

Það er viðfangsefni þeirrar megind- og eigindlegu rannsóknar sem 

hér er fjallað um. Spurningalisti var lagður fyrir ákveðinn fjölda 

leikmanna og viðtöl tekin við tekin við þjálfara á tímabilinu 3. mars 

til 30. apríl 2011. Markmiðið var að komast að því hvort ungir 

leikmenn í íþróttagreinunum þremur lyfti, hvort munur er á milli 

greinanna í lyftingum og hvort það sé eitthvað sem hefur áhrif á það 

hvort ungir leikmenn lyfta eða lyfta ekki. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að ungir leikmenn í greinunum lyfta, að ekki er 

mikil munur á milli greinanna og að ekkert bendir til þess að eitthvað 

hafi meiri áhrif en annað hvort ungir leikmenn lyfta, eða lyfta ekki. 

Aðstoð sem ungir leikmenn fá í dag er á faglegum nótunum og í 

flestum félögum er einkaþjálfari sem annast þá aðstoð. Viðhorf 

þjáfara er jákvætt í garð lyftinga og þykir þeim mikilvægt að 

leikmenn lyfti. Margir þátttakendur í rannsókninni eru með háleit 

markmið í framtíðinni. 

 

Lykilorð; Handknattleikur, knattspyrna, körfuknattleikur, lyftingar, 

ungir leikmenn 
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Formáli 

Frá unga aldri hef ég stundað körfuknattleik. Metnaðurinn hefur alltaf verið til 

staðar, en það var ekki fyrr en á unglingsárum að ég fór að verða góður. Á 17. 

aldursári flutti ég til Þýskalands með fjöldkyldu minni. Þar æfði ég körfuknattleik 

af kappi og komst í fyrsta skipti í kynni við skipulagðar lyftingar. Eftir aðeins eins 

árs dvöl í Þýskalandi fór ég sem skiptinemi til Bandaríkjanna og var þar í eitt ár. 

Allt snérist um körfuknattleik og þegar ég kom heim til Íslands fór ég að æfa með 

meistaraflokki. Á mínu fyrsta ári spilaði ég ekki mikið og þurfti aldrei að mæta á 

lyftingaræfingu. En svo fór spilatímanum ört vaxandi en ekkert bólaði á 

lyftingunum. Þegar ég var 21 árs meiddist ég í nára og hef ég átt í þeim meiðslum 

síðan, eða í sex ár. Meiðslin halda mér mis mikið frá keppni, en þau hafa hindrað 

mig í að komast í 100% form. Ástæðan fyrir því að ég vildi skoða lyftingar ungra 

leikmanna er sú, að eina aðferðin sem hjálpar mér að stunda körfuknattleik í dag, 

er að stunda reglubundnar lyftingar. Hvatningin sem ég fæ í dag frá þjálfara er 

meiri en sú sem ég fékk á yngri árum og þegar ég lít til baka óska ég þess að mér 

hefði verið hent inn í lyftingasalin á yngri árum. Í dag hugsa ég til áranna í 

Þýskalandi og man hversu vel mér gekk. Þar stundaði ég skiptulagðar lyftingar á 

ákveðnu tímabili. Aðstoðin sem ég fékk var fagleg, og hver lyftingaæfing 

skiptulögð daglega. Reynsla mín af lyftingum er góð og hvet ég unga leikmenn í 

dag til að stunda lyftingar.  Ég legg mikið upp úr styrktarþjálfun þeirra sem ég 

þjálfa. Þess vegna langaði mig að skoða hvernig staðan er í dag varðandi lyftingar 

ungra leikmanna í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik. 

 Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við 

Tækni- og verkfræðideild í Háskólanum í Reykjavík. Ég vil nota tækifærið og 

þakka þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. Sérstaklega vil ég þakka 

þjálfurum liðanna fyrir hlýlegar móttökur og mikinn áhuga á verkefninu. 

Yfirlesurum þeim Ólafi Þór Jóhannssyni föður mínum og Sigríði Önnu Ólafsdóttir 

systir minni vil ég þakka fyrir góðar ábendingar og ráð. Ég vil þakka leiðbeinanda 

mínum honum Pétri Sigurðsyni fyrir alla þá hjálp sem hann veiti mér í öllu 

ferlinu. Margréti Lilju Guðmundsdóttir vil ég þakka fyrir þá hjálp sem hún veitti 

mér við úrvinnslu gagna ásamt þeim ráðum sem hún gaf mér. 
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1. Inngangur 

Á Íslandi æfir fjöldi fólks íþróttir. Handknattleikur, knattspyrna og 

körfuknattleikur eru meðal vinsælustu íþrótta landsins og árið 2008 æfðu 32.578 

manns þessar þrjár greinar. 7005 æfðu handknattleik, 19.220 knattspyrnu og 6.353 

körfuknattleik (Capacent, e.d). 

Í þessari ritgerð eru lyftingar ungra leikmanna (18-22 ára) í handknattleik, 

knattspyrnu og körfuknattleik sem æfa með meistaraflokki rannsakaðar. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvort ungir leikmenn í 

íþróttagreinunum lyfti reglulega og hvort munur er á milli þeirra. Helstu 

eiginleikar íþróttagreinanna verða útskýrðir; bæði hverjar kröfur þeirra eru og af 

hverju styrktarþjálfun (lyftingar) er mikilvæg í þeim. Hámarkskraftur, 

sprengikrafur og kraftþol verða lauslega útskýrð og hvernig þjálfun þessara atriða 

fer fram. Fyrirbyggjandi æfingar eru hluti að þjálfun íþróttamanna. Vitnað verður 

í rannsóknir þar sem niðurstöður sönnuðu gott gildi þeirra, og farið í hvernig 

æfingar er hægt að gera. Farið verður í æfingaáætlanir sem henta vel fyrir hverja 

íþróttagrein fyrir sig. Í niðurstöðukafla verða niðurstöður úr rannsóknum kynntar 

ásamt því að vitnað verður í viðtöl sem tekin voru við þjálfara. Að lokum verða 

helstu niðurstöður teknar saman og ýmsar vangaveltur settar fram. 

 Ástæðan fyrir þessu viðfangsefni er að umræða um mikilvægi lyftingar 

ungra íþróttamanna fer sívaxandi. Ætli íþróttamaður að ná langt í íþrótt sinni, þá 

skiptir hæfileiki hans, styrkur, hraði og þrek miklu máli. Ekki er hægt að þjálfa 

upp hæfileika, en íþróttamaður getur virkjað hann betur með því að auka styrk, 

hraða og þrek. Erfðir og gen geta því haft áhrif á hversu mikla hæfileika 

íþróttamaður hefur (Bompa og Carrera, 2005).  Það verður samt ekki hjá því 

komist að byggja þessa eiginleika upp með markvissri þjálfun. Hægt er að velja úr 

mörgum styrktar aðferðum til að bætta færni í þessum þáttum. 

Sprengikraftsþjálfun (e. plyometric training) og stöðvaþjálfun eru aðferðir 

sem geta hjálpað íþróttamanni að bæta færni í styrk, hraða og þreki. Rannsakendur 

virðast vera á sama máli um að sprengikraftsþjálfun sé þjálfunaraðferð sem allir 

ættu að velja vilji þeir bæta árangur sinn í sprengikrafti og/eða frammistöðu í 

stefnubreytingum (Markovic, Jukic, Milanovic og Metikos, 2007). Hægt er að 
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auka stökkkraft með sprengikraftsþjálfun. Í íþróttum sem krefjast þess að 

íþróttamaður þurfi að stökkva mikið, eins og í körfuknattleik, er áríðandi að hafa 

sprengikraft til að ná árangri (King og Cipriani, 2010). Stöðvaþjálfun þjálfar 

meðal annars upp kraftþol. Þessi aðferð er hentug á margan hátt. Hægt er að gera 

mikið af æfingum í henni og margar útfærslur. Útfærslan fer eftir því hversu 

mikið álagið á að vera, hvaða vöðvahópa á að þjálfa og hvaða krafta á að þjálfa 

(Dick, 2005). Þessar þjálfunaraðferðir þurfa að vera framkvæmdar rétt eftir aldri. 

Sama sprengikraftsþjálfun hentar til dæmis ekki fyrir unglinga og fullorðna 

(Þráinn Hafsteinsson munnleg heimild, 25. febrúar 2010). 

Aldurinn 15-24 ára skiptir miklu máli fyrir einstakling, jafnvel þó svo hann 

stefni ekki á að vera afreksmaður í íþróttum. Stundi einstaklingur einhverskonar 

hreyfingu á þessum aldri, til dæmis lyftingar, eru meiri líkur en minni á því að 

hann muni stunda reglubundna hreyfingu allt sitt líf (Dick, 2005). Í þjálfun er 

hægt að skipta þessum aldursbili í tvö skeið. Keppnisskeið er 17-20 ára og 20-35 

ára afreksskeið. Þjálfarinn skiptir máli á keppnisskeiðinu. Íþróttamaður hefur 

oftast valið sér eina íþróttagrein til að æfa. Mikil sérhæfing byrjar því á þessu 

skeiði og allir þjálfunarþættir teknir inn í. Sérhæfingin getur verið í formi lyftinga, 

þar sem íþróttamaður lyftir eftir æfingaáætlun, sem hentar hans grein. Á 

afreksskeiði er áframhald á þeirri vinnu sem hefur átt sér stað á keppnisskeiðinu. 

Markmiðið á afreksskeiði er að ná hámarksárangri innan- og utanlands (Þráinn 

Hafsteinsson munnleg heimild, 2. febrúar 2010). 

 

1.1 Íþróttagreinarnar 

Nánast allar íþróttagreinar krefjast einhverskonar krafts. Mismunandi kröfur 

greina fara fram á mismunandi kraft og mismunandi þjálfun krafts (Bompa og 

Carrera, 2005). Sé litið til þeirra íþróttagreina sem eru til umræðu í þessari ritgerð 

er handknattleikur íþrótt mikila snertinga og keppt er í henni á Ólympíuleikunum. 

Vegna kröfu um tækni í handknattleik hefur verið sýnt fram á að mikil styrkur, 

vöðvakraftur og kraftmikil skot eru miklivægir þættir ef íþróttamaður ætlar sér að 

ná langt í handknattleik (Gorostiaga, Granados, Ibáñez, González-Badillo og 

Izquierdo, 2006). D. Fourny og félagar hans (2000) taka því réttilega fram í bók 
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sinni The Illustrated Encyclopedia of Sport að hraði, kraftur og þol eru 

frumskilyrði í handknattleik (Fourny o.fl., 2000).  

Þegar knattspyrnumenn eru annars vegar er erfitt að skilgreina kröfur 

þeirra vegna fjölbreytileika í leikstöðum á vellinum. Knattspyrna krefst þess að 

leikmaður sem spilar á háu stigi þurfi að búa yfir mikilli tækni og líkamlegum 

krafti. Knattspyrnumaður þarf að þjálfa kraft, hraða, snerpu og ákveðið þol til að 

vera samkeppnishæfur á efri stigum knattspyrnu (Bompa og Carrrea, 2005). R. 

Verheijen (1998) tekur fram í bók sinni Conditioning for Soccer að 

knattspyrnumaður þarf styrk fyrir allt það sem hann gerir á vellinum. Hann þarf að 

skjóta, stökkva, tækla, hlaupa hátt í 10 kílómetra ásamt fleiri þáttum sem allir 

krefjast styrks (Verheijen, 1998).  

Þær íþróttagreinar sem nefndar hafa verið hér að ofan eru á margan hátt 

keimlíkar. Körfuknattleikur er enginn undantekning. Kröfur sem gerðar eru til 

körfuknattleikmanns eru styrkleiki, fimi, færni í hröðun og hraðaminnkun þegar 

kemur að því að breyta um stefnu (Bompa og Carrrea, 2005). Fourny og félagar 

hans (2000) segja í áðurnefndri bók sinni að körfuknattleiksmaður sem spilar á 

efsta stigi þurfi að vera fær um hámarks frammistöðu undir þreytu, streytu og 

sálfræðilegum þrýstingi (Fourny o.fl., 2000). Til að verða góður 

körfuknattleiksmaður þarf að þjálfa líkamann upp eins og hann hreyfist á vellinum 

(Clark og Juan, 2006). Íþróttagreinarar þrjár eru ekki einungis líkar á margan hátt, 

það er líka ýmislegt sem er ólíkt með þeim. 

Í því sambandi má fyrst nefna að handknattleikur og körfuknattleikur eru 

leiknir innandyra og boltinn leikinn með höndum en knattspyrna utandyra og 

boltinn leikinn með fótum (Fourny o.fl., 2000). Leikvöllurinn í handknattleik er  

40 metrar á lengd og 20 metrar á breidd (Handknattleikssamband Íslands [HSÍ], 

e.d.). En leikvöllurinn í knattspyrnu er að hámarki 110 metrar á lengd og 75 

metrar á breidd (Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ], 2011). Þessir tveir þættir 

ásamt fleiri þáttum gera íþróttagreinarnar ólíkar. Þættirnir tveir hafa áhrif á 

hvernig þjálfun er hagað í greinunum, sérstaklega þegar kemur að þolþjálfun og 

styrktarþjálfun (Bompa og Carrera, 2005). Allar íþróttagreinarnar hafa það 

sameiginlegt að þær eru boltagreinar. Íþróttamaður í greinunum þrem þarf í 

flestum tilfellum að getað rakið, sent og skotið bolta. Til þess að skora þarf lið að 
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ráðast inn á svæði andstæðingsins og brjóta vörn hans. Einnig er hægt að nefna 

eiginleika eins og að hlaupa hratt, stökkva hátt og halda stöðu við mikla mótstöðu 

(Fourny o.fl., 2000). Þó svo að greinarnar séu líkar á margan hátt þarf að einblína 

á þær lyftingar sem henta hverri íþrótt fyrir sig. Sem dæmi þarf 

körfuknattleiksmaður að þjálfa líkamann eins og hann hreyfist inn á vellinum til 

þess að verða frábær leikmaður. Stöðuleikaþjálfun kemur þar inn í, en hún hefur 

sannað gildi sitt sem góð viðbót fyrir körfuknattleiksmann sem stundar styrktar- 

og kraftþjálfun (Clark og Juan, 2006). 

Það sem skilur íþróttagreinarnar hvað mest að eru leikstöður innan 

greinanna. Í handknattleik er dæmi um að leikmaður spili einungis vörn. Hann er 

stór og mikil, lykilmaður í liðinu en spilar aldrei í sókn. Hæðar- og þyngdarmunur 

á leikmönnum í körfuknattleik getur verið mikill. Að lokum þarf markmaður ekki 

að þjálfa eins og framherji í knattspyrnu. (Fourny o.fl., 2000). Markmaður og 

framherji þurfa í raun og vera að þjálfa sömu þætti, svo sem hæfni, skilning, tækni 

og samskipti. Markmaður þarf ekki að vera með sömu tækni og framherji og 

þjálfar hana því ekki eins (Verheijen, 1998). 

 

1.2 Kraftur/styrkur 

Íþróttamaður sem stundar lyftingar getur þjálfað upp ýmsa krafta. 

Hámarkskraftur, sprengikraftur og kraftþol eru tegundir krafta sem nýttast í 

mörgum íþróttum. Í fyrirlestri Þráins Hafsteinssonar (munnleg heimild, 23. 

febrúar 2010) skilgreinir hann kraft/styrk sem: „Geta líkamans til að 

yfirvinna(ytri) mótstöðu(þunga) eða veita henni viðnám með vöðvaátaki sem felst 

í styttingu og spennu vöðva.” Ásamt þeim kröfum sem nefndar eru hér að ofan 

skiptist kraftur niður í kyrrstöðukraft, jafnhraðakraft og hreyfikraft, sem svo 

skiptist niður í yfirvinnandi og eftirgefandi kraft (Dick, 2005). Yfirvinnandi krafur 

er þegar vöðvinn dregst saman og togar í ákveðna mótstöðu. Eftirgefandi kraftur 

er þegar vöðvinn lengist en er samt í spennuástandi, vöðvinn heldur við 

mótstöðuna sem hann á við (Þráinn Hafsteinsson, munnleg heimild 23. febrúar 

2010). 
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Hámarkskraftur 

Hámarkskraftur er mesti kraftur sem tauga/vöðvakerfið getur myndað í 

hámarkssamdrætti. Sumar íþróttir krefjast meiri hámarkskrafts en aðrar, 

kraftlyftingar krefjast til dæmis mikils 

hámarkskrafts. Þjálfun hámarkskrafts er oft 

undirstaða þjálfunar á sprengikrafti og kraftþoli 

(Dick, 2005). Til að ná upp hámarkskrafti 

vöðva þarf að ná hámarksvirkni hans. Við 

þjálfun hámarkskrafts þarf því að hafa í huga að 

æfingarnar séu framkvæmdar við háa ákefð 

með fáum endurtekningum (Bompa og Carrera, 

2005). Þegar hámarkskraftur er annars vegar 

er nauðsýnlegt að framkvæma æfinguna rétt. 

Hvíld á milli æfinga er löng. Bæði á milli seta, þrjár til fimm mínútur og milli 

daga þar sem hámarkskraftur er þjálfaður, eða 36-48 klukkutíma. Að lokum þurfa 

endurtekningarnar að vera í samræmi við þyngdina. Endurtekningarnar eru ein til 

fimm með 85%-100% hámarksþyngd (mynd 1). Einstaklingur verður að vera 

búinn að ná fullum líkamlegum þroska og hafa unnið fyrst í grunnkrafti áður en 

hann fer í hámarkskraft (Dick, 2005). Mikilvægi hámarkskrafts fer eftir greinum. 

Því mikilvægari sem hann er því meiri áherslu þarf að leggja á hann og eyða meiri 

tíma í að þjálfa hann (Bompa og Carrrea, 2005). 

Hægt er að þjálfa hámarkskraft á marga vegu. Dæmi um þjálfunaraðferðir 

eru stöðukraftsþjálfun, eftirgefandi þjálfun og jafnhraðakraftur (Þráinn 

Hafsteinsson munnleg heimild, 23. febrúar 2010 ). Stöðukraftsþjálfun má skipta í 

tvennt. Fyrir íþróttamann sem er lengra kominn, þá er álagið 80-100% og spennu 

er haldið í 9-12 sekúndur. Fyrir nýliða þá minnkar álagið niður í 60-80% og 

spennu er haldið í 6-9 sekúndur. Fyrir ungan íþróttamann er stöðukraftsþjálfun sú 

gerð þjálfunar sem hjálpar honum að ná upp góðum alhliða styrk (Dick, 2005). 

Þegar íþróttamaður vill bæta hámarkskraft þarf hann að lyfta meiru en 

hann ræður við. Eftirgefandiþjálfun er þegar álagið er umfram hámarkskraft 

íþróttamanns. Álagið í æfingunum er 105-175%. Íþróttamaður heldur við 

þyngdina í eftirgefandi krafti og fær svo hjálp við að lyfta þyngdinni í 

Mynd 1. Hversu margar endurtekningar 

á að gera miðað við álag (Dick, 2005, 

bls. 245). 
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yfirvinnandi krafti. Með þessu móti eykur íþróttamaður hámarksstyrk sinn (Dick, 

2005). Í rannsókn Per Aagaard (2010) kannaði hann áhrif þungra lyftinga á 

bætingu í hámarkskrafti. Í rannsókninni kemur fram að eftirgefandiþjálfun kallar 

fram mikla aukningu á hámarkskrafti og afli hjá íþróttamanni, óþjálfuðum 

einstaklingi og eldriborgara. 

Jafnhraðakraftur er góður því hann bíður upp á ákefð í samdrætti vöðvans 

sem nýtist í íþróttum eins og sundi og skíðagöngu (Dick, 2005). Blönduð aðferð 

hámarkskrafst er að lyfta fimm settum með þrem til fimm endurtekningum með 

85% álagi og að lyfta tíu settum með þrem til fimm endurtekningum með 65% 

álagi (Þráinn Hafsteinsson, munnleg heimild 23. febrúar 2010). Hægt er að nota 

aðra blandaða aðferð. Hún inniheldur blöndu af hefðbundum lyftingaæfinum og 

ýmisum stökkvum (Dick, 2005). 

Sprengikraftur 

 Sprengikraftur nýtist í öllum íþróttum sem krefjast snarprar hreyfingar og er hann 

sérhæfasta form krafts (Þráinn Hafsteinsson, munnleg heimild 23. febrúar 2010). 

Sprengikraftur felur í sér hæfni tauga/vöðvakerfisins til að yfirvinna mótstöðu 

með miklum samdráttarhraða. Í sprengikrafti framkallar tauga/vöðvakerfið mikinn 

kraft með ósjálfráðum viðbröðum og krafti sem myndast við teygingu 

vöðvans(Dick, 2005). Til að þjálfa sprengikraft er hægt að velja milli ótal 

möguleikar. 

Samtengdar lyftingaaðferðir hafa skilað góðum árangri í sprengikrafti. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samtengdar lyftingaaðferðir skila góðum árangri í 

sprengikrafti og bættri frammistöðu í þeirri íþrótt sem æfð er fyrir hverju sinni. 

Dæmi um samtengdar æfingar eru: Samblanda af þungum og léttum lóðum og 

samblanda af „venjulegum” lyftingum, sprengikraftsþjálfun og kraftlyftingum 

(Ebben og Watts, 1998). Fólk getur verið með mikinn sprengikraft en hafa skal í 

huga að alltaf er hægt að bæta sprengikraft. Hægur hlaupari verður aldrei hraður, 

en hann getur orðið hraðari (Foran og Pound, 2007). 

Aðrar hentugar leiðir til að þjálfa sprengikraft er sprengikraftsþjálfun (e. 

Plyometric training) og ólympískar lyftingar (Dick, 2005). Sprengikraftþjálfun er 

án nokkurs vafa besta aðferðin til að auka sprengikraft. Sú þjálfun einblínir á 



 
12 

 

tengdar og sérhæfðar/keppnislíkar æfingar. Æfingarnar einblína á hraðar 

breitingar á milli hreyfikrafta (yfirvinnandi og eftirgefandi hreyfinga) (Dick, 

2005). Sprengikraftsþjálfun bætir ekki einungis sprengikraft. Rannsókn sem 

Villarreal, Requea og Newton (2010) gerðu sýndi fram á að sprengikraftsþjálfun 

er árangursrík aðferð til að auka styrk. 

Þó svo að ólympískar lyftingar séu góð leið til að þjálfa sprengikraft hafa 

þær nýst vel við þjálfun annara krafta. Fjótlega eftir að styrktarþjálfun fór að ryðja 

sér rúms í íþróttum voru ólympískarlyftingar miklivæg viðbót við þær aðferðir 

sem fyrir voru. Enn þann dag í dag nota margir þjálfarar ólympískar lyftingar í 

styrktarþjálfun sinna íþróttamanna. Jafnvel þó svo að ólympískar lyftingar séu 

ekki keppnislíkar æfingar, eru þær góð leið til að bæta styrk og snerpu í heild sinni 

(Bompa og Carrera, 2005). Sprengikraftur nýtist meðal annars til þess að bætta 

stökkkraft (Clark og Juan, 2006). Ólympískar lyftingar er því góð leið til að bætta 

frammistöðu í stökki (Kvorning, 2004). 

Í rannsókn sem gerð var á áhrifum ólympískra- og kraftlyftinga á bættri 

frammistöðu í lóðréttu stökki kom í ljós að báðar aðferðinar skiluðu bættum 

árangri. Þeir sem stunduðu ólympískar lyftingar bættu sig frekar en hinir. 

Munurinn var samt sem áður ekki eins mikill og höfundarnir héldu í upphafi. Það 

er staðreynd að ólympískar lyftingar og sprengikraftsþjálfun skila hvoru tveggju 

betri árangri. Ólympískar lyftingar eru þó taldar skila meiri árangri í krafti 

íþróttamanna en kraftþjálfunin (Channell og Barfield, 2008). Með allar þessar 

aðferðir ætti þjálfun sprengikrafts ekki að vera neitt vandamál þegar þjálfa á 

sprengikraft hjá íþróttamönnum. Hún er hinsvegar varasöm og því þarf að vanda 

til verks. Við þjálfun sprengikrafts þarf að huga að ákefð, endurtekningum, 

mótstöðu, hvíld, tækjum, tæknilegri framkvæmd, þyngd/mótstöðu, upphaf 

hreyfinga, keppnislíkum æfingum ásamt fleiri þáttum (Þráinn Hafsteinsson 

munnleg heimild, 25. febrúar 2010). Eins og sjá má á þessari upptalningu er 

ýmislegt sem þarf að huga að við sprengikraftsþjálfun. Það er því áhugavert að 

skoða hana nánar. 

Í sprengikraftsæfingum skal alltaf framkvæma æfingarnar með 

hámarkskrafti og mestum mögulegum hraða. Endurtekningar spila stóran þátt í 

sprengikraftsæfingum. Endurtekningar mega hvorki vera of fáar né of margar. Því 
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erfiðari sem æfingin er því færri eru endurtekningarnar. Þegar íþróttamaður fer að 

gefa eftir í æfingunni á hann strax að hætta (Dick, 2005). Hvíldin er ein til þrjár 

mínútur á milli setta í sömu æfingunni. Sama má segja um hvíldina á milli æfinga 

á sama æfingadegi. Hvíla þarf í 48 klukkutíma eftir sprengikraftsæfingu. Ekki skal 

gera fleiri en tvær til þrjár sprengikraftsæfingar í viku og mikilvægt er að hvíla 

líkamann frá sprengikraftsæfingum 10-14 dögum fyrir mót (Þráinn Hafsteinsson 

munnleg heimild, 25. febrúar 2010). 

Mótstöðu er hægt að stjórna með ýmsum hætti. Hægt er að létta eða þyngja 

lóð og bolta, hækka eða lækka fall og stytta eða lengja vegalengdir. Hafa skal í 

huga að gott er að gera aðstæður erfiðari en þær eru í viðkomandi íþrótt (Þráinn 

Hafsteinsson munnleg heimild, 25. febrúar 2010). 

Eins og komið hefur fram eru aðferðirnar til að þjálfa sprengikraft margar, 

hvaða æfingar eru valdar skiptir miklu máli og það er undir þjálfaranum komið að 

velja réttu æfingarnar. Við val á  sprengikraftsæfingum skal fyrst skilgreina kröfur 

íþróttagreinarinnar sem á að æfa fyrir. Síðan skal velja keppnislíkar æfingar og 

þær æfingar sem hjálpa íþróttamanninum að bæta sig í sinni grein. Kassar, kistur, 

bekkir, lóð, grindur, stangir, þungir boltar, kúlur og liðsfélagi eru tæki sem hægt 

er nota þegar þjálfa á sprengikraft (Þráinn Hafsteinsson munnleg heimild, 25. 

febrúar 2010). 

Kraftþol 

Kraftþol er hæfni líkamans til að framkvæma margar endurtekningar við ákveðið 

viðnám í langan tíma (Bompa og Carrera, 2005). Þráinn Hafsteinnsson (munnleg 

heimild, 25. febrúar 2010) segir í fyrirlestri sýnum að kraftþol sé: 

„Viðnámsþróttur líkamans gegn þreyttu í langvarandi kraftátökum”. Margar 

íþróttir krefjast kraftþols, dæmi um þær eru sund, handknattleikur, róður, 

skíðaganga og hlaup. Hlaupagreinar sem taka frá 60 sekúndum upp í 8 mínútur 

krefjast kraftþols (Dick, 2005). 

Þumalputtaregla þjálfunar á kraftþoli er stöðvaþjálfun með 50-75% ákefð 

og 40-60% álagi. Í stöðvaþjálfun er stigvaxandi álag og áreiti á helstu 

vöðvahópana. Sami vöðvahópur skal aldrei tekin fyrir tvisvar í röð (Dick, 2005). 

Dæmi um æfingar í stöðvahring og röð þeirra eru: Kviðæfingar, axlapressa, stökk 
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yfir grindur, dýfur, hnébeygjustökk, armbeygjur, fóta upphýfingar og að kasta 

þungum bolta í vegg. Íþróttamaður vinnur í 30-45 sekúndur á hverri stöð og fær 

15 sekúndur í hvíld á milli stöðva (Þráinn Hafsteinsson munnleg heimild, 25. 

febrúar 2010). Kraftþolsþjálfun virkar best þegar hún er sniðin að þeirri 

íþróttagrein sem æfð er hverju sinni (Bompa og Carrera, 2005). 

 

1.3 Fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum 

Meiðsli geta haft mikil áhrif á framtíð íþróttamanns. Ungur íþróttamaður sem á 

framtíðina fyrir sér í íþrótt gæti lent í langvarandi meiðslum og þurft að horfast í 

augu við að íþróttaferilinn sé búinn. Mörg þessara leiðinlegu tilvika er hægt að 

forðast með fyrirbyggjandi æfingum gegn meiðslum (Bompa og Carrer, 2005). 

 Æfingaáætlarnir ungra leikmanna eru yfirfullar af góðum styrktar-, kraft- 

og sprengikraftsæfingum en fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum virðast alltaf 

gleymast. Þjálfun og styrking liðbanda og sina skipta máli til að fyrirbyggja 

meiðsli. Þjálfarar og styrktarþjálfarar ættu því alltaf að setja fyrirbyggjandi 

æfingar inn í æfingaáætlanir hjá sínum leikmönnum (Bompa og Carrer, 2005). 

 Æfingarnar sem íþróttamaður gerir til að fyrirbyggja meiðsli geta verið 

fjölbreytar. Rannsóknir hafa sannað að jafnvægisæfingar eru fyrirbyggjandi gegn 

ökkla- og hnémeiðslum. Til að fyrirbyggja tognun aftan í læri hefur eftirgefandi 

vöðvavinna skilað góðum árangri. Einnig hafa rannsóknir sannað gott gildi 

miðsvæðisþjálfunar til að fyrirbyggja meiðsli (Engebretsen, Myklebust, Holme 

o.fl. 2008). 

 Ásamt jafnvægisæfingum er hægt að fara tvær leiðir til að fyrirbyggja 

meiðsli. Virk og óvirk leið. Í virku leiðinni þá gerir íþróttamaður æfingar til að 

fyrirbyggja meiðsli. Óvirka leiðin er þannig að þegar íþróttamaður meiðist þá 

tekur hann sér frí frá æfingum þangað til verkurinn fer. Miklar rannsóknir hafa 

verið gerðar á liðsíþróttum, eins og handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik. 

Þær rannsóknir segja að þegar kemur að fyrirbyggjandi æfingum í þessum 

íþróttum skiptir menntun þjálfara og styrktarþjáfara miklu máli (Frisch, Croisier, 

Urhausen, Seil og Theisen, 2009). 
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 Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum fyrirbyggjandi meiðsla. 

Ásamt þeim rannsóknum sem vitnað er í hér að ofan var gerð rannsókn á 

unglingum í handknattleik í Noregi. Niðurstöður sýndu fram á að skipulögð 

upphitun og stöðugleikaæfingar minnka líkurnar á meiðslum í ökkla og hné. 

Æfingarnar sem hægt er að gera eru margskonar. Æfingarnar eru gerðar bæði í 

upphitun og inn í æfingunni (Olsen, Myklebust, Engebretsen, Holme og Bahr, 

2005). 

 

1.4 Styrktarþjálfun íþróttagreinanna 

Handknattleikur 

Thue Kvorning (2004)  talar um í grein sinni Strenght training in team handball 

hversu mikilvægt það er fyrir handknattleiksmann að stunda styrktarþjálfun, hann 

fjallar um fjórar æfingaáætlanir sem handknattleiksmaður ætti að gera á 

undirbúningtímabili og meðan á tímabilinu stendur. Æfingaáætlanirnar eru 

byggðar á reynslu Kvorning sem er styrktarþjálfari fjögra liða í efstu deild 

handknattleiks í Danmörku. Hann segir að aðal ástæðan fyrir því að 

handknattleiksmaður eigi að stunda styrktarþjálfun sé til að bæta vöðvamassa, 

styrk og afl. Æfingaáætlanirnar eru fjölbreyttar með ýmsum æfingum sem henta 

handknattleiksmanni að verða betri í íþrótt sinni. 

Réttstöðulyfta, hnébeygja og bekkpressa framkvæmdar með mikili þyngd. 

Ólympískar lyftingar ásamt sprengikraftsæfingum eru æfingar sem 

handknattleiksmaður þarf að leggja mikla áherslu á (Kvorning, 2004). Þessu til 

stuðnings þá segja Gorostiaga (2005) og félagar hans handknattleik vera 

kraftmikla snertiíþrótt sem krefst mikils styrks til að slá, ýta og halda á meðan á 

leik stendur (Gorostiaga, Granados, Ibáňez og Izquierdo, 2005). Kvorning (2004) 

segir ávinning þessara æfinga vera að þær kenna handknattleiksmanni að hreyfa 

sig úr eftirgefandi krafti í yfirvinnandi kraft og samhæfingu, sem er mikilvægt. 

Hann skiptir æfingaáætlununum niður í tímabil: 

 Æfingaáætlun eitt er frá maí til júní, undirbúningstímabil. Æfingaáætlun 

eitt hefur það markmið að auka vöðvamassa. Æfingamagnið er hátt (Kvorning, 

2004). Handknattleiksmaður með mikinn vöðvamassa getur hreyft sig og tekið 
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öllum þeim átökum sem eiga sér stað í handknattleik í lengri tíma en sá sem er 

með lítinn vöðvamassa (Gorostiaga, Granados, Ibáňez og Izquierdo, 2005). 

 Æfingaáætlun tvö er frá júní til júlí, undirbúningstímabil. 

Handknattleiksmaður tekur sér frí á þessu tímabili, æfingamagnið er því lágt. 

Markmiðið er áframhald á uppbyggingu vöðvamassa ásamt vöðvastyrk. 

Ólympískar lyftingar koma inn. Möguleiki er á að bæta endurhæfingaæfingum inn 

í sem og æfingum sem fyrirbyggja meiðsli (Kvorning, 2004). 

 Æfingaáætlun þrjú er frá ágúst til september, undirbúningstímabil. 

Markmiðið er hámarksstyrkur og vöðvaafl. Áframhald er á ólympískum 

lyftingum, helstu breytingar eru hnébeygjuhopp, sprengikraftsþjálfun og 

snerpuæfingar. (Kvorning, 2004). 

 Æfingaáætlun fjögur er frá september og út tímabilið. Markmiðið er 

aðallega að viðhalda vöðvamassa, afli og styrk. Æfingaáætlunin er misjöfn því 

hún er á keppnistímabilinu. Æfingarnar eru fjölbreytar. Farið er í ólympískar 

lyftingar, hnébeygju, hnébeygjuhopp, bekkpressu, sprengikraftsþjálfun, 

snerpuæfingar og fleira (Kvorning, 2004). Samkvæmt lyftingaáætlun Kvorning 

þarf handknattleiksmaður að lyfta allt árið í kring ætli hann sér að vera í fremstu 

röð handknattleiksmanna. 

 Íþróttamenn í greinum eins og handknattleik, knattspyrnu og 

körfuknattleik keppast við að verða eins góðir og þeir geta. Styrktarþjálfun yfir 

allt árið hefur sýnt fram á að frammistaða leikmanna batni. Vilji 

handknattleiksmaður bæta sig í skotum, styrk, hraða og snerpu er styrktarþjálfun 

allt árið í kring góð leið (Gorostiaga, Granados, Ibáñez, González-Badillo og 

Izquierdo, 2006). 

Knattspyrna 

Þegar styrkur knattspyrnumanns er skoðaður kemur fyrst upp í hugann styrkur í 

fótleggjum. Styrkurinn nýtist knattspyrnumanni til að skjóta fast og stökkva hátt. 

En góður knattspyrnumaður þarf miklu meira en styrk í fætur. Styrktarþjálfun 

knattspyrnumanns þarf að miðast að öllum líkamanum (Verheijen, 1998). 

Styrktarþjálfun bætir frammistöðu flestra íþróttamanna. Niðurstöður úr rannsókn 

sem gerð var á afreksmönnum í knattspyrnu frá Noregi, sýndu fram á að þeir 
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knattspyrnumenn sem skoruðu hátt í þol- og styrktarprófum skiluðu betri 

frammistöðu inn á vellinum en þeir sem skoruðu lágt í prófunum (Wisløff, 

Helgerud og Hoff, 1998). 

 Í bók sinni sýnir Verheijen (1998) fjöldan allan af styrktaræfingum, 

sprengikraftsæfingum og snerpuæfingum þar sem íþróttamaður notast við eigin 

líkamsþyngd eða fær hjálp frá félaga. Æfingarnar eru armbeygjur, bakæfingar, 

kviðæfingar og ýmsar fótaæfingar. Séu æfingarnar gerðar með liðsfélaga, eykur 

það álagið í æfingunni. Félagar geta þjálfað upp líkamsstyrk með því að keppa 

innbyrðis. Ýta og toga hvoröðrum og sameiginleg hnébeygja eru dæmu um 

æfingar. Sprengikraftsþjálfun er gerð með ýmsum stökkvum. Dæmi um æfingar, 

tengdar henni eru stökk strax eftir lendingu, hliðarstökk og framstökk. Ákefð 

æfinganna er 100% og góð hvíld á milli setta og æfinga (Verheijen, 1998). 

 Knattspyrnumaður getur gert fjölda styrktaræfinga með eigin líkamsþyngd 

eða með liðsfélaga sem eru keppnislíkar, það er æfingar sem líkjast þeim 

hreyfingum sem hann gerir í leik. Hvaða aðferð á að gera hverju sinni fer eftir því 

hvað knattspyrnumaðurinn þarf að þjálfa upp. Skilgreina þarf þarfir leikmannsins 

og setja upp æfingaáætlun sem hentar honum (Verheijen, 1998). Þó svo að 

Verheijen sé mikið með styrktaræfingar með eigin líkamsþyngd eða með 

liðsfélaga hafa rannsóknir sýnt fram á bætta frammistöðu á sviðum knattspyrnu 

með öðrum styrktaraðferðum. 

 Í rannsókn sem gerð var á afreksmönnum í knattspyrnu var skoðað hvort 

gott samhengi væri á hámarkskrafti í hálfri hnébeyju og frammistöðu þeirra í 

spretti og stökki. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að knattspyrnumenn 

ættu að einbeita sér að hámarkskrafti til þess að bæta frammistöðu í spretti og 

stökki (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004). 

Körfuknattleikur 

Körfuknattleiksmenn í aðal körfuknattleiksdeild Bandaríkjanna (NBA) stunda 

styrktarþjálfun nánast allt árið um kring. Því er auðvelt að sjá hvernig 

líkamsbygging körfuknattleiksmanna í deildinni hefur breyst. Þeir eru sterkari, 

stærri og kraftmeiri heldur en leikmenn frá sjöunda og áttunda áratugnum (Foran 

og Pound, 2007). 
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 Micheal Clark hannaði OPT-kerfið ( e. Optimum performance training). 

Eftir að hafa fengið til sín fjöldan allan af meiddum körfuknattleiksmönnum 

ákvað hann að hanna kerfi sem kemur í veg fyrir meiðsli og bætir styrk þeirra í 

leiðinni. Æfingaáætlunin er 12 vikur. Fyrstu fjórar vikurnar er stöðugleikaþjálfun, 

vika fimm til átta er styrktarþjálfun og vika níu til tólf er kraftþjálfun (Clark og 

Juan, 2006). 

 Stöðugleikaþjálfun er undirstaða OPT- kerfisins. Aðal áherlsa 

stöðugleikaþjálfunar er að ná stöðugleika í vöðva sem henta 

körfuboltahreyfingum. Stöðugleikaþjálfun byggist á mörgun endurtekningum, 

fáum settum, lítilli ákefð. Allar æfingarnar eru gerðar á hægum hraða. Dæmi um 

æfingar eru standandi brjóstpressa, standandi róður og hnébeygja á öðrum fæti 

(Clark og Juan, 2006). 

Rannsókn sem var gerð á áhrifum sprengikraftsþjálfunar annars vegar og 

jafnvægis- og stöðuleikaþjálfunar hins vegar á meðal kvenna í afli, jafnvægi og 

lendingu, sýndu fram á að allar aðferðinar skiluðu framförum í öllum þrem 

þáttunum. Niðurstöðurnar sýnu jafnframt fram á að jafnvægis- og 

stöðuleikæfingarnar eru mikilvægir þættir til að ná framförum í lendingu á öðrum 

fæti (Myer, Ford, Brent og Hewett, 2006). 

 Eftir fjórar vikur í stöðugleikaþjálfun er líkaminn tilbúinn fyrir 

styrktarþjálfun. Í æfingunum er aðalmarkmiðið að stækka og styrkja stærstu 

vöðva líkamans (Clark og Juan, 2006). Miðsvæðisþjálfun (e. Core training) er 

mikilvægur hluti af styrktarþjálfun. Hún hjálpar íþróttamönnum að bæta úthald og 

þol og kraft í ákveðnum hreyfingum sem og að hjálpa þeim að ná sér eftir meiðsli 

(Foran og Pound, 2007). Eftir styrktarþjálfunina er komið að öðrum, ekki síður 

mikilvægum þætti, en það er kraftþjálfun. 

 Kraftþjálfun er hagstæðasta þjálfunin í OPT- kerfinu því í henni eru grunn 

og stærstu vöðvar líkamans notaðir. Í æfingunum er mikið um þungar lyftingar 

sem er fylgt eftir með léttum lyftingum til að líkja eftir raunverulegum 

körfuknattleikshreyfingum. Kraftþjálfun hjálpar körfuknattleiksmanni að nýta það 

sem hann hefur byggt upp í stöðugleika- og styrktarþjálfun til að byggja upp hraða 

og kraft sem nýtist honum á körfuknattleiksvellinum (Clark og Juan, 2006). 
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Kraftur hefur sannað gildi sitt á meðal körfuknattleiksmanna. Kraftmikill 

körfukörfuknattleiksmaður getur nýtt sér kraftinn í hröðum, kraftmiklum og 

snörpum hreyfingum. Hann hjálpar einnig við að skjóta, taka frákast, senda og 

bregðast fljótt við í vörninni (Foran og Pound, 2007). OPT- kerfið hefur ofursett 

(e. Superset technique) sem er aðferð sem er notuð inn í styrktar- og kraftþjálfun. 

 Ofursett er þegar tvær æfingar fyrir sama vöðvahópinn eru gerðar í röð 

með lítilli hvíld á milli. Dæmi um ofursett í styrktarþjálfun er fótapressa 

(styrktarþjálfun) og síðan farið beint í hnébeygju á öðrum fæti með líkamsþyngd 

(stöðugleikaþjálfun). Dæmi um ofursett í kraftþjálfun er standandi brjóstpressa 

(styrktarþjálfun) og að kasta þungum bolta (e. Medicine ball) í vegg (kraftþjálfun) 

(Clark og Juan, 2006). Æfingaáætlun á hverju tímabili byrjar og endar nánast eins. 

 Í byrjun fer körfuknattleiksmaðurinn í gegnum upphitunaræfingar. 

Markmiðið með æfingunum er að hita upp líkamann og til að koma í veg fyrir 

meiðsli. Notast er við rúllu (e. Foam Roll) til að losa um hnúta í vöðvunum. 

Markmið með rúllunni er að losa um auma bletti í vöðvunum. 

Upphitunaræfingarnar eru byggðar upp með miðsvæðisþjálfun. Notast er við eigin 

líkamsþyngd og bolta (e. stability ball). Miðsvæðisþjálfun hjálpar til við að halda 

mjaðmagrindinni og hryggnum á sínum stað (Clark og Juan, 2006). 

 Í lok hverrar æfingaáætlunar gerir körfuknattleiksmaður 

hraða/snerpuæfingar. Körfuknattleikur snýst mikið um hraða/snerpu og þarf því 

að þjálfa þessa eiginleika upp. Æfingarnar bæta til dæmis fótvinnu sem nýtist 

körfuknattleiksmanni á mörgum sviðum leiksins. Góð fótavinna nýtist 

leikmanninum til dæmis í vörninni. Því betri sem fótavinnan er því fljótar bregst 

varnarmaður við stefnubreytingu sóknarmannsins (Clark og Juan, 2006). Clark og 

Juan (2006) eru með fjölbreytt æfingasafn í bók sinni sem þjálfa hraða og snerpu. 

 

 



 
20 

 

2. Aðferðir og gögn 

Í þessm kafla verður fjallað um hvernig rannsóknin fór fram. Hverskonar 

aðferðum var beit og í stuttu máli hvað leitast var við í henni. Þátttakendum 

verður líst ásamt því hvernig gagnasöfunun fór fram. Rannsóknarspurningum 

verður varpað fram í lok kaflans. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var gerð megindlegrannsókn, þar sem 

spurningalisti (sjá viðauka) var lagður fyrir. Einnig var notast við eigindlega 

aðferð til að taka viðtöl. Á hverjum spurningalista voru 20 spurningar sem 

tengdust lyftingum ungra íþróttamanna í handknattleik, knattspyrnu og 

körfuknattleik á einn eða annan hátt. Markmiðið með henni var að geta svarað því 

hvort ungir íþróttamenn lyfta, hvort munur er á lyftingum ungra leikmanna milli 

handknattleiks, knattspyrnu og körfuknattleiks, og hverjar eru helstu ástæður þess 

að þeir lyfta, eða lyfta ekki. Í viðtölunum var leitast við að ná fram viðhorfi 

þjálfara til styrktarþjálfunar. Einnig hvort þeir sjái sjálfir um lyftingarnar eða fá 

faglega aðstoð og hvort það eru ákveðnar aðferðir sem þeir nota í lyftingum sinna 

leikmanna. Síðast en ekki síst var athugað hvort þeir skipuleggji styrktarþjálfun 

inn í hefðbundar æfingar hjá liðinu. Spurningarnar voru opnar til að fá sem flest úr 

stuttu viðtali. 

2.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Þátttakendur í rannsókninni komu frá 12 liðum í handknattleik, knattspyrnu og 

körfuknattleik, fjögur lið komu úr hverri íþróttagrein. Liðin komu úr fjórum 

félögum, en félögin höfðu það sameiginlegt að þau voru með handknattleik, 

knattspyrnu og körfuknattleik. Liðin koma úr efstu og 1. deild karla á Íslandi. 

Þátttakendur voru á aldrinum 18-22 ára og æfa og spila með meistaraflokki síns 

félags. Rannsóknin var gerð í mars og apríl 2011.. 

 Höfundur mætti á æfingar hjá öllum liðunum sem tóku þátt. Hann lagði 

spurningalistana fyrir leikmenn og tók viðtal við þjálfarana. Þátttakendur voru 89 

íþróttamenn og átta þjálfarar. Í handknattleik eru íþróttamennirnir 37, 34 í 

knattspyrnu og 18 í körfuknattleik. Tveir þjálfarar komu frá hverju félagi. Þeir  

þjálfarar sem ekki tóku þátt voru fjarverandi þegar rannsóknin var gerð. Í upphafi 



 
21 

 

var gert ráð fyrir að þátttakendur yrðu átta til tíu hjá hverju liði. Svarhlutfallið var 

fullkomið, þó þátttakendur væru ekki átta til tíu hjá hverju liði. Í þau skipti sem 

svo var ekki, höfðu liðin ekki fleiri á þeim aldri sem rannsóknin náði yfir. 

Spurningalistinn var lagður fyrir knattspyrnuliðin í byrjun tímabils en hjá 

handknattleik- og körfuknattleiksliðunum í lok tímabils. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Niðurstöður úr spurningalistum voru færðar inn í SPSS forrit. Forritið sérhæfir sig 

í úrvinnslu gagna í megindlegum rannsóknum. Niðurstöðurnar sem fengust úr 

SPSS voru færðar yfir í Excel. Þar voru niðurstöður útskýrðar með lýsandi 

tölfræði. Viðtölin voru tekin upp á LG farsíma og tekin þaðan og rituð niður í 

Word-skjal og greind. 

2.4 Rannsóknarspurning 

Í byrjun rannsóknarinnar var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar sem leitast 

verður við að svara í þessari ritgerð. 

 Lyfta ungir leikmenn í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik 

sem æfa með meistaraflokki? 

 Er munur á lyftingum ungra leikmanna milli handknattleiks, 

knattspyrnu og körfuknattleiks? 

 Hvaða þættir hafa helst áhrif á hvort ungir leikmenn lyfta eða lyfta 

ekki? 
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3. Niðurstöður 

 

Nú verður fjallað um niðurstöður rannsóknanna sem gerðar voru til að fá svör við 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í kaflanum á undan. Fyrst koma 

lýsandi myndir með helstu niðurstöðum úr rannsókninni. Í lok kaflans verða 

helstu niðurstöður teknar saman úr viðtölum við þjálfara. 

 

 

Mynd 2. Fjölda þátttakenda, greint eftir íþróttagrein. 
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Mynd 3. Fjöldi þátttakenda, greint eftir fæðingarári og heild. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 89 talsins (mynd 3). Handknattleikur var með 

37, körfuknattleikur með 18 og knattspyrna með 34 (mynd 2). Flestir þátttakendur 

voru fæddir árið 1990, 29 talsins. Þeir sem fæddir voru 1991 voru 22 og þeir sem 

voru fæddir 1988 eða eldri reka lestina með átta þátttakendur. 
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Mynd 4 Hversu oft lyftir þú í viku, greint eftir íþróttagrein. 

Ef litið er til þess hversu oft þátttakendur lyfta í viku má sjá (mynd 4) að 70% 

þeirra sem stunda handknattleik lyfta 1-2 sinnum í viku. Um 40% þeirra 

þátttakenda sem stunda körfuknattleik lyfta þrisvar sinnum í viku. Enginn 

þátttakendanna sem stundar handknattleik eða knattspyrnu lyftu nær aldrei, 28% 

þátttakenda sem stunda körfuknattleik segjast lyfta nær aldrei.  
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Mynd 5. Hversu góð eða slæm finnst þér lyftingaaðstaðan hjá félaginu, greint eftir íþróttagrein. 

Mynd 5 sýnir að 56% þátttakenda sem stunda knattspyrnu segja lyftingaaðstöðuna 

hjá félaginu mjög góða. Enginn þeirra segir hana mjög slæma. Ekki er hægt að 

segja það sama um þátttakendur í handknattleik og körfuknattleik, um 25% þeirra 

segja lyftingaaðstöðuna mjög góða. Tæplega helmingur þeirra sem stunda 

handknattleik finnst lyftingaaðstaðan frekar slæm eða mjög slæm. Þátttakendum í 

knattspyrnu finnst lyftingaaðstaðan hjá sínu félagi mjög/frekar góð, 77%, 

þátttakenda í handknattleik eru ekki á sama máli. Aðeins 36% þeirra finnst hún 

vera mjög/frekar góð.  
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Mynd 6. Er lyftingaaðstaða félagsins í sama húsnæði og æfingarnar fara fram, greint eftir 

íþróttagrein. 

Sé litið til þess hvort lyftingaaðstaða félaga sé í sama húsnæði og æfingarnar fara 

fram má sjá (mynd 6) að algengt er að hún sé í sama húsnæði. Þátttakendur sem 

stunda knattspyrnu og handknattleik standa betur að vígi heldur en þeir sem 

stunda körfuknattleik. Í körfuknattleik þurfa 33% þátttakenda nauðsýnlega að 

ferðast á bíl til að stunda sínar lyftingar en 67% segja lyftingaaðstöðuna vera í 

sama húsnæði. Enginn þátttakandi í knattspyrnu þarf nauðsýnlega að ferðast á bíl 

til að lyfta, en 14% þeirra sem stunda handknattleik þurfa þess. 
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Mynd 7. Stundar þú styrktarþjálfun með eigin líkamsþyngd, greint eftir íþróttagrein. 

Rúmlega helmingur þátttakenda í öllum þrem íþróttagreinunum segjast stunda 

styrktarþjálfun með eigin líkamsþyngd þegar þjálfarinn er með þær inn í 

æfingartímanum (mynd 7). Niðurstöður úr viðtölum við þjálfarana styðja þessar 

niðurstöður því allir sögðust skipuleggja styrktarþjálfun á æfingartímanum. 

Meirihluti þeirra sem segjast ekki stunda styrktarþjálfun æfa körfuknattleik, 33%. 

Rúmlega fjórðungur þátttakenda sem stunda handknattleik stunda markvissar 

styrktaræfingar fyrir æfingar. Hins vegar segjast rúmlega fjórðungur þeirra sem 

stunda knattspyrnu stunda styrktarþjálfun eftir æfingar. 
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Mynd 8. Lyftir þú eftir æfingaáætlun, greint eftir íþróttagrein. 

Ef litið er til þess hversu oft þátttakendur lyfta eftir æfingaáætlun má sjá (mynd 8) 

að rúmlega helmingur þeirra sem stunda körfuknattleik lyfta oft eftir 

lyftingaráætlun. Tæplega helmingur þeirra sem stunda handknattleik og 

knattspyrnu lyfta einnig oft eftir lyftingaáætlun (mynd 8). Um 25% þátttakenda 

sem stunda knattspyrnu lyfta alltaf eftir æfingaáætlun. Tæplega helmingur 

þátttakenda í handknattleik lyfta stundum, sjaldan eða nær aldrei eftir 

lyftingaráætlun. 
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Mynd 9. Færð þú þá aðstoð sem þú þarft við lyftingarnar, greint eftir íþróttagrein. 

Eins og sést (mynd 9) þá fara um 15-20% þátttakenda í öllum þrem 

íþróttagreinunum eftir mánaðaráætlun frá einkaþjálfara eða þjálfara. Rúmlega 

helmingur þeirra sem stunda handknattleik og körfuknattleik fá aðstoð við 

lyftingar ef þeir þurfa. Nánast allir þátttakendur sem stunda handknattleik og 

knattspyrnu fá einhverja aðstoð við lyftingarnar. Þátttakendur í körfuknattleik 

koma ekki langt á eftir, en 17% þeirra segjast ekki fá neina aðstoð við 

lyftingarnar. Meirihluti þjálfaranna segjast fá faglega aðstoð við lyftingarnar. 

Niðurstöður úr myndum 8 og 9 styðja frásagnir þjálfaranna, því mikil meirihluti 

lyfir eftir æfingaáætlun og fá þá aðstoð sem þeir þurfa. 
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Mynd 10. Hversu mikla eða litla hvatningu færðu frá þjálfara þínum um að lyfta, greint eftir 

íþróttagrein. 

Um 20% þátttakenda sem stunda handknattleik og knattspyrnu fá mikla hvatningu 

frá þjálfara sýnum um að lyfta. Enginn þátttakandi sem stundar körfuknattleik fær 

mjög mikla hvatningu en 11% þeirra fá frekar litla hvatningu. Hlutfall þeirra sem 

fá frekar mikla hvatningu frá þjálfara sýnum um að lyfta er 35-43%, 35% í 

knattspyrnu og 43% í handknattleik. 
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Mynd 11. Hver er megin ástæða þess að þú stundar lyftingar samhliða æfingum, greint eftir 

íþróttagrein. 

Eins og sést á mynd 11 segja nánast allir þátttakendur að megin ástæða fyrir því 

að stunda lyftingar samhliða æfingum sé til að verða betri. Allir þáttakendur í 

körfuknattleik segja ástæðuna vera til að verða betri. Um 10% þeirra sem stunda 

handknattleik segja að megin ástæðan sé til að verða massaður. 
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Mynd 12. Hversu mikið eða lítið finnur þú fyrir bættum árangri þegar þú lyftir, greint eftir 

íþróttagrein. 

Samkvæmt niðurstöðum sem sjást á mynd 12 finna flestir þátttakendur fyrir 

bættum árangri þegar þeir lyfta. Hlutfall þátttakenda sem stunda körfuknattleik er 

mest eða 83%. Mikill meirihluti þátttakenda sem stunda handknattleik segjast 

finna frekar mikið fyrir bættum árangri við að lyfta, 8% þeirra segjast finna frekar 

lítið eða mjög lítið fyrir bættum árangri. Engir þátttakenda úr knattspyrnu og 

körfuknattleik segjast finna frekar lítið eða mjög lítið fyrir bættum árangri. 
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Mynd 13. Hefur þú fundið fyrir meiðslum sem rekja má til lyftinga, greint eftir íþróttagrein. 

Sé litið til þess hvort þátttakendur hafi fundið fyrir meiðslum sem rekja má til 

lyftinga má sjá (mynd 12) að meirihluti þátttakenda hafa ekki fundið fyrir 

meiðslum, sem hélt þeim frá æfingum eða keppni, sem rekja má til lyftinga. 

Þátttakendur sem hafa meiðst vegna lyftingar eru í miklum minnihluta, mest hjá 

þeim sem stunda körfuknattleik eða 6%. 
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Mynd 14. Hvar sérðu sjálfan þig eftir 5 ár, greint eftir íþróttagrein. 

Eins og sjá má á mynd 14 sjá flest allir þátttakendur sig eftir fimm ár annað hvort 

í atvinnumennsku eða að spila með meistarflokki. Þeir sem stunda knattspyrnu 

stefna áberandi mikið á að vera í atvinnumennsku eftir fimm ár, eða 74%. 

Meirihluti þeirra sem stunda körfuknattleik sjá sjálfan sig vera ennþá að spila með 

meistaraflokki. Handknattleikur er eina íþróttagreinin þar sem þátttakendur sjá 

sjálfan sig annars staðar en í atvinnumennsku eða að spila með meistaraflokki. 
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Mynd 15. Hvert er fæðingarár þitt, greint eftir hversu oft þú lyftir í viku. 

Fæðingarár þátttakenda hefur ekki mikil áhrif á hversu oft þátttakendur lyfta 

samkvæmt mynd 15. Mikið er um að þátttakendur lyfti einu til tvisvar sinnum í 

viku eftir fæðingarári. Þátttakendur fæddir árið 1990 skara þar fram úr, 72% þeirra 

lyfta einu til tvisvar sinnum í viku. Ef litið er til þess hversu algengt það er að 

þátttakendur lyfti nær aldrei eftir fæðingarári eru 25% þeirra sem fæddir eru 1988 

eða eldri sem lyfta nær aldrei. Dreifingin er mest hjá þeim sem fæddir eru 1992 

eða yngri, en 17% þeirra lyfta fimm sinnum eða oftar í viku og 8% nær aldrei. 

Enginn þátttakandi fæddur árið 1990 til 1989 lyftir nær aldrei. 
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Mynd 16. Hversu lengi hefur þú æft með meistaraflokki, greint eftir hversu oft þú lyftir í viku. 

Þegar litið er til þess hversu oft þátttakendur lyfta í viku eftir því hversu lengi þeir 

hafa æft með meistaraflokki þá sést (mynd 16) að meirihluti lyfta einu til þrisvar 

sinnum í viku. Fjórðungur þátttakenda sem hafa æft með meistaraflokki í eitt ár 

lyfta fjórum sinnum í viku. Þeir þátttakendur sem oftast lyfta þrisvar sinnum í 

viku hafa æft með meistaraflokki í fjögur ár eða lengur. Tæplega fjórðungur 

(21%) þátttakenda sem hafa æft með meistaraflokki í tvö ár lyfta fimm sinnum 

eða oftar í viku. Enginn þátttakandi sem hefur æft með meistaraflokki í eitt ár 

lyftir nær aldrei. 
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Mynd 17. Hveru góð eða slæm finnst þér lyftingaaðstaðan hjá félaginu, greint eftir hversu oft þú 

lyftir í viku. 

Eins og sjá má á mynd 17 lyfta 36% þeirra þátttakenda þrisvar sinnum í viku sem 

segja lyftingaaðstöðu félagsins mjög slæma. Einnig lyfta 18% þátttakenda fimm 

sinnum eða oftar í viku sem segja hana mjög slæma en aðeins 9% lyfta nær aldrei. 

Af þeim þátttakendum sem segja lyftingaaðstöðuna mjög góða lyftir rúmlega 

helmingur einu til tvisvar sinnum í viku, en aðeins 3% lyftir fimm sinnum eða 

oftar í viku. 
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Mynd 18. Er lyftingaaðstaða félagsins í sama húsnæði og æfingarnar fara fram, greint eftir hversu 

oft þú lyftir í viku. 

Þegar staðsetning lyftingaaðstöðu hjá félagi er skoðuð með tiliti til þess hversu oft 

þátttakendur lyfta í viku má sjá (mynd 18) að þar sem lyftingaaðstaða félagsins er 

í sama húsnæði og æfingarnar fara fram lyfta þátttakendur einu til þrisvar sinnum 

í viku. Þeir þátttakendur sem lyfta fimm sinnum eða oftar í viku er 

lyftingaaðstaðan hjá félaginu í 20% tilfella ekki í sama húsnæði, en ekki er 

nauðsynlegt að ferðast með bíl. Hjá þeim félögum þar sem nauðsynlegt er að 

ferðast með bíl til að lyfta, lyfta tæplega fjórðungur fjórum sinnum í viku. 
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Mynd 19. Hvenær lyftir þú, greint eftir hversu oft þú lyftir í viku. 

Mikil meirihluti þeirra sem lyftir nær aldrei gerir það helst á 

undirbúningstímabilinu. Þátttakendur sem lyfta fimm sinnum í viku eða oftar lyfta 

jafnt og þétt yfir tímabilið eða eftir því hvernig leikjaálagið er. Helmingur 

þátttakenda sem lyfta fjórum sinnum í viku lyfta jafnt og þétt yfir tímabilið. 

Skiptingin er nokkuð jöfn á milli þeirra sem lyfta einu til tvisvar sbr. mynd 19. 
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Mynd 20. Hversu mikla eða litla hvatningu færðu frá þjálfara þínum um að lyfta, greint eftir 

hversu oft þú lyftir viku. 

Sé litið til þess hversu oft þátttakendur lyfta í viku miðað við hversu mikla eða 

litla hvatningu þeir fá frá þjálfara má sjá (mynd 20) að meirhluti þeirra sem fá 

mjög mikla hvatningu lyfta fjórum til fimm sinnum í viku eða oftar. Enginn 

þátttakandi sem fær mjög mikla hvatningu lyftir nær aldrei. Af þeim þátttakendum 

sem fá frekar litla hvatningu lyftir tæplega fjórðungur fimm sinnum eða oftar í 

viku. 
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Mynd 21. Hversu mikið eða lítið finnur þú fyrir bættum árangri þegar þú lyftir, greint eftir hversu 

oft þú lyftir í viku. 

Eins og sést á mynd 21 finna 61% þátttakenda sem lyfta einu til tvisvar sinnum í 

viku frekar mikið fyrir bættum árangri þegar þeir lyfta. Þátttakendur sem lyfta 

fjórum sinnum í viku skiptast í tvennt, helmingur segist finna mjög miklið fyrir 

bættum árangri þegar þeir lyfta og helmingur fyrir frekar miklum. Þeir 

þátttakendur sem lyfta fimm sinnum eða oftar í viku segjist finna fyrir mjög eða 

frekar mikið bættum árangri þegar þeir lyfta. 
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Mynd 22. Hvar sérðu sjálfan þig eftir 5 ár, greint eftir hversu oft þú lyftir í viku. 

Allir þátttakendur sem lyfta nær aldrei sjá sjálfan sig spila með meistaraflokki 

eftir fimm ár. Rúmlega helmingur þeirra sem lyfta fimm sinnum eða oftar í viku 

segjast sjá sig í atvinnumennsku eftir fimm ár. Meirihluti þeirra sem segist lyfta 

fjórum sinnum í viku sér sjálfan sig í atvinnumennsku eftir fimm ár. 

 

3.1 Viðtöl 

Allir þjálfararnir höfðu jákvætt viðhorf til lyftinga. Úr viðtölunum voru 

niðurstöðurnar að flest liðin eru með einkaþjálfara sem sér um lyftingarnar. 

Þjálfararnir töluðu allir um að fyrirbyggjandi æfingar gegn meiðslum væru 

mikilvægar og lögðu þeir áherslu á að gera þær á æfingartíma. Allir sögðu 

lyftingar mjög mikilvægan þátt til þess að ná langt í íþróttinni.  
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4. Umræður 

Krafan um líkamlegan styrk í íþróttagreinunum þremur, sem tekin eru fyrir í 

rannsókninni, er mikil. Eins og Verheijen (1998) segir í bók sinni getur líkamlegur 

styrkur hjálpað knattspyrnumanni þegar hann skýtur, stekkur, tæklar og þegar 

hann þarf að halda út langa og erfiða leiki í langann tíma (Verheijen, 1998). 

Niðurstöður í mynd 4 um hversu oft þátttakendur lyfta í viku, sýna að meirihluti 

ungra leikmanna í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik lyfta. Í 

handknattleik lyfta 84% einu til tvisvar sinnum í viku eða þrisvar sinnum í viku. Í 

körfuknattleik rúmlega helmingur og 88% í knattspyrnu. Athygli vekur að 28% 

þáttakenda í körfuknattleik lyfta nær aldrei. Niðurstöðurnar sem sjá má á mynd 7 

eru í takt við þessar niðurstöður. Á mynd 7 sést að helmingur þeirra sem stunda 

handknattleik og knattspyrnu gera styrktaræfingar með eigin líkamsþyngd fyrir 

eða eftir æfingar. Færri sem stunda körfuknattleik gera slíkt hið sama, en 33% 

gera ekki styrktaræfingar með eigin líkamsþyngd. Í viðtölunum við þjálfara var 

áberandi hversu jákvæðir þeir voru í garð styrktaræfinga með eigin líkamsþyngd. 

Flest allir töluðu um hversu mikilvægar fyrirbyggjandi æfingar væru gegn 

meiðslum. Í rannsóknunum sem vitnað var í hér á undan um gott gildi 

fyrirbyggjandi meiðsla eru góð dæmi um hvers konar æfingar á að gera. Flestar 

æfingarnar eru gerðar með eigin líkamsþyngd. Fólki gengur misjafnlega að koma 

sér í ræktina til að lyfta. Hjá mér hafa margar ástæður komið upp fyrir því að lyfta 

ekki. Á seinni árum hefur þeim fækkað, enda geri ég mér alltaf meira grein fyrir 

því hversu góðar lyftingar eru fyrir mig. Lyftingaaðstaða, aðstoð sem íþróttamenn 

fá við lyftingar og hvatning frá þjálfara ásamt fleiri þáttum voru skoðaðir 

sérstaklega í rannsókninni. 

 Lyftingaaðstaða liða í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik eru 

misgóðar. Mynd 5 sýnir að 56% knattspyrnumanna þykir lyftingaaðstaða hjá sínu 

félagi mjög góð. Enginn þeirra segir lyftingaaðstöðuna mjög slæma. Hjá 

þátttakendum sem æfa körfuknattleik segir rúmlega fjórðungur þeirra að 

lyftingaaðstaðan sé mjög góð og 17% segja hana mjög slæma. Hjá 

handknattleiksmönnunum segja 22% lyftingaaðstöðuna mjög góða og 22% þeirra 

hana mjög slæma. Af þessum tölum sést að nokkuð mikil munur er á milli 

íþróttagreina hvað varðar skoðun þátttakenda á lyftingaaðstöð félaganna. 
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Niðurstöðurnar eru athyglisverðar sé það haft í huga að þátttakendurnir í 

rannsókninni koma frá sömu félögum. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessum 

mun. Eins og komið hefur fram var spurningalistinn lagður fyrir knattspyrnuliðin í 

byrjun tímabils en í lok tímabils hjá handknattleiks- og körfuknattleiksliðunum. 

Þátttakendur í knattspyrnu geta verið jákvæðir í garð lyftinga, vegna þess að þeir 

eru að byrja tímabilið, en þátttakendur í handknattleik og körfuknattleik komnir 

með nóg af lyftingum vetrarins. Æfingaáætlun íþróttagreinanna er ekki endilega 

sú sama. Æfingarnar geta verið einfaldari í knattspyrnu og þarf lyftingaaðstaðan 

því ekki að vera eins fullkomin og hjá hinum íþróttagreinunum. Í rannsókninni var 

ekki gert mat á lyftingaaðstöðu félaganna. Lyftingaaðstaða með gömlum og 

slitnum tækjum og tólum gæti verið topp lyftingaaðstaða fyrir íþróttamann í 

íþróttagreinunum þrem, en persónulegt mat þátttakenda á lyftingaaðstöðunni gæti 

frekar tengst útliti hennar heldur en gæðum. 

 Hversu góð eða slæm lyftingaaðstaða félaganna er virðist ekki skipta máli 

þegar kemur að því hversu oft þátttakendur lyfta í viku. Rúmlega helmingur þeirra 

sem segja lyftingaaðstöðu félagsins mjög góða lyfta einu sinni til tvisvar sinnum í 

viku en aðeins 3% þeirra fimm sinnum í viku eða oftar (mynd 17). Meiri hluti 

þátttakenda sem segja lyftingaaðstöðu félagsins mjög slæma lyfta annað hvort 

þrisvar sinnum í viku, fjórum sinnum í viku eða fimm sinnum eða oftar í viku. 

Þessar niðurstöður styðja, eins og komið hefur fram, að persónulegt mat 

þátttakenda á lyftingaaðstöðu félagsins gæti frekar tengst útliti hennar heldur en 

gæðum. 

 Eins og sjá má á mynd 9 fær meirihluti þátttakenda rannsóknarinnar hjálp 

við lyftingarnar. Nánast allir þátttakendur sem æfa handkattleik fá aðstoð við 

lyftingar eða 93%. Sama má segja um knattspyrnu. Hlutfallið er aðeins minna í 

körfuknattleik, en þar eru 17% þátttakenda sem fá enga hjálp. Niðurstaðan bentir 

til þess að lyftingar í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik skipta máli 

þegar kemur að þjálfun íþróttagreinanna. Íþróttafélögin virðast samkvæmt þessum 

tölum útvega sínum leikmönnum þá aðstoð sem þeir þufta. Þjálfarar félaganna 

tóku flesir fram að einkaþjálfari sjái um lyftingarnar hjá liðinu. Í þeim tilvikum 

sem svo var ekki, sá þjálfarinn sjálfur um lyftingarnar með aðstoðarþjálfara. Í einu 



 
45 

 

tilviki hafði þjálfarinn menntun sem gerði honum kleift að sjá sjálfur um 

lyftingarnar. 

Aðstoðin sem leikmenn fá getur verið á marga vegu. Rúmlega helmingur 

þátttakenda, og vel það, segjast lyfta oft eða alltaf eftir æfingaáætlun (mynd 8). 

Skipulag lyftinga hjá félögunum virðist samkvæmt þessu vera í góðu lagi. Eftir 

þessar niðurstöður þá getur maður haldið áfram að skoða og velta því fyrir sér 

hvort það sé eitthvað meira sem þjálfarinn getur gert sem hefur jákvæð áhrif á 

lyftingar ungra leikmanna. Þjálfarar eru mishvetjandi við leikmenn sína, alveg 

sama hvort það er fyrir utan eða inni á vellinum. Í spurningalistanum spurði ég 

þátttakendur hversu mikla hvatningu þeir fengju frá þjálfara þegar kemur að 

lyftingum. Ég vildi skoða hvort munur væri á milli íþróttagreina og hvort 

leikmenn sem fengju hvatningu frá þjálfara lyftu meira en aðrir. 

 Hvatning sem leikmenn fá frá þjálfara sínum er mismikil. Niðurstöðurnar 

eru svipaðar hjá handknattleikmönnum og knattspyrnumönnum, rúmlega 

helmingur fær mjög/frekar mikla hvatningu frá þjálfara. En tæplega helmingur í 

körfuknattleik, eins og sjá má á mynd 10. Hvatnig frá þjálfara virðist skipta máli 

þegar kemur að hversu oft leikmenn lyfta í viku. Þeir leikmenn sem fá mjög mikla 

hvatningu frá þjálfara sínum lyfta nánast allir fjórum til fimm sinnum í viku eða 

oftar. Enginn þeirra lyftir nær aldrei í viku (mynd 20). 

 Mikill aukatími fer í lyftingar. Íþróttamaður sem stundar reglubundnar 

lyftingar hlýtur að finna fyrir bættum árangri við þær, annars væri óþarfi að stunda 

lyftingar. Höfundur ætti í raun að skammast sín fyrir hversu lítið hann lyftir því 

bættur árangur leynir sér ekki þegar hann stundar lyftingar. Mikill meirihluti 

þátttakenda í rannsókninni segjist finna mjög/frekar mikið fyrir bættum árangri 

þegar þeir lyfta (mynd 12). Af þeim þátttakendum sem segjist finna mjög/frekar 

mikið fyrir bættum árangri við að lyfta, lyfta allir fimm sinnum eða oftar í viku 

(mynd 21). Sama er hægt að segja um þá sem lyfta fjórum sinnum í viku. 

Samkvæmt mynd 11 segja nánast allir þátttakendur ástæðuna fyrir því að lyfta 

vera til að verða betri. Leikmenn virðast, samkvæmt þessum niðurstöðum, lyfta til 

að verða betri. Það vekur upp þá spurningu hvort leikmenn séu að eyða meiri tíma 

en áður í lyftingar. En samkvæmt þeim niðurstöðum sem komið hafa fram virðast 

lyftingar vera stór hluti af þjálfun leikmanna í dag. Meiðsli sem rekja má til 
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lyftinga hindruðu þátttakendur lítið í að halda áfram að lyfta (mynd 13). Nánast 

allir þátttakendur geta ekki rakið meiðsl til lyftinga og hafa aldrei verið frá æfingu 

og keppni vegna þeirra. 

 Álit leikmanna á hversu góða/slæm lyftingaaðstaðan er hefur ekki áhrif á 

hversu oft þeir lyfta í viku. Í dag eru lyftingaaðstöður víðsvegar um landið komnar 

undir sama þak og æfingarnar fara fram, það var algengt hjá flestum sem tóku þátt 

í rannsókninni. Hjá þeim liðum sem tóku þátt er lyftingaaðstaðan í sama húsnæði 

og æfingarnar fara fram eða mjög stutt frá, þannig er það hjá flestum 

þátttakendum í handknattleik og knattspyrnu. Rúmlega helmingur þeirra sem 

stunda körfuknattleik hafa lyftingaaðstöðuna í sama húsnæði, hinir þurfa að 

ferðast í bíl eða 33% (mynd 6). Samkvæmt mynd 18 sést að áhrif staðsetningar 

lyftingaaðstöðunnar hefur ekki áhrif á hversu oft leikmenn lyfta í viku. Um 20% 

þeirra sem þurfa að ferðast í bíl lyfta fjórum sinnum í viku (mynd 18). 

 Ungir leikmenn í þeim íþróttum sem teknar eru fyrir í ritinu stefna oft 

langt og þá helst í atvinnumennsku. Sjálfur stefndi ég á atvinnumennsku og við 

réttar aðstæður hefði ég getað komist að í neðri deildum erlendis. En því miður 

komu þær aðstæður aldrei upp. Þátttakendur í rannsókninni sjá sjálfa sig í 

atvinnumennsku eftir fimm ár eða ennþá að spila með meistaraflokki. Hátt hlutfall 

þátttakenda sem stunda knattspyrnu stefna á atvinnumennsku, ef áætlanir allra 

takast er spurning um hvort einhverjir leikmenn verði eftir í íslensku deildinni 

(mynd 14). Þegar kemur að lyftingum þátttakenda sem lyfta fjórum sinnum í viku 

sjá margir sig í atvinnumennsku eftir fimm ár. Rúmlega helmingur þeirra sem 

lyfta fimm sinnum eða oftar í viku sjá sjálfa sig einnig í atvinnumennsku eftir 

fimm ár. Allir þátttakendur sem lyfta nær aldrei í viku sjá sjálfa sig ennþá að spila 

með meistaraflokki eftir fimm ár (mynd 22). Hugsunarháttur þeirra sem stefna á 

atvinnumennsku er greinilega á réttum stað samkvæmt þessum niðurstöðum. 

Margir ungir leikmenn hafa mikla hæfileika, en spurningin er hvort þeir leggi 

aukalega á sig til þess að ná háum markmiðum. Sjálfur get ég litið til baka og sagt 

„bara ef” þá hefði ég getað lent í réttri aðstöðum til að ná eins langt og mig 

langaði. Foran og Pound (2007) tóku fram í bók sinni Complete Conditioning for 

Basketball að körfuboltamaður getur nýtt krafta sem hann fær frá lyftingum í 

hröðun, frákasti, snöggu viðbragði og mörgu fleira. Samkvæmt þessu geta 
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íþróttamenn náð enn lengra í sinni íþrótt ef þeir stunda lyftingar og náð háleitum 

markmiðum. 

 Ungir leikmenn í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik eru 

samkvæmt niðurstöðunum að lyfta (mynd 4). Munur milli íþróttagreinanna 

þriggja er helst á milli körfuknattleiks og hinna greinanna. Eins og komið hefur 

fram lyftir rúmlega fjórðungur þátttakenda úr körfuknattleik nær aldrei. Munurinn 

gæti hins vegar leynst í fjölda þátttakenda. Þar sem þátttakendur úr körfuknattleik 

eru töluvert færri gæti það haft áhrif á niðurstöðurnar. Þeir áhrifaþættir sem voru 

skoðaðir í rannsókninni hafa ekki áhrif á hvort leikmenn lyfta eða lyfta ekki. Gott 

dæmi er að 45% þátttakenda sem lyfta þrisvar til fjórum sinnum í viku segja 

lyftingaaðstöðu félagsins mjög slæma. Aðstoð sem leikmennirnir fengu frá 

þjálfara eða einkaþjálfara var mikil. Samkvæmt rannsóknunum sem vitnað var í í 

fræðilega kaflanum, er ljóst að ákveðnar lyftingar geta bætt árangur leikmanna til 

muna. Í rannsókninni var hins vegar ekki skoðað hvers konar æfingar 

leikmennirnir voru látnir gera og er hægt að setja spurningamerki við hvort 

æfingarnar sem leikmennirnir gera hjálpi þeim að verða betri. Allt bendir til þess 

að æfingarnar séu við hæfi því eins og flestir þjálfarar tóku fram eru liðin með 

einkaþjálfara sem aðstoðar þá við lyftingarnar. Niðurstöður rannsóknar eru 

jákvæðar sé haft í huga hversu mikilvægar þær eru til að bæta frammistöðu 

íþróttamanns. Þjálfarar félaganna eru með jákvætt viðhorf til lyftinga, aðstaðan 

heilt yfir góð og íþróttamenn þurfa ekki oft að fara langt til að lyfta. Margir 

þátttakendur eru með háleit markmið, sérstaklega í knattspyrnu. Fróðlegt yrði að 

vita hvort leikmenn með háleit markmið viti hversu árangursríkar lyftingar eru í 

þeirri viðleitni að bæta sig. 
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6. Viðauki 

 

Kæri þátttakandi 

Ég heiti Þorleifur Ólafsson og er að gera BS lokaritgerð í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík. Ég er að skoða lyftingar ungra leikmanna sem stunda 

fótbolta, handbolta og körfubolta. Spurningalistinn er hluti af ritgerðinni þar sem 

ég er að skoða meðal annars hvort ungir leikmenn stundi reglubundnar lyftingar 

samhliða æfingum með sínu liði. Ósk mín er að þú svarir spurningunum 

samviskusamlega svo útkoman verði marktæk. Einungis þarf að krossa við einn 

valmöguleika í hverri spurningu, ef fleira en eitt á við þig, veldu þann kost sem á 

best við um þig. 

 

Með fyrirfram þökkum fyrir þátttökuna 

Þorleifur Ólafsson nemi í íþróttafræði við HR. 

Thorleifuro08@ru.is 868-0711 

Sp. 1. Hvert er fæðingarár þitt? 

  1992 eða yngri 

  1991 

  1990 

  1989 

 1988 eða eldri 

Sp. 2. Hvað íþrótt æfir þú? 

  Knattspyrnu 

  Handknattleik 

  Körfuknattleik 
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Sp. 3. Hversu lengi hefur þú æft með meistaraflokki? 

  1 ár 

  2 ár 

  3 ár 

  4+ ár 

Sp. 4. Hversu lengi hefur þú stundað markvissar lyftingar? 

  Ég stunda ekki markvissar lyftingar(Ef þú krossar við þennan 

svaramöguleika þá þarfu einungis að svara sp. 6, 7 og 8 ) 

  1 ár 

  2 ár 

  3 ár 

  4 ár 

Sp. 5. Hversu góð eða slæm finnst þér lyftingaaðstaðan hjá félaginu? 

 Mjög góð 

 Frekar góð 

 Hvorki góð né slæm 

 Frekar slæm 

 Mjög slæm 

Sp. 6. Er lyftingaaðstaða félagsins í sama húsnæði og æfingarnar fara fram? 

 Já 

 Nei 

 Nei, en mjög nálægt, þarf ekki að ferðast með bíl á milli 

 Nei, það er langt í æfingaraðstöðu(nauðsýnlegt að ferðast á bíl) 

Sp.7. Stundar þú styrktaræfingar með eigin líkamsþyngd? 

  Já, markvisst fyrir æfingar 

  Já, markvisst eftir æfingar 

  Já, einungis þegar þjálfarinn er með þær inn í æfingunni 

  Nei 
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Sp. 8. Hversu oft lyftir þú í viku? (Stundar styrktarþjálfun inn í lyftingasal í meira 

en 30mín í einu) 

 Nær aldrei 

 1-2 sinnum í viku 

 3 sinnum í viku 

 4 sinnum í viku 

 5 sinnum í viku eða oftar 

Sp. 9. Ef þú lyftir ekki, hver er megin ástæðan þess? 

  Nenni ekki að lyfta 

  Kann ekki að lyfta 

  Aðstaðan hjá félaginu léleg 

  Hef ekki tíma til þess að lyfta 

  Annað____________________________________________ 

Sp. 10. Lyftir þú einn eða í hóp? 

 Einn 

 Er með lyftingafélega 

 Lyfti alltaf með liðnu 

Sp. 11. Lyftir þú eftir æfingaáætlun? 

 Nær aldrei 

 Sjaldan 

 Stundum 

 Oft 

 Alltaf 

Sp. 12. Hvenær lyftir þú? 

  Á undirbúningstímabilinu 

  Á keppnistímabilinu 

  Jafnt og þétt yfir allt árið 

  Misjafn eftir því hvernig leikjaálagið er 
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Sp. 13. Færð þú þá aðstoð sem þú þarft við lyftingarnar? 

 Já, fer eftir viku áætlun frá einkaþjálfara eða þjálfara 

 Já, fer eftir mánaðar áætlun frá einkaþjálfara eða þjálfara 

 Já, fæ sérstaka áætlun fyrir hvern dag frá einkaþjálfara eða þjálfara 

 Já, ég fæ hjálp ef ég þarf 

 Nei, ég þarf enga hjálp 

  Nei 

Sp. 14. Hefur þú nýtt þér reynslu úr öðrum íþróttum við lyftingar? 

  Já, hvaða íþrótt?________________ 

  Nei 

Sp. 15. Hversu mikla eða litla hvatningu færðu frá þjálfara þínum um að lyfta? 

 Mjög mikla hvatningu 

 Frekar mikla hvatningu 

 Hvorki mikla né litla hvatningu 

 Frekar litla hvatning 

 Mjög litla hvatningu 

Sp. 16. Hversu skemmtilegt eða leiðinlegt finnst þér að lyfta? 

  Mjög skemmtilegt 

  Frekar skemmtilegt 

  Hvorki skemmtilegt né leiðinlegt 

  Frekar leiðinlegt 

  Mjög leiðinlegt 
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Sp. 17. Hverjar eru megin ástæður þess að þú stundar lyftingar samhliða 

æfingum? 

 Til að verða betri 

 Þjálfarinn segir mér að gera það 

 Til að vera massaður 

 Annað__________________________________________ 

 

Sp. 18. Hversu mikið eða lítið finnur þú fyrir bættum árangri  þegar þú lyftir? 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 Ég lyfti ekki 

Sp. 19. Hefur þú fundið fyrir meiðslum sem rekja má til lyftinga? 

 Já, en ég gat æft og keppt 

 Já, ég gat ekki æft né keppt í 1-3 daga 

 Já, ég gat ekki æft né keppt í 1-2 vikur 

 Já, ég gat ekki æft né keppt í 2+ vikur 

 Nei 

Sp. 20. Hvar sérðu sjálfan þig eftir 5 ár? 

  Í atvinnumennsku 

  Að spila með meistaraflokki 

  Ég verð hættur að spila 

  Að þjálfa 

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 


