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Útdráttur 

Í lokaritgerð okkar er fjallað um niðurstöður rannsóknar okkar á íþróttalegum 

bakgrunni karlkyns keppenda í Icefitness árið 2007. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að kanna hvort það komi sér betur fyrir keppendur í fitness að hafa 

íþróttalegan bakgrunn.  

Tilgátan okkar er sú að keppendur séu betur undirbúnir fyrir Icefitnesskeppnina ef 

þeir koma úr skipulagðri íþróttastarfsemi innan Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands (Í.S.Í.). Rannsóknin fór fram í byrjun árs 2008 og byggist hún á viðtölum 

við sjö karlkyns keppendur sem komust í lokakeppni Icefitness árið 2007 en 

meðalaldur þeirra var tæplega 34 ár. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær 

að allir þátttakendur eru sammála um að það sé betra að hafa íþróttalegan 

bakgrunn ef þú ert keppandi í fitness, en allir þátttakendur komu úr einhverri 

íþrótt innan ÍSÍ. Niðurstöðurnar sýna einnig hvernig þátttakendur æfðu fyrir 

keppnina, hvernig mataræði þeirra var, hvaða áhrif niðurskurður hafði á líkamann 

og hvað þeim fannst um hann. 

Helstu ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar eru þær að betra sé að þróa 

Icefitnesskeppnina á þann hátt að samanburðurinn hafi minna vægi í 

heildarkeppninni og auka megi vægi annarra þátta eða bæta nýjum greinum við 

keppnina.  
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1. Inngangur 

Árið 1999 söfnuðust einstaklingar saman á Akureyri til þess að fylgjast með fyrstu 

opinberu fitnesskeppninni sem átti sér stað á Íslandi. Það var mikill áhugi fyrir 

þessari keppni og margir fylgdust með á staðnum en einnig var keppninni gerð 

skil í sjónvarpi. Íslendingar hafa alltaf haft mikinn áhuga á keppnum sem þessum 

og ber þar að nefna keppnir eins og sterkasta mann Íslands og sterkasta mann 

heims en við Íslendingar höfum oft átt sterkasta mann heims. Þessi áhugi á 

fitnesskeppninni hefur verið stöðugur hjá þjóðinni síðan og keppendurnir sem þar 

kepptu ruddu brautina fyrir ýmiskonar keppnir þar sem líkamsbygging, hreysti, 

úthald og snerpa fara saman. Nú eru nokkrar fitnesskeppnir haldnar á ári og er 

þeim skipt upp í íþróttafitness og formfitness. Í íþróttafitness er keppt í 

fjölbreyttari greinum heldur en aðeins líkamssamanburði. Fitness er tökuorð og 

hefur íslenska orðið hreysti verið notað í staðinn á Íslandi. Vaxtarrækt er einnig 

partur af fitness og er þá líkamsburður keppanda metinn, hver er með stærstu 

vöðvana og hvernig líkaminn er samansettur með tilliti til vöðva.  

Á Íslandi er einnig keppt í keppni sem nefnist Icefitness. Í þeirri keppni er 

sérhönnuð tímabraut notuð og keppendur takast á við hreystiþrautir um leið og 

þeir keppa við klukkuna. Þannig snýst keppnin meira um það að nota styrkinn og 

snerpuna sem hver og einn keppandi hefur þrátt fyrir að einnig sé keppt í 

samanburði. Meðfram Icefitness hefur svipuð keppni fyrir grunnskólana þróast, 

sem kallast Skólahreysti, en sú keppni á sívaxandi vinsældum að gæta. Þar keppa 

grunnskólakrakkar í svipaðri braut og notast er við í Icefitness og etja krakkarnir 

kappi við klukkuna ásamt því að gera armbeygjur, upphífingar, dýfur og 

hreystigreip. Einnig er keppt í annarri keppni á Íslandi, sem er án samanburðarins, 

en hún heitir Þrekmeistarinn og er keppni fyrir fullorðna, jafnt hópa sem fyrirtæki.  

Lengi býr að fyrstu gerð og er gaman að fylgjast með þeim mikla áhuga sem 

krakkarnir í Skólahreysti sýna þeirri keppni. Íþróttir barna almennt eru nefnilega 

mjög mikilvægar þegar til framtíðar er litið. Íþróttir skapa sterkan sess í grunni 

barna, og það áreiti sem börn verða fyrir í íþróttum mótar þau til framtíðar. 

(Hjördís Guðmundsdóttir, 2004). Ekki bara á Íslandi heldur um allan heim. Í 

stríðsþjáðum löndum eru íþróttir notaðar til að ná til barna og koma þeim þannig á 

réttan kjöl. Íþróttir eru viðurkenndar um allan heim sem partur af hinu daglega lífi 
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og rannsóknir sýna að með þeim er hægt að vinna ómetanlegt forvarnarstarf. 

(Toolkit sport for development, e.d.). Keppendur á stórum mótum eins og 

Icefitness verða að vera vel undirbúnir til þess að ná árangri. Þeir verða að hafa 

aga til að æfa og viðhalda ströngu mataræði. En er það mataræði sem þeir 

innbyrða endilega rétt? Eða er það gott fyrir heilsuna að skera sig niður fyrir mót?  

Í þessari ritgerð er ætlunin að rannsaka íþróttalegan bakgrunn þeirra karlkyns 

keppanda sem komust í úrslit í Icefitness árið 2007. Hver er ávinningur þeirra að 

koma úr skipulögðu íþróttastarfi og hvernig undirbúa þeir sig fyrir keppni? 

Hvernig æfa þeir og hvernig nærast þeir? Tilgátan er sú að keppendur í Icefitness 

séu betur undirbúnir fyrir þátttöku í fitnesskeppninni ef þeir koma úr skipulögðu 

íþróttastarfi frá félögum innan Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (Í.S.Í.) Við 

teljum að þeir keppendur sem hafa íþróttalegan bakgrunn séu með þann aga sem 

til þarf að keppa í fitness og hugsi betur um heilsuna en annars. Með niðurstöðum 

rannsóknarinnar er svo vonandi hægt að sýna fram á að keppendur í Icefitness eru 

betur undirbúnir ef þeir hafa stundað skipulagðar íþróttir. Jafnframt vonumst við 

eftir að sýna fram á það að íþróttamenn sem ekki skara fram úr á yngri árum eigi 

samt að stunda íþróttir eins lengi og þeir geta því það að stunda skipulagða 

hreyfingu er eitthvað sem maður býr að alla ævi og stuðlar að heilsusamlegra 

líferni. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla fjöllum við fyrst um tískustraumana í fitnessinu og þróun þess. Svo 

tökum við fyrir kafla úr fitnesssögunni og greinum hann niður í þrjá undirkafla, 

frá upphafinu og allt til dagsins í dag. Þar á eftir greinum við frá því hvernig 

íþróttir geti stuðlað að lífstíl sem enst getur út ævina. Tekin er fyrir hreyfing og 

offita barna, æskan í íþróttum, ávinning af líkamsþjálfun og hvað felst í 

þjálfuninni, svo fátt eitt sé nefnt. Næst tökum við fyrir samband mataræðis og 

hreyfingar, en  þar tölum við um ýmsa þætti þess og til að mynda helstu sjúkdóma 

og kvilla, fjöllum einnig lítillega um Læknafélag Íslands og helstu áherslur þeirra 

á þessu sviði. Þessu tengt förum við yfir í mataræði, ráðleggingar og gildi 

einstakra næringarefna. Fjöllum um ráðlagða dagskammta, upplýsingar um 

orkuefnin og vítamín. Við tengjum það svo saman og greinum frá helstu 

vítamínunum sem líkaminn þarfnast í amstri dagsins og gerum þeim greinagóð 

skil. Í lokin förum við inná uppbyggingu þjálfunar, hvernig líkaminn aðlagast 

þjálfun og endum svo kaflann á því að greina frá styrktarþjálfun.   

2.1 Tískustraumar í fitnessi 

Ein af leiðunum til þess að skilja hreystiþörfina hjá fólki er að rýna betur í söguna. 

Flestir sem koma nálægt fitness gera sér grein fyrir því að þróunin er hröð í 

greininni. Vöxturinn og breytingarnar hafa verið svo hraðar að þær skapa stundum 

slæmar ímyndir um fitness, en samkvæmt Gavin (2005) þá þykir bæði 

skynsamlegt og sérstakt að taka þátt í fitness. Með því að skoða þróun mála í 

fitnessi sjáum við hvað gerst hefur. Ef við byrjum alveg á byrjun þá hefst saga 

fitness þegar 20. öldin gengur í garð, það er þegar betri, fleiri og vandaðri 

rannsóknir voru gerðar á mannslíkamanum og lífeðlislegum breytum hans. Þar 

með verður maðurinn meðvitaðri um áhrif hreyfingar á líkamann.  

Charles Atlas er þekktur sem frummaður fitness í heiminum. Hann kom fram á 

fimmta áratug 20. aldar og var ekta ímynd fyrir þá sem vildu vera stórir og flottir, 

ef þú leist út eins og hann myndi enginn ónáða þig að óþörfu. (Gavin, 2005). 

Um 1965 breyttist viðhorf almennings til hreyfingar. Mikil hræðsla við hjartaáföll 

greip um sig hjá almenningi og það varð tískubylgja að skokka hvenær sem menn 
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fundu tíma til. En innan fárra ára ruddust þolfimiunnendur fram á sjónarsviðið og 

þolfimin tók við sem tískubylgja af skokkinu. Það sem gerðist á þessum árum var 

það að útlitsdýrkunin reið sér rúms. Allir vildu líta út eins og einhver fyrirfram 

ákveðin staðalímynd. Æskudýrkunin hlaut hljómgrunn, allir vildu vera ungir og 

fallegir að eilífu. Ástæður fólks fyrir að fylgja fitnessinu voru mótaðar og 

markaðssettar. (Gavin, 2005).   

Hreyfing er góð fyrir heilsuna, hún verndar til dæmis þann sem hana stundar fyrir 

sjúkdómum og sá sem stundar hreyfingu heldur góðu útliti frekar en sá sem ekki 

stundar hreyfingu. Því betri auglýsing sem gerð var og því breiðari hópur fólksins 

sem auglýsingin náði til, þeim mun betri varð þátttaka almennings í fitnessinu. En 

þrátt fyrir vitundarvakningu almennings á hollustu hreyfingar varð það svo á 

þessum árum að aðeins 20% af bandarísku þjóðinni fór að stunda reglulega 

hreyfingu þrisvar á viku eða oftar. (Gavin, 2005). Fitness, eins og við þekkjum 

það í dag, má að miklu leyti líta á sem hluta af hinu daglega lífsmynstri hvers og 

eins. Einstaklingar eru í meira mæli að viðurkenna það að líkamshreyfing verður 

að vera hluti af dagsmynstri hvers og eins meðal annars til þess að minnka 

líkurnar á alvarlegum sjúkdómum. Þjóðin er breiður hópur og hefur margskonar 

áhugamál, skapgerð og líkamsgetu. Fitnessiðnaðurinn hefur sett mikla orku í það 

að æfingarnar séu sem fjölbreytilegastar og hvetjandi fyrir áframhaldandi þátttöku 

ásamt því að fjölga þátttakendum. Fitnessiðnaðurinn er þannig meðvitaður um það 

að þeir sem stunda fitness eða líkamsrækt hafa einnig áhuga á því að auka 

vöðvamassa, liðleika og úthald. Loforð um góða heilsu duga ekki öllum til að 

koma sér upp úr sófanum og fara að hreyfa sig, því mörgum finnst það tímafrekt, 

erfitt og óaðlaðandi. (Gavin, 2005).   

2.2 Kafli úr fitnesssögunni 

Ef við skoðum fitness í ljósi sögunnar þá getum við skipt sögunni upp í þrjá kafla 

og ætlum við að greina stuttlega frá hverjum og einum þeirra.  

Fyrsti kaflinn nær frá árinu 1960 til 1990. Á þessum árum var mikil áhersla lögð á 

fjölbreytaleika í greininni. Þátttökuaukning í fitness varð mikil og þjálfunin varð 

fjölbreyttari og snerist um fleiri hluti. Þekking á þjálfun jókst og varð áhersla lögð 
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á styrkleika hvers einstaklings fyrir sig, skipulagningu þjálfunartímans og aukna 

æfingartíðni. Þekkingin á lífeðlisfræði líkamans óx einnig stöðugt á þessum árum.  

Annar kafli sögunnar fjallar um meiri sköpunargleði og fjölbreyttari hönnun á 

nýjum þjálfunarformum. Það eykur víðsýni þeirra sem að fitnessi koma og 

skilning á líkamlegum og andlegum þörfum mismunandi hópa samfélagsins. Allir 

hópar samfélagsins ættu nú að geta stundað fitness. Þekking manna á þessu 

fræðisviði hélt áfram að aukast með fleiri rannsóknum sem gerðar voru og er 

skemmtilegt að vita af því að nú er það sannað að hreyfing er góð fyrir alla, líka 

fyrir hópa sem áður voru útilokaðir svo sem eldra fólk og hjartveika einstaklinga. 

Ef við skoðum þróunina á nýjum fitnessgreinum sést það að ef eitthvað á að vera 

vinsælt verður það að fylgja tískustraumum líðandi stundar. (Gavin, 2005).   

Þriðji kafli fitnesssögunnar er nú nýhafinn. Hann byggir á þeim grunni að þjóna 

æfingarkröfum allra, bæði andlega og líkamlega. Þjálfunarmöguleikarnir eru 

margskonar og hagsmunir allra eiga að vera að leiðarljósi. Æfingarnar eru 

einstaklingsmiðaðar og hannaðar af þjálfurum í samvinnu við einstaklingana með 

aðlögun að lífstíl þeirra sem um ræðir hverju sinni. Þrátt fyrir alla þessa 

möguleika sem við höfum til að hreyfa okkur þá verður hver og einn að meta það 

sem er í boði hverju sinni. Nútíma fitness býður upp á margar viðurkenndar leiðir. 

Nú á tímum er til dæmis vinsælt að mæta í jógatíma og herþjálfun. En hvers 

vegna? Hvaða þörfum uppfylla þessir tímar? Fyrir hverja eru þessir tímar? Hvaða 

menning skín í gegnum hvern tíma? Ef við svörum þessum spurningum mun 

fitness þróast á víðtækari og fjölbreyttari hátt en áður og þekking okkar á 

greininni aukast. Þannig náum við að anna þörfum hvers og eins einstaklings 

betur en við höfum áður gert. (Gavin, 2005).   

2.3 Íþróttir geta stuðlað að lífsstíl sem endist út ævina 

Hreyfing af ýmsu tagi er góð fyrir líkamann og andlegt hreysti. Öll börn ættu að 

geta fundið sér íþrótt til að stunda sér til gamans og heilsubótar. Börnum er 

eðlislegt að leika sér, hvar og hvenær sem því verður við komið. (Hjördís 

Guðmundsdóttir, 2004). Þegar barn sýnir áhuga á því að stunda hreyfingu skiptir 

máli að kynna fyrir barninu þær íþróttir sem eru í boði og leyfa því að velja hvaða 
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íþrótt það vill stunda. Markmiðið á fyrst og fremst að vera það að fá barnið til að 

hreyfa sig.   

Það er skemmtilegt að leika sér í íþróttum með öðrum krökkum og jafnvel 

foreldrum sínum. Óhætt er að segja að ,,heilbrigð sál í hraustum líkama” eigi hér 

vel við, því íþróttaástundun stuðlar að auknum félagslegum og andlegum þroska 

barna. Þar læra þau hluti eins og sjálfsaga, þrautseigju og að skipuleggja tímann 

sinn, sem getur reynst þeim ómetanlegt nesti út í lífið. Þá hafa rannsóknir sýnt að 

forvarnarstarf í formi íþrótta virkar. (Hjördís Guðmundsdóttir, 2004). Börn sem 

stunda skipulagðar íþróttir eru ekki eins líkleg til að sýna ýmiskonar 

áhættuhegðun, eins og til dæmis að ánetjast vímuefnum af einhverju tagi eins og 

börn sem ekki stunda íþróttir. (Hjördís Guðmundsdóttir, 2004). 

Offita barna hefur talsvert verið í umfjölluninni á síðustu árum og það er ekki að 

ástæðulausu. Kannanir sem fjallað hefur verið um í fjölmiðlum hafa sýnt að 

íslensk börn eru að verða eins þung og bandarísk börn. (Brynhildur Briem og 

Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2007). Þetta er þróun sem fáir hefðu getað ímyndað sér 

fyrir nokkrum árum. Það er hins vegar staðreynd að barn sem stundar íþróttir þarf 

síður að glíma við aukakílóin. Þar með minnka líkurnar á því að það þurfi að 

glíma við sjúkdóma tengdum offitu síðar á ævinni. Mataræði barna skiptir einnig 

máli þegar baráttan við heilsuna og aukakílóin eru skoðuð. Íþróttir hjálpa þannig 

til að búa til betri lífsstíl sem endist út ævina. (Hjördís Guðmundsdóttir, 2004).  

Börn eru ekki smækkuð útgáfa af fullorðnum og því þarf að meðhöndla þau með 

öðrum hætti en fullorðna. Með þjálfun geta börn öðlast meiri styrk, hærri loftfirrta 

og loftháða afkastagetu ásamt betri líkamssamsetningu. Bæði drengir og stúlkur 

njóta góðs af skipulagðri hreyfingu og líkamssamsetning með tilliti til fituprósentu 

batnar, því þeir sem hreyfa sig meira eru með lægri fituprósentu. Einnig er búið að 

sanna það að hreyfing barna hefur góð áhrif á vöxt og styrk beina og nýtist 

barninu alla ævi. (Costill og Wilmore, 2004). Hreyfigeta barna eykst jafnt og þétt 

fyrstu 18 ár ævinnar, en hjá stúlkum verður visst hálendi í kringum 

kynþroskaskeið sem hefst um 12 ára aldur. Þetta hálendi er tengt auknu estrógen 

hormónaflæði sem eykur fitusöfnun, minnkar vöðvamassa og getur það leitt til 

meiri kyrrsetulífs. Það getur verið erfitt að vera stúlka á þessum árum og margir 

sálfræðilegir þættir geta spilað inn í þessa líkamlegu þætti. Ef stúlkur stunda 

íþróttir fram að 18 ára aldri minnka líkurnar á þessum erfiðleikum sem fylgja því 



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

11 

 

að ganga í gegnum barnæskuna og unglingsárin. Ef líkamsþjálfun og virk hreyfing 

er stunduð markvisst á uppeldisárum eru miklar líkur á því að heilbrigður lífstíll 

haldist út ævina. (Costill og Wilmore, 2004). 

Í hinu daglega lífi skiptir miklu máli að hafa góða heilsu. Til þess að það geti 

gengið verður samspil þriggja þátta að ganga upp því heilsa er skilgreind sem 

líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. Innan hvers þáttar eru nokkur 

grundvallaratriði sem verða að vera til staðar. Í líkamshreysti skiptir rétt samspil 

næringu, álags og hvíldar mestu máli. Samskipti við annað fólk eru mikilvægt 

þegar kemur að andlega þættinum og samfélagið sjálft, náttúran, umhverfið og 

menningin spila stórt hlutverk í andlegri og félagslegri vellíðan. Mikilvægt er að 

jafnvægið á milli þessara þátta sé í réttum hlutföllum. (Gjerset, Haugen og 

Holmsted, 1998). 

Hver og einn þróar sinn lífstíl á mismunandi hátt en allir eiga það sameiginlegt að 

þróa sinn lífstíl á grunni félagsmótunar. Það helsta sem mótar hvern einstakling 

félagslega er fjölskyldan, vinir, skóli, íþróttafélag og fjölmiðlar. Út frá þessum 

grunni þróast svo annað hvort lífstíll sem einkennist af heilsuhvetjandi venjum 

eða lífstíll sem einkennist af óheilbrigðum og óskipulögðum venjum. Krakkar sem 

hallast að íþróttum velja frekar fyrri lífstílinn. (Gjerset, Haugen og Holmsted, 

1998). 

Þjálfun, bæði huglæg, félagsleg og líffræðileg, felur í sér endurnýjun heilsunnar 

og leiðir reglubundin líkamsþjálfun til jákvæðra breytinga á líkamsstarfseminni. 

Hjarta og æðakerfið styrkist þannig að hjartahólfin stækka og hjartavöðvinn 

styrkist í þolþjálfun en hjartaveggir þykkna í styrktarþjálfun. Þjálfun hefur líka 

góð áhrif á hjartslátt því með þjálfun fæst lægri púls í bæði erfiði og hvíld. Heildar 

blóðmagn eykst einnig með þjálfun og aukið blóðrennsli og betri fylling hjartans á 

sér stað. Allt er þetta af hinu góða og dregur úr líkum á hjarta- og æðasjúkdómum. 

(Gjerst, Haugen og Holmsted, 1998). 

Öndunarfærin styrkjast einnig með þjálfun, öndunardýpt og tíðni aukast, loftskipti 

aukast, brjósthol og lungnagöng þenjast betur út. Allt þetta gerir það að verkum að 

öndun verður auðveldari. (Gjerst, Haugen og Holmsted, 1998). 

Auðveldara er að eiga við líkamsþyngd ef skipulögð þjálfun á sér stað. 

Líkamsþjálfunin ein og sér leiðir til meiri orkunotkunar sem hefur áhrif á 
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efnaskipti líkamans en þau halda áfram að vera mikil í nokkurn tíma eftir að erfiði 

líkur. Einstaklingar sem stunda líkamsrækt eiga auðveldara með að temja sér betra 

mataræði og það er auðveldara að halda líkamsþyngd á réttum kili með eðlilegu 

mataræði. Líkamleg hreyfing hefur einnig áhrif á hraða meltingar. (Gjerst, 

Haugen og Holmsted, 1998). 

Einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu ná að bæta sína hreyfitækni en hún 

eykst líka með meiri vöðvamassa. Aukinn vöðvakraftur skilar sér líka með jákvæð 

áhrif á bandvef, brjósk, bein, sinar, liðfleti og liðbönd. Aukin hreyfing gerir það 

að verkum að þau þola meira og það dregur úr álagsmeiðslum í leik og starfi. 

Reglubundin hreyfing minnkar óróa og spennu, dregur úr kvíða og þunglyndi, 

svefn batnar og streitumörk hækka. (Gjerst, Haugen og Holmsted, 1998). 

Það er misskilningur margra að halda að líkamsrækt sé eingöngu fyrir ungt fólk. 

Líkamsþjálfun fyrir hina eldri er gríðarlega mikilvæg og sýna rannsóknir í þeim 

efnum að með reglubundinni hreyfingu er hægt að hægja á þeim öldrunar- 

breytingum sem verða í líkamanum með hækkandi aldri (Sigrún B. 

Bergmundsdóttir og Ylfa Þorsteinsdóttir, 2005). Þessar breytingar eru meðal 

annars, minnkað úthald, minni vöðvastyrkur, verra jafnvægi og minni 

viðbragðsflýtir. En þó ákveðnar lífeðlisfræðilegar öldrunarbreytingar séu 

óhjákvæmilegar er þó hreyfingarleysi stærri þáttur í slæmu líkamsástandi margra 

eldri borgara. Líkamsrækt eldra fólks hefur verið að aukast og verða sýnilegri 

undanfarin ár, aðallega hjá fólki sem er nýkomið á eftirlaun. Það er mjög jákvæð 

þróun, en betur má ef duga skal. Með markvissri, stigvaxandi þjálfun má bæta 

heilsu og líðan fólks á hvaða aldri sem er.  

Dæmi um ávinning af líkamsþjálfun aldraðra eru til dæmis: 

• Aukinn vöðvastyrkur  

• Betra jafnvægi og þar af leiðandi minni byltuhætta  

• Aukið úthald við dagleg störf og tómstundir  

• Aukinn liðleiki  

• Hægir á beinþynningu  

• Bætt starfsemi hjarta og æðakerfis  

• Betri andleg líðan (Sigrún B. Bergmundsdóttir og Ylfa Þorsteinsdóttir, 

2005). 
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Með líkamsþjálfun má bæta almenna færni og auka sjálfsbjargargetu fólks. Það 

eykur sjálfstæði og sjálfstraust, dregur úr líkum á þunglyndi og gerir öldruðum 

kleift að búa lengur heima. (Sigrún B. Bergmundsdóttir og Ylfa Þorsteinsdóttir, 

2005). 

2.4 Mataræði og hreyfing 

Slæmt mataræði og hreyfingarleysi er meðal þess sem veldur þungbærum, 

langvinnum sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, áunninni sykursýki 

og vissum krabbameinum. Fleiri sjúkdómar sem tengjast mataræði og hreyfingu, 

til að mynda tannskemmdir og beinþynning, draga úr góðri heilsu almennings. 

Tekist hefur að draga úr ótímabærri sjúkdóma og dánartíðni margra 

velmegunarþjóða og eru ótímabær hjartaáföll, heilablóðföll og krabbamein tengd 

reykingum dæmi þar um. Sjúkdómsbyrðin er þó enn mikil og offita barna og 

unglinga fer víða vaxandi og fjölgun sjúkdóma sem tengjast áunninni sykursýki. 

Þessi vandamál hafa verið bundin við fjáðari þjóðfélagshópa meðal fátækra þjóða, 

en fara vaxandi meðal hinna fátæku sem temja sér heilsuspillandi lífshætti vegna 

vanþekkingar, fátæktar og félagslegs misréttis. Fyrirliggjandi upplýsingar benda í 

stórum dráttum til þess að orsakir séu alls staðar hinar sömu: neysla orkuríkrar og 

einhæfrar fæðu, þar sem fita, sykur og salt eru áberandi, hreyfingarleysi á heimili, 

í skóla og við vinnu, vélrænar samgöngur og reykingar. Hreyfingarleysi, offita og 

slæmt mataræði tengjast oft en eru sjálfstæðir áhættuþættir sjúkdóma. 

(Læknablaðið, 2005). Með aukinni hreyfingu má bæta horfur um gott heilsufar, 

þrátt fyrir offitu. Hreyfing virðist hafa grundvallarþýðingu fyrir líkamlegt og 

andlegt heilbrigði einstaklinganna.  

Læknar á Íslandi hafa miklar áhyggjur af ofeldi þjóðarinnar og vilja að heilbrigði 

þjóðarinnar verði sett í forgang. Ofeldi þjóðarinnar kom fyrst til umræðu á 

landsfundi Læknasamtaka Íslands árið 2002. Í framhaldinu var tillaga þess efnis 

lögð fyrir heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis. Var þar í öllu fylgt 

staðreyndum og grundvallarþekkingu um lýðheilsu, en ekki reynt að kveikja 

sérstakan áhuga á tilteknum sjúkdómum. Erindi læknafélagsins var vel tekið en 

umræðan greinilega ekki það þroskuð eða sá áhugi fyrir hendi að nefndin sæi 

ástæðu til að taka það upp á sína arma. 
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Það þýðir þó ekki að Læknafélag Íslands hafi lagt árar í bát. Verkefnið er brýnna 

en það og ekki rekið í þágu lækna heldur þjóðarinnar. Ungir menn á fertugsaldri, 

menn í blóma lífsins vitja lækna vegna brjóstþyngsla við áreynslu, sumir hafa haft 

háan blóðþrýsting um árabil. Þessu fylgir hækkaður blóðsykur og alltof mikið 

insúlín í blóði. Þessir menn eru of þungir og bágar horfur eru á því að þeir lifi við 

góða heilsu fram á efri ár eins og alla unga menn dreymir um. Vitað er að 

verulegar líkur eru á því að þetta heilkenni hefði ekki komið fram ef þeir hefðu 

haldið eðlilegum holdum frá táningsaldri. (Læknablaðið, 2004). Þessir menn hafa 

enn verulegt gagn af því að snúa við blaðinu og fresta síðkomnum sjúkdómum 

eða koma með öllu í veg fyrir þá án lyfjameðferðar. Best af öllu hefði verið að 

þessi staða hefði aldrei komið upp. Læknafélag Íslands (2004) telur vandann 

samfélagslegan í eðli sínu, ekki málefni lækna, ekki málefni sjúklinga heldur 

málefni allra og til þess að ná árangri þarf að breiða út þekkingu. Það má ekki 

gera með bægslagangi, heldur öruggri leiðsögn eftir fyrirfram könnuðum leiðum. 

Stjórn læknafélagsins (2004) vill leggja til að aðalfundurinn skori á Alþingi og 

ríkisstjórn að hafa forgöngu um aðgerðir til að auka heilbrigði Íslendinga með 

hollara mataræði og aukinni hreyfingu. Læknafélagið vill að gerð verði áætlun í 

þessu skyni sem hafi heilsurækt til eflingar lýðheilsu á Íslandi að leiðarljósi. Höfð 

verði til hliðsjónar markmið í gildandi heilbrigðisáætlun og markmið 

Manneldisráðs um mataræði og bætiefni. Þannig væri mótuð stefna af hálfu 

ríkisstjórnarinnar sem fjallaði um: 

a.  breyttar áherslur í verðlagsmálum neysluvara, 

b.  almenningsfræðslu, 

c.  breytta námsskrá leik- og grunnskóla, 

d. stuðning við menningartengda hreyfingu barna og unglinga auk 

keppnisíþrótta, 

e.  aukna áherslu á almenningsíþróttir og aðstöðu almennings til útivistar og 

annarrar hreyfingar. (Læknablaðið, 2004). 

Rannsóknir síðustu ára hafa leitt í ljós að ofneysla er ekki eini vandinn heldur 

einnig hryefingarleysið. Mönnum er orðið ljóst að hreyfing er sjálfstæður og 

jákvæður þáttur í heilsufari fólks sem sést á því að þeir sem eru eins á líkamlegan 

mælikvarða eru misvel settir ef hreyfingin er mismunandi. Raunar hafa nýjar 

rannsóknir í Svíþjóð sýnt að hægt er að mæla áhrif hreyfingar á geðslag 



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

15 

 

einstaklinga. Það þarf ekki lengur að reiða sig á upplifun þeirra sjálfra heldur er 

vitað hvað gerist í heilanum þegar menn stunda hreyfingu. (Þröstur Haraldsson, 

2006). 

2.5 Mataræði, ráðleggingar og gildi einstakra efna 

Ráðleggingar um mataræði og næringarefni eru mismunandi milli landa. 

Ráðleggingarnar á Íslandi eru endurskoðaðar með reglulegu millibili og reynt er 

að passa upp á að útgáfa manneldismarkmiða sé í takt við tímann hverju sinni og 

endurspegli næringarþörf þjóðarinnar hverju sinni. Ráðleggingarnar eru áætlaðar 

út frá nýjustu vísindarannsóknum á sviði næringar og heilsu og niðurstöðum 

könnunar á mataræði Íslendinga. (Lýðheilsustöð, 2006). 

Ráðlagðir dagskammtar (RDS) er það magn nauðsynlegra næringarefna sem talið 

er fullnægja þörfum megin þorra fólks. Þarfir fólks fyrir næringarefni eru mjög 

breytilegar og því geta RDS gildin ekki sagt til um einstaklingsbundnar þarfir. 

Skammtarnir koma þannig fyrst og fremst að notum við að skipuleggja 

næringarútreiknaða matseðla og meta næringargildi fæðis fyrir hópa fólks eða sem 

viðmiðunargildi fyrir hollt fæði. RDS gildin eru nokkru hærri en þörf flestra 

heilbrigðra einstaklinga, en í einstaka tilfellum getur einstaklingur þó þurft meira 

af næringarefnum en RDS gildin segja til um. RDS miðast við þarfir heilbrigðs 

fólks. Fyrirburar, sjúklingar með efnaskiptasjúkdóma, sýkingar eða langvarandi 

sjúkdóma og einnig þeir sem taka lyf að staðaldri, hafa oft aðrar næringarþarfir. 

Næringarefni nýtast misvel úr fæðutegundum og við ákvörðun skammtanna er 

gert ráð fyrir að næringarefnin komi úr blönduðu fæði með mismunandi nýtingu. 

Skortur á haldgóðum heimildum veldur því að ekki eru ákvarðaðir RDS fyrir öll 

nauðsynleg næringarefni. Frábrugðið RDS fyrir vítamín og steinefni, sem miða að 

því að fullnægja þörfum alls þorra fólks, miða ráðleggingar um orku við 

meðalorkuþörf. (Lýðheilsustöð, 2006). 

Manneldisráð Íslands gefur út ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna og börn 

frá tveggja ára aldri og er það gefið út með því markmiði að ráðleggja en ekki 

skipa. Fólk á sjálft að sjá hag sinn í því að borða hollt og líða vel. 

Manneldismarkmiðin gera ráð fyrir að fólk hafi fjölbreytnina í fyrirrúmi og borði 

grænmeti og ávexti daglega Það er nauðsynlegt fyrir líkamann að fá lýsi eða 
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annan D-vítamíngjafa. Fita og feitar matvörur skulu vera í hófi og fremur valin 

olía eða mjúk fita en hörð fita á borð við smjörlíki eða smjör. Þegar hugað er að 

samsetningu fæðunnar er hæfilegt að prótein veiti 10-20% af heildarorku, fitan 

25-35% og 50-60% af orkunni fáist úr kolvetnum. Mikilvægt er að ekki meira en 

10% fitunnar sé hörð, en þá er átt við bæði mettaðar fitusýrur og trans-ómettaðar 

fitusýrur. Einnig er skilgreint að ekki meira en 10% kolvetnanna fáist úr 

viðbættum sykri. Æskilegt er að fæðutrefjar séu að minnsta kosti 25 g á dag miðað 

við 10 MJ fæði (u.þ.b. 2.400 kkal) og æskileg saltneysla kvenna er 6 g en karla 7 

g. (Lýðheilsustöð, 2004). 

Mikil neysla á sumum næringarefnum getur haft neikvæð áhrif fyrir heilsuna og 

jafnvel eitrunaráhrif. Því hafa verð sett gildi fyrir efri mörk neyslu þessara 

næringarefna. Langvarandi neysla á sumum efnum yfir þessum mörkum eykur 

hættuna á eitrunaráhrifum eins og til dæmis retinol, D-vítamín, járn og joð. Fyrir 

önnur efni geta neikvæð áhrif mikillar neyslu verið annars eðlis og mildari, til 

dæmis magaverkur, auk þess að minnka upptöku og nýtingu annarra næringarefna 

og valda þá hugsanlega skorti á þeim. Gildi um efri mörk neyslu má alls ekki 

rugla við RDS. Hámarksneysla er það magn sem óhætt er að neyta daglega yfir 

lengri tíma, án þess að það sé talið hafa neikvæð áhrif á heilsuna. Í sumum 

tilfellum byggja efri mörk fyrir mismunandi aldurshópa á rannsóknum á 

viðkomandi aldri, fyrir önnur efni eru notuð gildi frá rannsóknum á fullorðnum og 

þau umreiknuð miðað við líkamsþyngd og yfirborð líkamans. Til að meta hvort 

hætta er á neikvæðum áhrifum vegna ofneyslu bætiefna þarf að skoða hve stórt 

hlutfall af hópnum er með neyslu yfir efri mörkum, hve mikið og í hve langan 

tíma það hefur varað. Það er talsverð óvissa í nokkrum gildanna og fyrir 

einstaklinga þarf að nota þau með varúð. Í þeim tilfellum þegar bætiefni eru tekin 

undir eftirliti læknis, t.d. vegna meðferðar á blóðleysi, þurfa efri mörkin ekki 

endilega að eiga við. (Lýðheilsustöð, e.d.). 
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Tafla 1 - Efri mörk daglegrar neyslu næringarefna (Lýðheilsustöð, e.d.)  
 

2.6 Umfjöllun um einstök næringarefni 

Hér að neðan verður fjallað um vítamín sem líkaminn þarfnast. Vítamín eru mjög 

mikilvægt fyrir líkamann til að viðhalda nauðsynlegri starfsemi hans og eru 

sérstaklega nauðsynleg fyrir þá keppendur sem er í niðurskurði mataræðis. 

Keppendur í fitness hafa mikinn áhuga á vítamínum og bætiefnum og innbyrða 

mikið af vítamínum. Tekið verðu fyrir A, B, C, D, E vítamínin ásamt fitusýrunum 

Ómega 3 og Ómega 6 og gefum við þeim greinagóð skil.  

2.6.1 A-vítamín  

A-vítamín hefur mörg mikilvæg hlutverk og hefur það á meðal annars áhrif á 

fósturþroska og vöxt. Einnig tekur það þátt í stjórnun einstakra erfðavísa og er 

nauðsynlegt fyrir sjónina og starfsemi ónæmiskerfisins. Ýmis karóten, þar með 

talið lýkópen í tómötum og beta-karóten í litríku grænmeti, hafa auk þess áhrif 

sem andoxunarefni, það er eyða eða koma í veg fyrir myndun skaðlegra 

sindurefna í frumum. Ráðlögð neysla af A-vítamíni er 900 RJ fyrir karla og eru 
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efri mörk fyrir fullorðna 3000 míkrógrömm á dag. Til skamms tíma var talið að 

A-vítamín væri algjörlega skaðlaust, jafnvel í stórum skömmtum. Nýjustu 

rannsóknir sýna að 20-30 mg á dag af A-vítamíni getur reynst skaðlegt, en svo 

mikið magn er aðeins hægt að fá með því að taka fæðubótarefni því venjuleg fæða 

inniheldur ekki svo mikið magn af A-vítamíni. Mest er af A-vítamíni í lýsi og 

lifur, einnig er töluvert í mjólk, smjöri og smjörlíki. Í litsterku grænmeti og 

ávöxtum, t.d. gulrótum, papriku, aprikósum, grænkáli og spergilkáli, er einnig 

mikið af A-vítamíni. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.2 D-vítamín 

Það er nauðsynlegt að fá D-vítamín úr fæðunni eða sem fæðubótarefni. D-vítamín 

getur hugsanlega haft hlutverki að gegna við að fyrirbyggja krabbamein, 

sjálfsónæmissjúkdóma og stuðlað að auknum vöðvastyrk og þannig dregið úr 

líkunum á að fólk detti og brjóti sig. Hér á norðlægum slóðum þar sem sólar nýtur 

lítið við, er þörfin fyrir D-vítamín úr fæðu eða fæðubótarefnum meiri en annars. Á 

Íslandi er fólki ráðlagt að taka lýsi eða annan D-vítamíngjafa. Stórir skammtar af 

D-vítamíni eru skaðlegir og geta leitt til hækkunar á kalki í blóði, kölkunar í 

nýrum og alvarlegs nýrnaskaða. Greinileg og örugg neðri mörk hafa ekki verið 

skilgreind en almennt er talið óráðlegt að taka meira en 50 míkrógrömm á dag 

eftir 10 ára aldur. D-vítamín er í fáum fæðutegundum, en mest finnst í lýsi og 

feitum fisk. Fjörmjólk er D-vítamínbætt en annars er lítið af þessu vítamíni í 

mjólk eða smjöri, en hins vegar er nokkuð D-vítamín í eggjarauðu. 

(Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.3 E-vítamín 

Flestar íhlutandi rannsóknir hafa ekki getað sýnt fram á verndandi eiginleika við 

að taka fæðubótarefnið E-vítamín í stórum skömmtum. Þar sem þörfin fyrir E-

vítamín fer svo mjög eftir neyslu annarra efna getur verið vafasamt að gefa upp 

ákveðið magn sem ráðlagða neyslu.  

Greinilegur skortur á E-vítamíni er þó afar fátíður þar sem E-vítamín í fæðu er 

nægilegt. Vonir um að E-vítamín og önnur andoxunarefni á borð við C-vítamín og 

A-vítamín geti verið heilsubót hafa því dvínað mikið og í stuttu máli eru ekki 

haldbær rök úr stórum klínískum rannsóknum fyrir að mæla með að almenningur 
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án klínískra merkja um E-vítamínskort taki E-vítamín umfram það sem fæst úr 

venjulegri fæðu. (Lýðheilsustöð, 2005). 

Stórir skammtar af E-vítamíni valda ekki eitrun í sama mæli og önnur 

fituleysanleg vítamín og engin skaðleg áhrif hafa komið fram við neyslu allt að 

800 mg á dag. Efri mörk neyslu eru þó sett við 300 mg á dag vegna áhrifa af 

aukinni E-vítamíneyslu, í formi bætiefna, á blóðstorknun. Mest er af E-vítamíni í 

sólblómaolíu, maísolíu og raspolíu. Einnig er mikið í möndlum, heslihnetum, 

jarðhnetum, sólblómafræjum, hveitikími, avókadó, rauðri papriku, aprikósum, 

eggjarauðum og rækjum. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4 B-vítamín 

2.6.4.1 Þíamín (B1-vítamín) 

Þíamín eða B1-vítamín er nauðsynlegt fyrir efnaskipti kolvetna í líkamanum. 

Þörfin fyrir þíamín er háð neyslu kolvetna, alkóhóls og orku og miðast 

ráðleggingar við algenga orku- og kolvetnaneyslu Íslendinga. Ráðlagður 

dagskammtur er 1,2-1,5 mg fyrir karla. Engar heimildir eru um eitrun af völdum 

þíamíns og skammtar allt að 500 mg á dag virðast ekki skaðlegir. Mest er af 

þíamíni í vítamínbættu morgunkorni, hveitiklíði og -kími, heilhveiti, hnetum og 

svínakjöti. Einnig er töluvert af þíamíni í öllu kjöti, fiski og heilkornabrauði. 

(Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4.2 Ríbóflavín (B2-vítamín)  

Þörfin fyrir ríbóflavín er tengd orku- og próteinneyslu en ráðlagður dagskammtur 

er 1,7 mg fyrir karla sé miðað við venjulega orkuneyslu og að um 15% orkunnar 

komi úr próteinum. Engin eitrunareinkenni hafa greinst af völdum ríbóflavíns og 

stórir skammtar virðast skaðlausir. Mest er af ríbóflavíni í mjólk og mjólkurmat, 

vítamínbættu morgunkorni, hveitikími, hveitiklíði, heilhveiti, lifur og öðrum 

innmat, möndlum og eggjum. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4.3 Níasín (B3-vítamín) 

Skortur á níasíni verður helst ef bæði níasín og prótein eru af skornum skammti í 

fæðu. Skortseinkenni hafa greinst við neyslu 8-9 NJ á dag en ráðlagður 

dagskammtur er 15- 20 NJ fyrir karla. Neysla nikótínsýru, en ekki nikótínamíðs, 
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sem bætiefnis eða sem blandað hefur verið í fæðu, í magninu 30-1000 mg/dag, 

getur orsakað mild einkenni ofneyslu. Það kemur fram sem roði í vöngum og geta 

stærri skammtar valdið lifrarskaða. Efri mörk neyslu fyrir nikótínsýru eru við 10 

mg/dag og fyrir nikótínamíð við 900 mg/dag. Mest er af níasíni eða 

níasínjafngildum í heilhveiti og vítamínbættu korni, kjöti og fiski, jarðhnetum, 

möndlum og sojabaunum. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4.4 B6-vítamín 

Alvarlegur B6 skortur er sjaldséður sem hörgulsjúkdómur en ófullnægjandi neysla 

er algengari og lýsir sér sem frávik í efnaskiptum svo sem lág hvatavirkni 

transamínasa í rauðum blóðkornum. Þörfin fyrir B6-vítamín eykst með aukinni 

próteinneyslu og er ráðlögð neysla 0,015mg fyrir hvert gramm af próteinum en 

það jafngildir 1,6 mg fyrir karla. Efri mörk fyrir B6-vítamín eru 25 mg á dag fyrir 

fullorðna. Neikvæð áhrif mikillar B6-vítamínneyslu hafa komið fram við neyslu 

yfir 50 mg/dag í lengri tíma (mánuð til ár). B6- vítamín er í fjölda matvara, 

heilhveiti, rúgi og öðru heilu korni, kartöflum og grænmeti, sérstaklega papriku, 

einnig í kjöti og fiski. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4.5 Fólasín (fólinsýra) 

Engar vísbendingar eru um neikvæð áhrif af mikilli neyslu fólasíns úr fæðu frá 

náttúrunnar hendi. Stórir skammtar af fólinsýru, úr bætiefnum eða vítamínbættum 

matvælum, geta þó verið varhugaverðir þar sem þeir geta dulið einkenni B12 

skorts og einnig komið í veg fyrir nýtingu sinks úr fæðu. Efri mörk fyrir fólinsýru 

er 1000 míkrógrömm á dag fyrir fullorðna og er ekki ráðlagt að taka meira nema í 

samráði við lækni. Mest er af fólasíni í grænmeti, ávöxtum og vítamínbættu 

morgunkorni. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.4.6 B12-vítamín 

B12-vítamín, eða kobalamín, tekur þátt í efnaskiptum sem hjálparhvati. Skortur 

veldur stórkornóttu blóðleysi og taugarýrnun í mænu, heila, sjóntaug og taugum í 

útlimum. Ráðlagður dagskammtur af B12-vítamíni er 2 míkrógrömm á dag fyrir 

fullorðna. Stórir skammtar, allt að 100 míkrógrömmum á dag, virðast ekki valda 

eitrun eða skaða. B12-vítamín er eingöngu í fæðu úr dýraríkinu, kjöti, fiski, mjólk 
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og eggjum. Jurtaneytendur sem borða hvorki mjólkurmat né egg fá því ekki 

nægilegt B12-vítamín. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.5 C-vítamín 

C-vítamín, gegnir hlutverki sem andoxunarefni og hjálparhvati í ýmsum 

efnahvörfum. Andoxunaráhrif C-vítamíns hafa vakið mikla athygli og rannsóknir 

benda til þess að það geti haft margþætt áhrif á heilsu. C-vítamín minnkar líkur á 

krabbameini í maga með því að hindra að krabbameinsvaldandi nítrósamín bindist 

magaslímu og það tekur þátt í streituvörnum líkamans og myndun streituhormóna. 

Skortur á C-vítamíni veldur skyrbjúg, sem er lífshættulegur hörgulsjúkdómur og 

veldur m.a. blæðingum í húð, vöðvum og innri líffærum vegna röskunar á 

myndun kollagens í bandvef. Vægari skortur lýsir sér gjarnan sem þreyta og skert 

mótstaða gegn sýkingum ásamt járnskortsblóðleysi vegna lélegrar járnupptöku. 

Ráðlagður dagskammtur fyrir C-vítamín er 75 mg á dag og byggir það á 

andoxunarvirkni C-vítamíns. Stórir skammtar af C-vítamíni, allt að einu grammi á 

dag, eru taldir skaðlausir. C-vítamín er fyrst og fremst í grænmeti og ávöxtum. 

Mest er í papriku og hvers konar káli, svo sem grænkáli, spergilkáli, hvítkáli, 

blómkáli og rósakáli. Kíví er mjög auðugt af C-vítamíni ásamt öllum 

sítrusávöxtum. (Lýðheilsustöð, e.d.). 

2.6.6 Ómega 3 og ómega 6 fitusýrur 

Fjölómettaðar fitusýrur eru þær fitusýrur sem eru með fleiri en eitt tvítengi í 

kolefniskeðjunni og eru nefndar ómega-3 fitusýrur þar sem fyrsta tvítengið er 

staðsett milli þriðja og fjórða kolefnisatóms frá metýlenda fitusýrunnar. Það er 

mikilvægt og jafnvel nauðsynlegt fyrir suma að fá þessar fitusýrur úr fæðu til að 

ná æskilegri þéttni í blóði og koma í veg fyrir myndum lífshættulegra sjúkdóma.  

Ómega-6 fjölómettaðar fitusýrur eru frábrugðnar ómega-3 fjölómettuðum 

fitusýrum að því leyti að fyrsta tvítengið er milli sjötta og sjöunda kolefnisatóms 

frá metýlendanum. Ómega-6 og ómega-3 fjölómettaðar fitusýrur eru mikilvægar í 

uppbyggingu frumuhimna. Þær hafa þannig áhrif á fjölmörg lífeðlisfræðileg og 

meinalífeðlisfræðileg viðbrögð, svo sem viðnám æða, segamyndun, gróningu sára 

og bólguviðbrögð en hafa yfirleitt skamman helmingunartíma og verka 

staðbundið.  
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Með inntöku á ómega-6 og ómega-3 fjölómettaðar fitusýrur er einnig hægt að hafa 

hagstæð áhrif á meinalífeðlisfræðileg ferli í ýmsum sjúkdómum, til dæmis 

háþrýstingi, æðakölkun og bólgusjúkdómum. Margar frumurannsóknir og 

dýratilraunir styðja að svo sé. Ómega-3 fjölómettaðar fitusýrur draga einnig úr 

gleypni átfrumna. (Ólafur Skúli Indriðason, Runólfur Pálsson og Viðar Örn 

Eðvarðsson, e.d.). 

2.7 Uppbygging þjálfunar 

Þeir sem ná árangri fylgjast vel með sinni þjálfun. Það þarf að skipuleggja 

þjálfunina til að vera í sínu besta formi á réttum tíma og auka möguleikann fyrir 

bættri getuþróun. Með góðu skipulagi á æfingaprógrammi er líka tryggð æskileg 

dreifing á álagi, umfangi og ákefð í þjálfuninni. (Bompa, 1999). Þannig er hægt að 

auka meðvitund hjá íþróttamanninum og þjálfaranum fyrir því sem verið er að 

gera. Þegar skoðaðir eru þeir þættir sem skipta máli fyrir velgengni ber fyrst að 

skoða hvaða kröfur íþróttagreinin gerir, hvers er ætlast til af íþróttarmanninum og 

hver er afkastageta hans. 

Eftirlit með þjálfuninni er nauðsynlegt og árangur í íþróttum endurspeglast af 

undirbúningnum. Íþróttamaðurinn þarf að setja sér bæði langtíma- og 

skammtímamarkmið og þau markmið miða að því hvernig þjálfunin eigi að vera. 

Það er samt nauðsynlegt að markmiðin sem sett eru séu einstaklingsmiðuð og 

höfði til íþróttarmannsins og veki áhuga hans. Með því að setja sér góð markmið 

er auðveldara að tryggja samhengi milli æfinga og stuðla að eðlilegum framförum 

íþróttamannsins. Allt eftirlit með þjálfuninni eykst og þannig er til dæmis 

fyrirbyggt að íþróttamaðurinn lendi í ofþjálfun og betri nýting er tryggð á 

tímanum þegar reglubundið mat á þjálfuninni er til staðar. (Bompa, 1999). 

Þegar íþróttamaður setur sér markmið þarf að velta fyrir sér hvaða kröfur 

íþróttagreinin gerir til íþróttamannsins. Kröfurnar eru mismunandi eftir 

íþróttargreinum og markmiðin innan hverrar greinar eru þar af leiðandi 

mismunandi. Það þarf að gera mjög nákvæmt mat á tækni-, líkams-, sálfræði-, 

líkamsbyggingar- og uppeldisfræðilegum þáttum sem hafa áhrif á frammistöðuna 

í íþróttagreininni. (Bompa, 1999). Kröfur í fitnessi eru af mörgum toga. Það þarf 

að hafa úthald til þess að ná að halda út allt mótið, ná góðum tíma í tímabrautinni 
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og svo þarf vöðvaúthald til að ná sem flestum upphífingum, armbeygjum og 

dýfum í keppninni. Snerpa er annar veigamesti þátturinn í fitnessinu en án góðrar 

snerpu í tímaþrautinni nær keppandinn ekki góðum tíma. Mikilvægasti þátturinn 

sem þarf að vera til staðar hjá keppanda til að árangur náist er samt styrkur. 

Styrkur verður að sjást í samanburðinum og svo þarf hann að vera til staðar í 

hinum keppnunum svo sem armbeygjum, dýfum og upphífingum. Styrkurinn 

nýtist einnig í tímaþrautinni en þar þarf að klifra í kaðli og lyfta hlutum. 

Styrkurinn þarf bæði að vera í efri og neðri hluta líkamans. Styrkur í fótum er 

nauðsynlegur, þegar farið er í gegnum dekkin í tímaþrautinni og svo þegar allir 

vöðvar eru skoðaðir í samanburðinum.Allar þessar kröfur þarf að skoða ásamt 

líkamsbyggingu, líkamsformi, þjálfunarumhverfi og þjálfunarmöguleikum. Til að 

meta allt þetta þarf að gera nákvæma greiningu á íþróttargreininni og notast við 

mælingar við það. (Bompa, 1999). 

Mikilvæg atriði í allri þjálfun er að fylgjast með þjálfuninni, hvort hún sé að skila 

tilætluðum árangri. Til þess þarf að gera áætlun því það þarf nefnilega að hafa 

stjórn á þjálfuninni. Byggja þarf þjálfunina upp þannig að hún skiptist í 

mismunandi þjálfunaráætlanir. Langtímaáætlun miðast oft við eitt ár í einu og 

kallast þá ársáætlun. Ársáætluninni er síðan skipt í smærri tímabil, eða frá 8 

vikum og upp í 3-4 mánuði í einu. Tímabilaáætluninni er skipt í vikuáætlun sem 

síðan er skipt í æfingaáætlun fyrir hvern tíma. Út frá þessum áætlunum er svo 

unnið markvisst og skrifa þarf til dæmis niður breytingar á áætluninni. 

Það þarf að framkvæma mælingar á ákveðnum tímapunktum í þjálfuninni og til 

þess þarf að finna mælingar sem mæla þessa eiginleika á sem nákvæmastan hátt. 

Það þarf að meta eiginleika íþróttarinnar og skoða hvernig best er að æfa til að ná 

sem bestum árangri. Það þarf að skoða hverjar eru tæknilegar-, líkamlegar-, 

leikskipulagslegar og sálfræðilegar kröfur í greininni sem um ræðir ásamt öðrum 

kröfum, þessum eiginleikum þarf svo að forgangsraða rétt. Þegar tímabilinu er 

lokið þarf að skoða hvort skipulagið hafi skilað því sem það átti að gera. Hvað 

gekk vel, hvers vegna og hvað ekki? Þarf að lagfæra eitthvað? Hvað þá, hvers 

vegna og hvernig? (Bompa, 1999). 
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2.8 Styrktarþjálfun 

Þær lífeðlisfræðilegu breytingar sem verða á starfsemi vöðva við styrktarþjálfun 

eru margar og margir þættir hafa áhrif þar á. Þjálfunaraðferðir eru margar og til 

þess að hver og einn geti valið þá réttu þarf að huga að mörgu eins og vali æfinga, 

hversu margar æfingar í senn, hvíld milli æfinga, hversu lengi á að æfa og hversu 

mikið álagið á að vera. Þetta þarf allt að meta til þess að æfingin skili þeim árangri 

sem leitast er eftir með styrktarþjálfun. (Erlingur og Ragnar, 2001). 

Með styrktarþjálfun er ekki aðeins einblítt á það að breikka ummál vöðva heldur 

er líka örvað taugakerfi líkamans og þannig styrkist taugakerfi líkamans um leið 

og styrktarkerfið. Þjálfun sem þannig er háttað að ákefðin er mikil og hver æfing 

er aðeins endurtekin fimm sinnum eða skemur og samanstendur af æfingum sem 

reyna á fleiri en ein liðamót munu hafa mest áhrif á taugakerfið. (Erlingur og 

Ragnar, 2001). Það er því nauðsynlegt að þeir sem ætla sér að ná langt í íþróttum 

þekki lífeðlisfræðilegt samspil taugakerfis og vöðva og viti hvernig best er að 

virkja vöðvana á sem keppnislíkastan hátt. Breytileiki í æfingum er mikilvægur 

því það eru ekki endilega sömu vöðvaþræðir sem taka þátt í mismunandi æfingu 

fyrir sama vöðva. Magnbreyting er líka mikilvæg því það eru ekki sömu 

vöðvaþræðir sem örvast þegar lyft er þyngd tíu sinnum og þegar sömu þyngd er 

lyft fimm sinnum. Það þarf líka að breyta afli og hraða.  

Ef einstaklingur vill æfa þannig að vöðvar hans stækka þarf hann að setja rétt álag 

á vöðvann og taka þyngdina einu sinni til fimm sinnum í hvert sinn. Ef 

einstaklingurinn vill aftur á móti æfa þol er best fyrir hann að endurtaka æfinguna 

13 til 19 sinnum. Þegar æft er fyrir fitnessmót er mesta þörfin á því að byggja upp 

þol og styrk og þarf keppandi þá að búa til æfingaprógramm sem miðar að þeim 

markmiðum. Nógu tímalega fyrir mótið ætti hann að einbeita sér að því að byggja 

upp vöðvastyrkinn og æfa þá hámarksstyrk, ein til fimm endurtekningar með 90-

100% af hámarksþyngd sem hann getur lyft, hann gerir tvær til sex 

endurtekningar af hverri æfingu. Þegar nálgast mótið þarf að byggja upp þolið og 

þá ætti keppandinn að lyfta 60% af hámarksstyrk, 15 til 20 sinnum, tvær til þrjár 

endurtekningar af hverri æfingu.  
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Tafla 2 - Styrktarþjálfunaraðferðir (Bompa, 1999) 

Þetta er aðeins einfalt dæmi, öll æfingaprógrömm þurfa að vera einstaklingsmiðuð 

og hver og einn keppandi þarf að hugsa um það hvaða markmiðum hann þarf að 

ná fyrir mótið. Sumir eru jafnvel ekki nógu stórir og þurfa á þversniðsaukningu að 

halda en þá er lyft sex til 12 endurtekningum af 70-85% af hámarksstyrk og 

gerðar þrjár til sex endurtekningar í hvert sinn, eins og sjá má í töflu 2.  

 

 

Mynd 1 - Endurtekningar við styrktarþjálfun (Erlingur og Ragnar, 2001) 

Eins og sjá má á mynd 1 næst mesti hámarksstyrkur þegar endurtekningarnar eru 

ein til fimm. Aftur á móti æfist úthaldsstyrkur mest ef endurtekningarnar eru 13-

19. (Erlingur og Ragnar, 2001). 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við þessa 

rannsókn. Fyrst verður farið yfir þær rannsóknarspurningar og tilgátur sem við 

notuðumst við í upphafi og lögðum af stað með. Því næst er sagt frá 

rannsóknaraðferðinni sem við notuðumst við. Síðan segir frá úrtakinu sem veittu 

okkur ómetanlega aðstoð og gerðu þessa vinnu okkar að veruleika með því að 

taka þátt í þessari rannsókn. Þá er sagt frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd. 

Mikilvægustu spurningarnar sem notaðar voru til að leiða viðtölin verða taldar 

upp og þeim gert skil og að lokum er fjallað um það hvernig úrvinnsla gagna fór 

fram. 

3.1 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningarnar sem við lögðum upp með voru þrjár talsins en tvær 

þeirra voru undirspurningar. Megin rannsóknarspurningin er eftirfarandi: ,,Hver er 

íþróttalegur bakgrunnur1 karlkyns keppenda Icefitness árið 2007?” 

Undirspurningarnar voru svo: “Hvernig ná þeir árangri” og ”hver er þekking 

þeirra á mataræði og þjálfunarprógrömmum?”  

Tilgátan okkar var sú að keppendur séu betur undirbúnir fyrir fitness ef þeir koma 

úr skipulagðri íþróttaiðkun frá íþróttafélögum innan Í.S.Í.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Við notuðumst við eigindlega aðferð og tókum viðtöl við sjö karlkyns keppendur 

sem komust í lokakeppni Icefitness árið 2007. Rýnihópur og úrtakið er því þessir 

átta karlkyns keppendur sem komust í úrslit Icefitness sem við munum færa yfir í 

þýðið, sem eru allir fitnesskeppendur á Íslandi. 

Viðtölin fóru fram til að mynda í heimahúsum keppanda, kaffihúsum eða þar sem 

við mældum okkur mót hverju sinni. Við notuðumst við stöðluð 

einstaklingsviðtöl, með opnum spurningum. Viðtölin voru tekin upp á 

hljóðupptökutæki og einnig var punktað niður á blað. Þegar heim var komið var 
                                                 
1 Íþróttalegur bakgrunnur: hvaða íþrótt einstaklingur hefur stundað það sem af er hans ævi 
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upptakan spiluð og niðurstöður viðtalsins skráðar í tölvuna. Spurningarlistinn 

innihélt 31 spurningu, en listann má sjá í viðauka. 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru sjö karlar sem kepptu í Icefitness árið 2007 

og komust þeir allir í lokakeppni eftir undankeppnina. Hugmyndin var að tala við 

átta keppendur sem komust í úrslit en einn sá sér ekki fært um að hitta okkur 

vegna mikilla anna, þannig að rýnihópurinn samanstóð af sjö karlmönnum í stað 

átta, sem telst nokkuð góð þátttaka eða 87,5%. Þátttakendur voru fæddir frá 

árunum 1967 – 1984 og var meðaldur þeirra tæplega 34 ár. 

3.4 Framkvæmd 

Í stöðluðum viðtölum aflar rannsakandinn gagna samkvæmt fyrirfram ákveðnu 

kerfi athafna og spurninga. Rannsakandinn notar mælitæki eða viðtalsáætlun, en 

með því er reynt að tryggja að öll viðtöl sömu rannsóknar séu framkvæmd með 

sem líkustum hætti og að viðmælendur skilji allar spurningar á einn veg. 

Rannsakandi stjórnar viðtalinu, hann leggur sig fram við að vera vingjarnlegur, 

fordómalaus og umfram allt hlutlaus. Með því er reynt að komast hjá því að hann 

hafi áhrif á hvernig viðmælandi svarar spurningum og jafnframt stuðlað að því að 

svör viðmælanda séu sem réttust. Svarkostir eru ekki ákveðnir fyrirfram en þá er 

um opnar spurningar að ræða. Svörun opinna spurninga rígskorðast ekki við 

tiltekin atriði og veitir viðmælanda meiri möguleika á að tjá sig frjálst um 

viðfangsefnið. (Helga Jónsdóttir, 2003). Dæmi um opna spurningu hjá okkur er: 

Hefur þú stundað íþrótt á vegum Í.S.Í. og ef svo er hverjar?  

Opnar spurningar eru sérstaklega gagnlegar þegar rannsóknarviðfangsefnið er lítið 

þekkt. Með opnum spurningum er einnig hægt að ná fram meiri dýpt í þá reynslu 

sem rannsökuð er, auk þess sem niðurstöður þeirra geta styrkt tölulega greiningu á 

niðurstöðum. Viðtöl sem byggjast á opnum spurningum eru tímafrek, auk þess 

sem úrvinnsla gagna úr þeim er bæði flóknari og krefst meiri tíma en úrvinnsla á 

lokuðum spurningum. Þrátt fyrir að hægt sé að fá fram ítarlegar lýsingar á 

rannsóknarfyrirbæri með opnum spurningum þarf samt að hafa í huga að það 

hentar fólki misvel að tjá sig munnlega. 
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Gerð og þróun spurninga og mælitækja er vandasöm og krefjandi vinna. Vanda 

þarf val á sérhverju orði og prófa notagildi hverrar spurningar og mælitækisins í 

heild. Einfalt, auðskilið og skorinort málfar er þar grundvallaratriði.  

Röðun og flæði spurninga í viðtali krefst sérstakrar ígrundunar. Spurt skal 

skipulega um efnisatriði og íhuga hvernig best sé að örva áhuga og hvetja 

viðmælanda til að svara vel og heiðarlega. Spurt er um eitt efnisatriði í einu og 

skulu almennari atriði höfð fyrst en sértækari síðar. Gera þarf ráð fyrir að 

viðmælandi muni hvað komið er áður af spurningum og einnig að það geti haft 

áhrif á svörun, þó svo að þau svör séu alls ekki á einn veg. Þegar spurt er um 

ástundun líkamsræktar er líklegt að réttmæti sé meira ef spurt er um tvær síðustu 

vikur frekar en síðasta hálfa árið. (Helga Jónsdóttir, 2003). 

3.5 Úrvinnsla gagna  

Öll gögnin voru færð inn í SPSS forritið en það er forrit sem er sérhæft í úrvinnslu 

gagna í megindlegum aðferðum. Þar fundum við svo tengsl milli ýmissa þátta og 

settum þá í töflur og myndir. Niðurstöðurnar eru síðan útskýrðar með lýsandi 

tölfræði en með henni er hægt að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og hægt að 

sjá mun á milli einstakra manna. (Amalía Björnsdóttir, 117). Niðurstöðurnar voru 

síðan færðar yfir í töflureikninn Excel til að vinna frekari töflur og myndir. Síðan 

var ritgerðin skrifuð á tölvur og unnið þar í ritvinnsluforritinu Word. 
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4. Niðurstöður 

Hér verður fjallað um þær niðurstöður sem komu í ljós við gagnaúrvinnslu 

viðtalanna sem við tókum við keppendur Icefitness 2007.  

Fyrst er fjallað um þátttakendurna, það er aldur þeirra, fortíð og íþróttalegan 

bakgrunn. Þá er sagt frá því hvernig þeir tengja íþróttalegan bakgrunn sinn við 

árangurinn í fitnessinu. Því næst er sagt frá því hvernig þátttakendur byggja upp 

þjálfun sína fyrir fitnessmót, hversu mikið, hversu lengi og hvernig þeir haga 

þjálfun sinni á annan hátt. Að lokum er fjallað um aðrar upplýsingar sem tengjast 

fitnessinu svo sem áhuga, matarræði og hvernig keppendur framkvæma 

niðurskurð fyrir mót ásamt afleiðingum þess. 

4.1 Grunnupplýsingar um þátttakendur 

Þátttakendurnir í rannsókninni voru sjö karlmenn sem allir komust í lokakeppni 

Icefitness árið 2007. Þeir voru á öllum aldri, alveg frá 24 ára upp í 41 árs. Við 

gagnaúrvinnslu kom meðal annars í ljós að meðaldur þeirra var 33,7 ár. Þegar 

spurt var um íþróttalegan bakgrunn þátttakenda kom í ljós að þeir höfðu allir 

stundað skipulagðar íþróttir á lífsleiðinni, sumir komu úr einstaklingsíþróttum á 

meðan aðrir komu úr hópíþróttum. Fjölbreytileiki íþróttanna var misjafn meðal 

einstaklinga þar sem sumir æfðu þrjár íþróttir samhliða á meðan aðrir aðeins eina, 

en að meðaltali æfðu þeir rúmlega þrjár mismunandi íþróttir á sínum yngri árum. 

Þátttakendur byrjuðu allir frekar ungir að stunda skipulagðar íþróttir á vegum 

Í.S.Í., sá yngsti var um fimm ára þegar hann byrjaði að æfa en sá elsti um átta ára, 

en að meðaltali byrjuðu þátttakendur að stunda skipulagðar íþróttir um sjö ára. 

Leitast var eftir upplýsingum um hversu lengi þeir æfðu íþróttir og kom þá í ljós 

að sá sem æfði lengst í hópnum æfði í 25 ár og sá sem æfði styst í tíu ár. Einnig 

var kannað hvort áhuginn á fitnessinu hefði vaknað þegar íþróttamennirnir 

kynntust því að æfa með lóðum á sínum yngri árum. Þrír einstaklingar sögðu að 

aldrei hefði verið æft með lóðum í þeirra íþróttalega bakgrunni en fjórir sögðust 

hafa kynnst æfingum með lóðum þegar þeir æfðu íþróttir á yngri árum. 
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Tafla 3 – Æfingar með lóðum á yngri árum (n=7) 

Þegar spurt var hversu oft þátttakendurnir æfðu íþróttir á viku á sínum yngri árum 

voru svörin þannig að þeir æfðu allt frá þrisvar upp í 15 sinnum á viku, en það fór 

mikið eftir því hversu margar íþróttir þeir stunduðu og hvers eðlis sú íþrótt var. 

4.2 Tenging íþróttalegs bakgrunnar við fitness 

Niðurstöður gagnaúrvinnslunnar leiddu í ljós að 87,1% þátttakenda töldu að aginn 

úr íþróttinni sem þeir stunduðu hafi skilað sér í fitnessgreininni, en 14,3% voru á 

báðum áttum. 57,1% töldu að það gæfi betri árangur í fitnessinu að koma úr 

einstaklingsíþrótt, 14,3% töldu það ekki gefa betri árangur en 28,5% töldu það 

ekki skipta neinu máli. Allir þátttakendur töldu það gefa betri árangur í fitnessi ef 

þeir hefðu íþróttalegan bakgrunn og voru einnig sammála um það að betra væri að 

koma úr fleiri en einni íþróttagrein. Spurt var hvort þátttakendur finndu fyrir 

stressi fyrir keppni og hvort það hefði áhrif á árangurinn. 57,1% þátttakenda 

sögðust finna fyrir auknu stressi þegar líður að keppni, 28,6% þeirra sögðust hins 

vegar ekki finna fyrir því nema á jákvæðan hátt og 14,3% sögðust engan mun á 

sér finna. Þegar skoðaður var íþróttalegur bakgrunnur þátttakenda með tilliti til 

þess hvort reynslan úr einstaklings- eða hópíþróttum hjálpaði til við það að róa 

taugarnar fyrir keppni og takast á við stressið voru 57,1% þeirrar skoðunar að það 

væri betra að takast á við stressið ef þátttakendur hefðu bæði tekið þátt í 

einstaklings- og hópíþróttum.  
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Tafla 4 –Tenging íþróttalegs bakgrunnar við árangur í fitness (n=7) 

 

4.3 Þjálfun fyrir fitnessmót 

Kannað var hvar og þá hvernig þátttakendur fengu æfingaprógrammið og kom þá 

í ljós að allir þátttakendurnir hönnuðu æfingaprógrammið sitt sjálfir. Fyrir mótið 

æfðu þátttakendur að meðaltali 5,57 sinnum á viku og var æfingartíðnin frá 5-8 

sinnum á viku. 

 

Mynd 2 - Hversu oft er æft á viku? (n=7) 

Hver æfing þátttakenda var allt frá 45 mínútum til 120 mínútna og var útreiknað 

meðaltal á æfingarlengdinni alls um 70,71 mínútur. Þeir sem æfðu oftar æfðu 

jafnvel tvisvar á dag, en meirihlutinn hélt sig samt við aðeins eina æfingu á dag.  
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Mynd 3 - Hversu lengi æfir þú í einu (í mínútum talið)? (n=7) 

 

Þegar að niðurskurði var komið sýndu niðurstöður að mikill munur er á 

þátttakendum. Tíminn sem þátttakendur tóku í að skera sig niður fyrir keppni var 

allt frá 4 vikum upp í 16 vikur sem er talsverður munur en meðaltalið var um 7,71 

vika.  

 

 

Mynd 4 - Hversu langan tíma tókst þú í niðurskurð fyrir mót? (n=7) 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir taka sér hvíld frá æfingum eftir mót. Rúmlega 

57% þátttakenda taka hvíld eftir mót, en tæplega 43% þeirra gera það ekki. 28% 

þeirra sem taka ekki hvíld létta samt sem áður álagið á æfingunum en 14% heldur 

áfram eins og ekkert hafi í skorist.  

 

Tafla 5 - Hlutfall keppenda sem tekur hvíld eftir mót (n=7) 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir notuðust við æfingarfélaga á æfingum 

eða hvort þeir væru með þjálfara. Einnig var leitast eftir því hvort þeir væru 

hvattir áfram af félögum eða hvort þeir gerðu þetta af einsdæmum. 71,42% 

þátttakenda æfðu einir, 14,28% æfðu með 2–3 félögum sínum og 14,28% æfðu 

einir en stundum með þjálfara.  

Þátttakendur voru spurðir út í það hvort einhver vöðvahópur væri skemmtilegri en 

annar til að æfa og hvort það væri tilhneiging til að æfa þá vöðvahópa oftar eða 

hvort einhver vöðvahópur væri leiðinlegri en annar að æfa. 57% þátttakenda 

sögðu að það væri skemmtilegast að æfa fætur, 43% þátttakenda nefndu 

brjóstvöðva eða upphandleggsvöðva og 29% þátttakenda nefndu axlir sem 

skemmtilegasta vöðvahópinn til að æfa. 57% þátttakenda sögðust æfa uppáhalds 

vöðvahópinn sinn oftar en aðra en 43% sögðust ekki gera það. 29% þátttakenda 

sögðu að það væri leiðinlegast að æfa fætur, 57% brjóst- og upphandleggsvöðva 

en 14% sögðu engan vöðvahóp vera leiðinlegri en annan í þjálfun. 57% 

þátttakenda sögðust sleppa úr æfingum á leiðinlegustu vöðvahópunum og 43% 

þátttakenda sögðust hins vegar ekki gera það.  

4.4 Aðrar upplýsingar  

Þátttakendur voru spurðir hversu löngu fyrir mót þeir byrja að taka mataræðið 

fyrir af alvöru. Þátttakendur tóku vissulega mislangan tíma í það, allt frá einum 

mánuði upp í fjóra mánuði og var meðaltalið um 2,57 mánuðir.  
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Mynd 5 - Hversu löngu fyrir mót byrjar þú að huga að matarræðinu? ( í mánuðum) (n=7) 

Þátttakendur voru spurðir út í það hvort þeir finni fyrir minni orku og úthaldi 

þegar niðurskurður á sér stað rétt fyrir mót og voru niðurstöðurnar þær að 71,42% 

þátttakenda finna fyrir minnkandi úthaldi rétt fyrir mót en 28,57% fundu ekki fyrir 

því. Þegar spurt var hvort þátttakendur hugsuðu um mataræðið allt árið um kring 

eða bara þegar stutt er í mót þá voru niðurstöðurnar þær að 71,42% þátttakenda 

hugsa um mataræðið allt árið um kring en 28,57% byrja að hugsa um það þegar 

stutt er í mót og sami fjöldi reiknar út kaloríurnar daglega rétt fyrir mót. Aftur á 

móti taka 71,42% þátttakenda inn einhverjar töflur til að stuðla að bættum árangri 

á móti og er þar C-vítamín og Multivít í meirihluta.  

 

Tafla 6 – Aðrar spurningar varðandi fitness (n=7) 

Þátttakendur voru spurðir út í hvers vegna þeir völdu að keppa í fitness og hvar 

þeir heyrðu fyrst um Icefitnessið. 14,3% keppa í fitness vegna löngunar í keppni, 

28,6% vegna þess að það er hvetjandi til að komast í gott form, 14,3% þátttakenda 

sögðust hafa byrjað í fitness sökum forvitnis og 42,9% keppir í fitness vegna 

löngunar að keppa í fitness. 42,9% þátttakenda heyrðu fyrst um Icefitness þegar 

þeir sáu það auglýst, 14,3% frá öðrum þátttakendum og 42,9% hafa fylgst með 

Icefitnessinu frá upphafi. 
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5. Umræður 

Í rannsókninni sem gerð var fyrir þetta verkefni var íþróttalegur bakgrunnur 

keppenda Icefitness árið 2007 skoðaður. Hér verður fjallað um næringu 

íþróttamanna almennt og þær upplýsingar tengdar við næringu keppendanna í 

Icefitness. Við veltum því fyrir okkur hversu mikið af helstu næringarefnum 

líkamans skal borða þannig að sem besti árangur náist í fitnesskeppni og hvernig 

samsetning fæðunnar sé æskilegust, það er hversu mikið af helstu næringarefnum 

líkamans kolvetnum, próteinum, fitu og vítamínum sé æskilegt að neyta. Við 

veltum svo fyrir okkur hvað fæðubótarefnið kreatín gerir fyrir keppendur og hvort 

það sé æskilegt að innbyrða það á æfingum eða fyrir mót. Við veltum því einnig 

fyrir okkur hvernig keppendur æfa, hvaða áhrif niðurskurður fyrir keppni hefur á 

keppendur og hvernig þeir framkvæma niðurskurðinn. Einnig verður leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni og tilgátunni sem settar voru fram í upphafi. 

5.1 Hvað skal borða 

Þegar hugað er að því hvað íþróttamenn borða af næringarefnum ber þar fyrst að 

nefna kolvetni. Kolvetnategundin glúkósi er nauðsynlegur fyrir alla líkamlega 

áreynslu. Glúkósi geymist í lifrinni og vöðvum í formi glýkogens. Við áreynslu 

nýta vöðvar líkamans þann geymsluforða ásamt því sem lifrin dælir glúkósa út í 

blóðrásina og þegar áreynsla á líkamann á sér stað skiptir máli hversu mikið 

glýkógen vöðvarnir ná að geyma. Glýkógen vöðvanna er stöðugt að endurnýjast 

en hægt er að auka geymsluþolið með því að innbyrða meira kolvetni. Vöðvarnir 

gefast upp þegar glýkógenbirgðirnar tæmast og rannsóknir sýna að þeir sem neyta 

matar sem er kolvetnisríkur hafa meira úthald, en það er ekki þar með sagt að 

styrkurinn sé meiri. (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Samt er nokkuð ljóst að 

keppendur í fitnessi þurfa að neyta kolvetnisríkra drykkja reglubundið á meðan 

átökum stendur. Vöðvar fá nefnilega ekki eingöngu glúkósa úr glýkógenbirgðum 

líkamans heldur einnig úr þeim kolvetnum sem er neytt meðan á átökum stendur, 

ef það er gert hækkar sykurmagn í blóði og úthald eykst. Í viðtölum okkar við 

keppendur kom það fram að þeim fannst einfalt kolvetni, það er glúkósi, virka 

betur sem orka í keppni heldur en glýkogen, sem líkaminn þarf þá að brjóta niður 

til að vinna úr. Vöðvar sem eru í þjálfun reiða sig aftur á móti meira á fitu en 
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glúkósa og þess vegna endast glýkógenbirgðir vöðva lengur í þjálfuðum 

einstakling en óþjálfuðum. Fituneysla undir 15% af heildarinntöku hitaeininga 

getur hreinlega verið hættuleg því á svo fitusnauðu fæði er erfitt að ná þeim 

heildarkaloríufjölda sem hver og einn ætti að ná daglega og neysla 

lífsnauðsynlegra fitusýra getur verið af skornum skammti. Fituprósenta líkamans 

er orðin hættuleg ef hún fer undir fjögur prósent af líkamssamsetningunni, vegna 

þess að í erfiðum átökum sendir líkaminn fitusýrur út í blóðið og óæskilegt er að 

líkaminn sé minna en fjögur prósent fita til þess að eiga fitusýrur í átökum. 

(Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). En þrátt fyrir að fita sé nauðsynleg 

líkamanum er fituríkt fæði slæmur kostur fyrir íþróttafólk, sem og flesta aðra, ekki 

síst ef það helst í hendur við kolvetnasnautt fæði. Slíkt fæði eykur til að mynda 

líkur á niðurbroti vöðvavefja vegna þeirra viðbragða líkamans að afla sér kolvetna 

með niðurbroti amínósýra sem er byggingarefni próteina. (Ólafur Gunnar 

Sæmundsson, 2007). Þess vegna er spurning hvort það sé ekki hreinlega 

hringavitleysa hjá vaxtarræktarmönnum að sleppa að innbyrða nægilega mikið 

magn af kolvetnum og borða þess í stað of mikið af próteinum eins og kom fram í 

viðtölum við þátttakendur, því líkaminn býr til kolvetni úr umframpróteininu, eða 

er það hreinlega óþarfi að borða allt of stóra skammta af próteinum. Allt prótein 

sem líkaminn nýtir ekki til að byggja upp próteinsambönd í líkamanum breytist í 

kolvetni og fitu, fitan hleðst upp og getur próteinrík fæða þannig stuðlað að offitu 

eigi síður en kolvetnisrík eða fitumikil fæða. (Elísabet S. Magnúsdóttir, 1992).  

Það sem vantaði inn í spurningarlistann í þessari vinnu var að spyrja hvort 

keppendur vissu hvað yrði um umframprótein í líkamanum. Margir sem stunda 

vaxtarrækt halda því nefnilega fram að umframprótein hreinsist bara úr 

líkamanum. Það hefði verið gaman að skoða þetta og sjá niðurstöður rannsóknar á 

því. 

Próteinneysla íþróttamanna er oftast meiri en hjá hinum almenna borgara, en þörf 

líkamans fyrir allt þetta prótein er samt ekki endilega til staðar. Oft á tíðum er 

engin ástæða til að rjúka upp til handa og fóta og ráðast í mikla neyslu á 

próteinríkum afurðum eða próteindufti þó svo byrjað sé að æfa. Það kom fram í 

viðtölunum við þátttakendur að svo virðist að íþróttamenn sem stunda vaxtarrækt 

trúa því að mikil neysla á próteinum og amínósýrum leiði til mikillar og hraðrar 

vöðvauppbyggingar. Það er ekki rétt enda fer stækkun og efling vöðva aðallega 



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

37 

 

eftir því álagi sem við leggjum á þá en ekki eftir því magni próteina sem við 

neytum. Þeir sem stunda vaxtarrækt þurfa að innbyrða meira prótein en hinn 

almenni borgari en samt mega þeir ekki gleyma því að borða kolvetni og fitu því 

eins og áður hefur komið fram breytir líkaminn próteini í kolvetni og í þeirri 

framleiðslu notast líkaminn við vatn og of mikil próteinneysla ásamt ónægri 

vökvadrykkju gæti leitt til ofþornunar líkamans og farið illa með líffæri eins og 

nýrun. Frásagnir af niðurskurði keppanda í vaxtarrækt eins og þær frásagnir sem 

við fengum við vinnu okkar á þessu verkefni segir frá því hvernig keppendur 

neyta of mikils próteins og of lítils kolvetnis. Þetta neyslumynstur leiðir til 

vökvaskorts og þá koma vöðvar, sinar og æðar berlega í ljós. Þetta neyslumynstur 

er hættulegt, ekki síst þegar haft er í huga að vatn er mikilvægasta næringarefni 

líkamans og jafnvel tiltölulega vægur skortur hefur neikvæðar afleiðingar í för 

með sér. Andoxunarefnin E- og C- vítamín eru talin áhrifarík í baráttunni gegn 

sindurefnum. Sindurefni eyða fitu og próteinum, þess vegna er mikill áhugi hjá 

vaxtarræktarmönnum að taka nægilegt E og C vítamín til þess að halda sínum 

vöðvamassa og fituprósentu til að úthaldið haldist. Stíf þjálfun ýtir nefnilega undir 

framleiðslu líkamans á sindurefnum og geta afleiðingarnar orðið margþættar. Í 

þeirri von að andoxunarefnin dragi úr vöðvaskemmdum hafa margir íþróttamenn 

neytt ofurskammta af þessum tveim vítamínum en áhrif slíkrar neyslu er óljós og 

frekari rannsókna er þörf.  

Eins og áður hefur komið fram er vatn mikilvægasta næringarefni líkamans og ef 

líkaminn missir of mikið vatn stofnar það samsetningu líkamans í hættu og er 

þreyta fyrsta einkenni ofþornunar. Vatnstap sem nemur aðeins um einu til tveimur 

prósentum af líkamsþyngd getur haft neikvæð áhrif á vöðvagetu og líklegt er að 

vökvatap upp á sjö prósent leiði til örmögnunar og þegar vökvatapið er orðið 15-

20% getur það leitt til dauða. (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

5.2 Neysla á kreatíni 

Kreatín nýtur mikillar vinsælda sem fæðubótarefni íþróttamanna og í viðtölum við 

þátttakendur kom fram að með inntöku efnisins telja þeir sig ná að byggja hratt 

upp vöðva, bæta snerpu og auka úthald. Kreatín er framleitt í líkamanum og finnst 

í almennri fæðu og er talið að dagsþörf sé um tvö grömm á dag. Það má áætla að 

íslenskt fæði innihaldi um eitt gramm á dag og það sem vantar er síðan framleitt í 
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líkamanum. Ef neysla á kreatíni er lítil eykur líkaminn framleiðsluna, en þrátt fyrir 

það má segja að hjá sumum dugir það ekki til og það hámarksmagn kreatíns í 

líkamanum sem möguleiki er á næst aldrei. Það er einstaklingsbundið hvað hver 

og einn nær að framleiða mikið magn af kreatíni og spila erfðir þar inn í. Sýnt 

hefur verið fram á að hægt er að auka kreatínmagn vöðvanna með inntöku efnisins 

umfram það magn sem fæst úr fæðu. (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Þeir 

einstaklingar sem eru með mjög lágt kreatín í líkamanum hafa mestu þörfina til 

þess að taka kreatín í fæðubótarformi, en ef kreatínmagn líkamans er aftur á móti í 

góðu meðallagi hefur neysla þess óveruleg áhrif. Við inntöku kreatíns verður 

vökvasöfnun meiri, vöðvar stækka og betri árangur næst þegar endurtaka þarf 

sömu æfingar aftur og aftur, (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007) sem segir okkur 

það að einstaklingar í líkamsþjálfun sem vilja auka úthald eða stækka vöðva 

græða á því að taka inn auka kreatín. Inntaka kreatíns er lykillinn að hraðri 

stækkun en inntaka efna er aðeins hægt að nota til að hámarksárangur náist á sem 

skemmstum tíma. Inntaka kreatíns er samt ekki eini lykillinn að stækkun vöðva 

heldur er það hversu mikið og lengi er æft, eftir það verður árangurinn illa bættur 

og inntaka efna breytir þar engu um.  

Við vinnu okkar á rannsókninni spurðum við keppendur hvaða önnur efni en mat í 

föstu form þeir taka inn á meðan æfingum stendur? Svörin voru að ýmsum toga en 

flestir sögðust drekka prótein eða sex keppendur. Kolvetnisdrykkur er líka 

algengur á æfingum en fjórir keppendur sögðust drekka kolvetnisdrykk á æfingu 

og einn kolvetnisdrykk með koffeini. Þrír keppendur tóku inn kreatín og einn 

drakk lýsi. Við spurðum svo keppendurna hvort þeir taki inn einhverjar töflur sem 

stuðla að betri árangri? Vítamín eða annað? Tveir keppendur sögðust ekki taka inn 

vítamín. Annar keppandinn sem tekur ekki inn vítamín segist fá öll sín 

næringarefni úr hefðbundinni fæðu. Einn keppandinn tekur inn vítamín og 

vatnslosandi töflur til að bæta árangur sinn í keppninni, annar tekur inn um 15 

tegundir af vítamínum, tveir keppendur taka fjölbreytt vítamín í formi fjölvítamíns 

og einn tekur inn vítamín, brennslutöflur og steinefni. Samkvæmt því sem við 

komust að með okkar rannsókn á þessu má segja að þessir tveir sem taka engin 

vítamín inn aukalega hafa rétt fyrir sér. Í næsta kafla tökum við út einn keppenda 

af handahófi og metum það sem hann borðar á einum degi rétt fyrir mót með tilliti 

til næringarefnanna. 
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5.3 Matardagsskammtur keppanda 

Við báðum keppendur að segja okkur hvað þeir borðuðu á einum degi, viku fyrir 

mót. Það kom svipað út úr því hjá öllum en við tókum einn út af handahófi og 

fórum inn á vef manneldisráðs til að bera saman hvað hann innbyrðir af hinum 

ýmsu efnum og hvað hann ætti að innbyrða margar kaloríur á dag reiknað út frá 

hæð hans og þyngd.  

Í töflu 7 má sjá hvað einstaklingurinn borðaði yfir daginn, hvernig fæðu og hversu 

mikið af hverju fyrir sig.  

 

Tafla 7 – Matarskammtur einstaklings fyrir einn dag  

Út frá ofangreindum upplýsingum reiknuðum við út hvað einstaklingurinn 

innbyrði margar hitaeiningar og hvernig samsetning fæðunnar var að öðru leyti 

eins og sjá má í töflu 8.  
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Tafla 8 – Samanburður matarskammts og æskilegs magns dagsins (Matarvefurinn, e.d) 

Út úr ofangreindum upplýsingum má sjá að kkal eru einungis um 1800 en ættu að 

vera um 4000, en það má rekja til þess að niðurskurður er í gangi þessa síðustu 

viku fyrir keppni. Vítamín og steinefni sem fæst úr fæðunni er nægilegt miðað við 

æskilegt magn dagsins og sum staðar langt fyrir ofan æskileg mörk. Þess má geta 

að í kafla fjögur kom fram að aðeins 28,6% keppenda reiknuðu daglega 

kaloríurnar í fæðunni, en samkvæmt ofangreindum upplýsingum er sýnt fram á að 

þörfin fyrir því að reikna kaloríurnar og fylgjast með inntöku næringarefna sé 

mikil.  

Fyrir utan þessa fæðu eru keppendur einnig flestir að taka inn vítamín í töfluformi 

en það má sjá á þessum töflum að þess þarf ekki. Samsetning fæðunnar er þannig 

að próteinið er 224 gr, sem er langt umfram lágmark, fitan er langt undir hámarki 
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og töluvert vantar upp á æskilegt magn kolvetna. Þegar samsetningin er skoðuð 

nánar kemur í ljós að próteinin er alltof stór þáttur af heildarinntöku dagsins af 

næringarefnum, eins og sjá má á mynd 6.  

 

Mynd 6 – Samanburður á hvaðan orkan kemur (Matarvefurinn, e.d) 

 

Á mynd 7 má sjá betri útskýringu á samsetningu fæðunnar hjá keppandanum. 

Prótein er yfir 300% af því sem ráðlagt er á meðan fitan og kolvetnin ná ekki 

helmings dagsþörf. Aftur á móti ná öll vítamín og steinefni langt yfir það sem 

mælt er með í eðlilegri dagsþörf Íslendings en það er 100% markið á súluritinu. 

Neysla á B12-vítamíni er t.d. yfir 900% sem verður að teljast mjög mikið.  

 

 

Mynd 7 - Hlutfall af ráðlagðri neyslu á dag (Matarvefurinn, e.d) 
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Þegar skoðað er hvaðan keppandinn er að fá næringarefnin úr fæðunni sést að 

hann er að innbyrða of mikið af próteinríkum fæðutegundum og fæðið er of 

einhæft hjá honum, eins og sjá má á mynd 8. 

 

Mynd 8 - Hvaðan keppandinn er að fá próteinið (Matarvefurinn, e.d) 

Ástæður þess að keppandinn er að fá svona gífurlegt magn af vítamínum er sá að 

hann er bæði að borða hollan mat og svo eru mikil vítamín í próteindrykkjum 

hans. Það sést þegar það er skoðað hvaðan vítamín koma. Við völdum eitt vítamín 

af handahófi og skoðuðum það nánar. Á mynd 9 má sjá hvaðan C-vítamínið 

kemur úr fæðunni. 

 

Mynd 9 - Hvaðan keppandinn er að fá C vítamínið (Matarvefurinn, e.d) 

Út frá mynd 9 má áætla að það sé óþarfi fyrir keppandann að innbyrða vítamín og 

steinefni aukalega umfram það sem hann fær úr sinni daglegu fæðu.  

5.4 Æfingar 

Leitast var eftir því að kanna hvernig þátttakendur skipulögðu og höguðu 

æfingunum sínum. Hvort æfingar þeirra voru fjölbreyttar og hvort þeir voru að 

lengja, stytta eða breyta æfingartímanum rétt fyrir mót. Þátttakendur voru einnig  

spurðir hvort þeir fylgdu æfingaprógrömmum og hvaða vöðvahóp þeim fannst 
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skemmtilegast og leiðinlegast að æfa. Einnig var leitast eftir því að kanna hvernig 

úthaldið var hjá þeim rétt fyrir mót þegar niðurskurðurinn var í hámarki.  

5.4.1 Hversu fjölbreyttar eru æfingar keppenda 

Þegar við spurðum keppendur út í það hvernig þeir æfa var ýmislegt nefnt. Það 

voru fjölbreytilegar niðurstöður og við teljum best að sýna fram á það með því að 

telja upp hvernig hver og einn æfði.  

• Keppandi 1:  

o æfir úthaldið með því að synda, hlaupa úti eða á hlaupabrettinu 

o fer í fótbolta einu sinni í viku og lyftir þungt þrisvar í viku 

o þegar nær dregur móti lyftir hann oftar, heldur háum settum og 
gerir upphífingar og dýfur 

• Keppandi 2: 

o æfir eins allt árið með lóðum og á hlaupabretti, svo gerir hann 
fjölbreyttar æfingar inn í sal 

• Keppandi 3: 

o lyftir nær eingöngu og hleypur lítið 

o leikur sér í knattspyrnu einu sinni í viku til að fá þol og brennir og 
æfir þol með lóðum 

• Keppandi 4: 

o æfir úthaldið á hlaupabretti ásamt því að lyfta eigin þyngd og með 
lausum lóðum 

o þegar nálgast mót þá eykur hann endurtekningar seinnihluta 
æfinga.  

• Keppandi 5: 

o lyftir eingöngu og notast við lóð  

• Keppandi 6: 

o á morgnana tekur hann brennslu á hlaupabretti 

o á kvöldin lyftir hann lóðum, og eigin þyngd  

• Keppandi 7: 

o hleypur á hlaupabretti, lyftir í tækjum og með lausum lóðum og 
þyngir þegar nálgast mót 
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Þessar niðurstöður segja okkur að það er hægt að undirbúa sig á margan hátt fyrir 

keppni í fitness. Við sem íþróttafræðingar viljum samt benda á mikilvægi þess að 

hafa æfingarnar fjölbreyttar og skemmtilegar svo ekki verði vart við leiða, 

ofþjálfun eða annarskonar vandamál sem komið gætu upp hjá keppendum.  

5.4.2 Breytingar á þjálfuninni þegar nálgast mót 

Þegar líður að móti þá breyta tveir keppendur æfingum sínum þannig að þeir bæta 

morgunæfingum við og æfa þá tvisvar á dag. Annar keppandi bætir stundum við 

æfingu, þegar honum finnst þörf á. Þrír keppendur auka ákefðina á æfingum fyrir 

mót og reyna að brenna meira auk þess að einn þeirra, sem æfir allt árið tvisvar á 

dag, færir kvöldæfinguna þegar nær dregur móti þannig að hann æfir á sama tíma 

sólahringsins og þegar mótið fer fram. Það er mjög sniðugt því líkamsklukkan ætti 

þá að aðlagast átökum á þeim tíma sem mótið fer fram og ætti þetta skref að fleyta 

honum lengra en þeim keppendum sem ekki æfa á keppnistíma. Einn keppandinn 

lengir æfinguna um klukkutíma og æfir í tvo tíma í senn þegar nálgast mótin. Ef 

við rýnum í þessar niðurstöður kemur í ljós að allir keppendurnir breyta æfingum 

sínum á einn eða annan hátt þegar líður að móti. Það er af hinu góða og ætti að 

undirbúa keppendur enn betur undir átökin sem framundan eru á mótinu. Út frá 

því sem við ræddum í kafla 2,7 er rétt að breyta þjálfuninni samkvæmt 

tímabilaskiptingunni. Það á hver og einn að vera búinn að hanna sitt 

æfingaprógramm og fylgja því og ef það er rétt gert ætti að bæta við auknu álagi 

við æfingarnar þegar nálgast mót.  

5.4.3 Að fylgja æfingaprógrömmum 

Flestir þátttekendurnir nefndu að það væri skemmtilegast að æfa fætur, 

brjóstvöðva eða upphandleggsvöðva og einnig var nefnt að axlir væru 

skemmtilegasti vöðvahópurinn til að æfa. Flestir þátttakenda sögðust æfa 

uppáhalds vöðvahópinn sinn oftar en aðra. Svipaðar niðurstöður fengust þegar við 

spurðum hvaða vöðvahóp væri leiðinlegast að æfa. Þar nefndu flestir fætur, brjóst- 

og upphandleggsvöðva. Út frá þessum niðurstöðum má sjá að flestir keppendur 

eiga það til að brjóta upp æfingarnar og sleppa því að fylgja fyrirfram ákveðnum 

áætlunum en samt má áætla það að það sé sami hópur þátttakenda sem ekki æfa 

uppáhalds vöðvahópana sína oftar en aðra séu þeir sömu og sleppa ekki heldur úr 
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æfingum á sínum leiðinlegustu vöðvahópum. Sem íþróttafræðingar verðum við að 

benda á ókosti þess að halda sig ekki við æfingaprógrammið og sleppa úr 

æfingum einstakra vöðvahópa. Með því að æfa einn vöðvahóp oftar en annan eða 

sleppa einum vöðvahóp getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér, sérstaklega 

í keppni þar sem líkamssamanburður er metinn. Ef þetta er gert er mikil hætta á 

því að líkaminn samsvari sér ekki eins og hann á að gera. Þess vegna er 

nauðsynlegt fyrir alla sem stunda líkamshreysti að æfa alla vöðvahópa jafnt og 

fylgja æfingaprógrömmum til að koma í veg fyrir það.  

5.4.4 Úthaldið á meðan niðurskurður á sér stað 

Þegar við spurðum keppendur hvernig úthaldið er við æfingarnar þegar stutt er í 

mót, þegar fituprósentan fer minnkandi og hvernig þeir halda út ákefðina í 

æfingunum, sögðust þeir finna fyrir því í upphafi niðurskurðar að orkan og þrekið 

væri mun minna og nefndu einnig að þeir misstu bæði styrk og þol. Út frá þessum 

niðurstöðum má sjá að við niðurskurð missa keppendur þol og styrk og tveir af sjö 

keppendum sögðust finna mikið fyrir því. Þetta er vissulega áhyggjuefni og sumir 

keppendur tóku allt of stuttan tíma í niðurskurðinn eftir því sem þeir greindu frá í 

viðtölunum. 

5.5 Vatnslosun úr líkamanum 

Keppendur í niðurskurði, eins og gerist í samanburðinum, nota ýmis bellibrögð til 

að vera sem best skornir. Einn viðmælandi okkar í þessu verkefni lýsti þessu fyrir 

okkur þannig að fimm dögum fyrir mót byrjar hann að plata líkamann. Fyrstu þrjá 

dagana drekkur hann fjóra til sex lítra á dag og fer margar ferðir á klósettið til að 

losa þvag. Það sjá allir sem vilja hversu óhollt þetta er. Áhrifin eru þau að óþarfa 

álag á nýru og stöðugt þvagrennsli fer illa með líkamann. Síðasta einn og hálfa 

sólarhringinn fyrir keppni hættir hann svo að drekka vatn en líkaminn heldur 

áfram að losa sig við vatn með þvagi. Líkaminn veit ekki að hann er hættur að 

drekka vatn og heldur áfram að losa vatnið í sama magni. Á mótsdegi uppgötvar 

líkaminn svo allt í einu að hann er ekki að fá neitt vatn, þá er hann búinn að losa 

sig við allt umfram vatn eins og hann var að gera fyrstu þrjá dagana. Þessi 

keppandi sagðist vita að aðrir eru að taka vatnslosandi töflur líka en hann sagðist 

ekki gera það. Honum finnst þetta alveg nóg, að ganga svona nálægt skrokknum 
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því þetta er alveg á mörkum þess að vera boðlegt líkamanum hvernig menn 

framkvæma þetta, eins og hann segir. Þetta segir hann að sé gert fyrir 

samanburðinn sem er haldinn tveim dögum fyrir tímatökuna í keppninni. Um leið 

og samanburðurinn er búinn þá byrjar hann að borða alveg á fullu til að ná upp 

orku og styrk fyrir keppnina, þá borðar hann eins kolvetnisríka fæðu og hann 

getur. Þegar við spurðum hann um áhrif þess á keppnina að skera sig svona niður 

og missa svona mikið vatn svaraði hann að hann missir um 30-40% styrksins. 

Eftir mót segist hann vera viku til eina og hálfa viku að ná sér. Hann segist einnig 

ekki vera búinn að ná sér þegar keppnin byrjar tveimur dögum seinna, en segist 

sætta sig við það þar sem allir eru að keppa á sama grundvelli. Ef við lítum á þann 

styrk sem strákarnir eru að missa vegna niðurskurðarins sést það best á því að þeir 

eru að gera 60-70 dýfingar á æfingu fyrir vatnslosandi meðferð en svo ekki nema 

49-50 á keppninni sem er haldin eftir niðurskurðinn, svo þetta hefur mikil áhrif.  

5.6 Rannsóknarspurning og tilgáta  

Rannsóknarspurningin okkar var hver væri íþróttalegur bakgrunnur karlkyns 

keppenda Icefitness árið 2007. Í viðtölum okkar við vinnslu á þessari rannsókn 

voru allir viðmælendur okkar sammála um það að íþróttalegur bakgrunnur komi 

sér vel og ef þú hefur íþróttalegan bakgrunn þá stendur þú framar en aðrir 

keppendur. Allir keppendurnir sem við töluðum við stunduðu íþróttir á sínum 

yngri árum, sögðu það mikilvægt fyrir þeirra uppeldi og að aginn úr skipulagðri 

íþróttastarfsemi hafi verið gott veganesti í þeirra lífi. Það kom fram hjá þeim 

þegar þeir voru spurðir hvaða íþrótt væri best að koma úr að flestir nefndu 

fimleika, en einnig nefndu þeir knattspyrnu og sund. Keppendur voru mismunandi 

sammála um það hvort betra væri að koma úr einstaklings- eða hópíþrótt. Sumir 

nefndu að það væri gott að hafa prufað hvort tveggja og erum við nokkuð 

sammála því. Það kom líka fram í viðtölunum, að þeir sem keppa í 

einstaklingsíþróttum þurfa að treysta algjörlega á sjálfan sig og geta ekki kennt 

neinum öðrum um ef illa fer, það er hinsvegar hægt að gera í hópíþrótt. Í 

hópíþróttum gildir aftur á móti það gagnstæða þar þurfa keppendur og liðsfélagar 

að treysta hvor öðrum og kunna að vinna í hóp. Þess vegna er það gott fyrir hvern 

og einn að þekkja hvort tveggja en flestir keppendurnir töldu það betra að koma úr 

einstaklingsíþrótt en aðeins einn taldi það betra að koma úr hópíþróttum ef þú ert 
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að keppa í fitness. Við komust að því í þessari rannsókn að allir keppendurnir 

höfðu íþróttalegan bakgrunn og stunduðu þeir eina til fjórar íþróttir á sínum yngri 

árum.  

Ef við skoðum það sem betur hefði mátt fara í þessari rannsókn þá tókum við 

aðeins viðtöl við þá sem komust í lokakeppnina á þessu móti, sem allir hafa 

íþróttalegan bakgrunn, en keppendur voru talsvert fleiri í undankeppninni sem 

ekki komust áfram. Það hefði verið gaman að skoða íþróttalegan bakgrunn þeirra 

til samanburðar. Til að geta rannsakað þetta enn frekar þá þarf að taka fyrir 

samanburðarhópinn, sem yrðu þá þeir keppendur sem engan íþróttalegan 

bakgrunn hafa, og bera þessa tvo hópa saman. 

Tilgátan okkar að það sé betra að hafa íþróttalegan bakgrunn til að keppa í 

Icefitness stóðst. 

5.7 Lausn til úrbóta 

Við vinnslu þessarar rannsóknar komumst við að því að það mætti breyta 

Icefitnesskeppninni þannig að við fengjum að sjá keppendur nýta alla sína krafta í 

staðinn fyrir að missa þá vegna þess að partur af keppninni snýst um að ganga á 

líkamann. Við sem íþróttafræðingar viljum ekki hafa niðurskurð eins og tíðkast í 

flestum fitnesskeppnum. Frekar viljum við að samanburðurinn detti út eða hafi 

minna vægi þannig að keppendur geti einblítt á aðrar æfingar og tímabrautina.  

Okkar lausn á þessu er svo sem ekki ný af nálinni en okkur finnst að það mætti 

bæta þrautum við keppnina sem fyrir er en keppa samt áfram í tímaþrautinni og 

leysa þrautirnar á brautinni. Það væri ekkert ólíkt annarri keppni sem heitir 

Þrekmeistarinn, án þess þó að keppnirnar sameinist eða missi sína sérstöðu. 

Árið 2001 var haldið fyrsta Þrekmeistaramótið á Íslandi og er það í dag haldið 

tvisvar sinnum á ári. Keppnisflokkarnir eru tveir, annars vegar einstaklings-

flokkar, þar sem keppendur fara sjálfir í gegnum allar æfingarnar á sínum hraða 

og keppt er við klukkuna um að ná sem bestum tíma. Í keppninni fer hver og einn 

í gegnum tíu greinar: hjólað á þrekhjóli, róður í róðrarvél, niðurtog, fótalyftur, 

armbeygjur, uppstig með lóðum, uppsetur, axlarpressur, 800 m hlaup á 

hlaupabretti og loks er lyft 40 sinnum 25 kg í bekkpressu. Hins vegar er 

liðakeppni þar sem fimm manns eru saman í liði. Þar gerir hver einstaklingur tvær 
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æfingar og sérhæfir viðkomandi sig í þeim. Liðakeppnir eru betri fyrir þá sem 

ekki treysta sér í einstaklingskeppni. 

Keppendur þurfa að vera þannig undirbúnir að þeir ráði við vítt svið æfinga en 

samt sérhæfðir fyrir þær æfingar sem sniðnar eru fyrir keppnina. Helst þarf að 

leggja áherslu á þol og styrk við undirbúning keppninnar. Mælt er með því að 

keppendur hafi yfir ákveðnum grunnstyrk að ræða. Margir keppendur sem koma 

úr þolíþróttum hafa þolið en ekki styrkinn og þarf því að huga vel að báðum 

þáttum fyrir keppni í þrekmeistaranum. Í fljótu bragði snýst þetta um að komast í 

gegnum keppnina sem allra auðveldast. (Þrekmeistarinn, 2004). Líkt þessu væri 

hægt að gera Icefitnesskeppnina þannig að upphífingarnar, dýfurnar og 

tímaþrautin myndi vega mun meira á móti samanburðinum, helst þannig að vægi 

samanburðarins yrði sama sem enginn. Þá geta keppendur einblítt á greinarnar og 

sýnt sinn hámarksstyrk. Einnig væri skemmtilegt að bæta inn nýjum greinum í 

keppnina og væri þá sniðugt að leita í smiðju keppninnar um sterkasta mann 

heims því þar má finna margar skemmtilegar eins og til dæmis steinahleðslu. 
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6. Lokaorð 

Meginmarkmiðið með þessu verkefni var að kanna íþróttalegan bakgrunn 

keppenda Icefitness 2007. Við komumst að því með viðtölum við sjö af átta 

keppendum. Keppendurnir sem við ræddum við voru allir sammála því að það sé 

betra að hafa íþróttalegan bakgrunn en vissulega höfðum við engan 

samanburðahóp því allir keppendurnir sem tóku þátt í rannsókninni höfðu 

íþróttalegan bakgrunn. Okkar rannsóknarhópur komst allur í úrslit Icefitness og til 

þess að fá rannsóknarmuninn á þeim Icefitnesskeppendum sem hafa íþróttalegan 

bakgrunn og þeim sem hafa ekki íþróttalegan bakgrunn er frekara rannsókna þörf. 

Þá þarf að kanna stærra úrtak, það er þá keppendur sem ekki komast í úrslit 

Icefitness heldur féllu úr keppni í undanúrslitunum.  

Við fundum út helstu æfingar keppenda, mataræði, hvíld, tíðni æfinga, ákefð og 

hvort það væru menntaðir einkaþjálfarar að aðstoða þá eða hvort þeir öfluðu sér 

upplýsinga og gerðu æfingaprógrömmin sjálfir. Niðurstöðurnar komu okkur alls 

ekki á óvart. Þær sýndu að allir keppendur stunduðu skipulagðar íþróttir á sínum 

uppeldisárum og allir töldu það leiða til betri árangurs í keppninni. Tilgátan okkar 

var sú að keppendur væru betur undirbúnir fyrir Icefitness ef þeir koma úr 

skipulagðri íþróttaiðkun frá íþróttafélögum innan Í.S.Í. Þessa tilgátu náðum við að 

sanna. 

Framkvæmd viðtala tókst mjög vel, okkur var mjög vel tekið af keppendum og 

allir voru mjög jákvæðir í okkar garð. Einnig tóku forsvarsmenn Icefitness vel í 

rannsóknina og töldu hana geta leitt gott af sér. 

Væntingar okkar með þessu verkefni var að upp muni vakna áhugi á líkamshreysti 

hjá ungum íþróttaiðkendum. Þannig að þeir stundi heilsusamlegt líferni áfram í 

stað þess að þeir stundi enga markvissa hreyfingu ef þau hellast úr lestinni hjá 

íþróttafélögunum. Við teljum að fitnessið þurfi mun meira umtal í fjölmiðlum til 

að það nái að marka sinn sess í samfélaginu sem enn betri keppni í heilsu og 

hreysti. Skólahreysti, sem er á sömu vegum og frá sömu eigendum og Icefitness-

keppnin, hefur að okkar mati þegar skilað mikilli og góðri umræðu um fitness á 

Íslandi sem Icefitness þarf að fylgja eftir.  
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Okkur finnst vissulega að margt mætti betur fara hvað varðar Icefitnesskeppnina 

þó svo að þar sé mjög skemmtileg og áhugaverð keppni á ferð. Laga þarf þann 

þátt keppninnar að samanburðurinn er á undan hraðaþrautinni. Okkur finnst þetta 

ekki vera rétt útfærsla á keppninni sem slíkri því þegar keppendur fara í 

hraðaþrautina eru þeir þreyttir og ekki eins orkuríkir og þeir gætu annars verið því 

þeir minnka vatnsinntöku og mataræði fyrir samanburðinn. Það tekur líkamann 

alltaf nokkra daga eða jafnvel vikur að jafna sig eftir svona álag. 

Um framhaldið má segja að við vonumst eftir því að þetta verkefni okkar komi sér 

vel fyrir fitnesskeppendur. Það eru margir vinklar og fjölbreyttar skoðanir á því 

hvað er raunverulega besta fitnesskeppnin, en útgangspunkturinn er sá að við 

teljum að það þurfi stöðugt að minna fólk á mikilvægi hreyfingar og heilbrigðs 

lífernis.  



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

51 

 

Heimildaskrá 

Amalía Björnsdóttir. (2003). Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum. Í Sigríði 

Halldórsdóttur og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði 

og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 117). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Bompa, T. O. (1999). Periodization: Theory and Methodology of Training. (4. 

útgáfa). Champaign: Human Kinetics. 

Elísabet S. Magnúsdóttir. (1992). Næring og hollusta. Reykjavík: Iðunn. 

Erlingur Richardsson og Ragnar Bjarnason. (2001, nóvember). Styrktarþjálfun. 

Sótt 18. apríl 2008 af http://www.doktor.is/index.php?option=com_d-

greinar&Itemid=40&do=view_grein&id_grein=1812. 

Gavin, J. (2005). Lifestyle Fitness Coaching. Champaign: Human Kinetis.  

Gjerset, A., Haugen, K. og Holmsted, P. (1998). Þjálffræði. Reykjavík: Iðnú. 

Helga Jónsdóttir. (2003). Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð. Í Sigríði 

Halldórsdóttur og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði 

og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 67-81). Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri. 

Hjördís Guðmundsdóttir. (2004). Hvert og hvers vegna ætti barnið mitt að fara í 

íþróttir? Uppeldi, 2, bls 38-39. 

Lýðheilsustöð. (2004, mars). Ráðleggingar um mataræði og næringarefni. Sótt 

18. mars 2008 af http://www.lydheilsustod.is/fraedsla/fraedsluefni/naering-

holdafar/nr/240. 

Lýðheilsustöð. (2005, maí). Hvað er E-vítamín? Sótt 14. mars 2008 af 

http://www.lydheilsustod.is/greinar/greinasafn/manneldi/nr/1068. 

Lýðheilsustöð. (2006, mars). Hvað er RDS? Sótt 18. mars 2008 af 

http://www.lydheilsustod.is/greinar/greinasafn/manneldi/nr/1630.  

Lýðheilsustöð. (e.d.). Umfjöllun um einstök næringarefni. Sótt 18. mars 2008 af 

http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi//RDS_Umfjollun_um_einstok_n

aringarefni___leidr.pdf.  



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

52 

 

Lýðheilsustöð. (e.d.). Viðmiðunargildi til að meta mikla neyslu vítamína og 

steinefna. Sótt 18. mars 2008 af http://www.lydheilsustod.is/media/manneldi/ 

fraedsla/RDS_em_leidr,2.pdf.  

Læknablaðið. (2004). Ofeldi er málefni alls samfélagsins. Sótt 13. mars 2008 af 

http://www.laeknabladid.is/2004/11/nr/1747. 

Læknablaðið. (2005, nóvember). Aukið heilbrigði þjóðarinnar. Sótt 13. mars 2008 

af http://www.laeknabladid.is/2005/11/nr/2149.  

Matarvefurinn. (e.d). Næringargrunnurinn. Sótt 18. mars 2008 af 

http://www.matarvefurinn.is/Net_Nutr.exe?-Ynewconsump. 

Ólafur Skúli Indriðason, Runólfur Pálsson og Viðar Örn Eðvarðsson. (e.d.). 

Ómega-3 fjölómettaðar fitusýrur: Hlutverk í læknisfræði. Sótt 13. mars 2008 

af http://www.laeknabladid.is/2003/3/fraedigreinar//nr/1211/. 

Ólafur Gunnar Sæmundsson. (2007). Lífsþróttur: Næringarfræði fróðleiksfúsra. 

Seltjanarnes: Ós.  

Sigrún B. Bergmundsdóttir og Ylfa Þorsteinsdóttir. (2005, febrúar). Líkamsrækt- 

líka á efri árum. Sótt 14. mars 2008 af http://www.lydheilsustod.is/deiglan/ 

hollrad-fyrir-heilsuna/um-hreyfingu/nr/937. 

Toolkit sport for development. (e.d.). Quote by Kofi Annan. Sótt 11. mars 2008 af 

http://www.toolkitsportdevelopment.org. 

Wilmore, J. H. og Costill, D. L. (2004). Physiology of Sport and Exercise (3. 

útgáfa). Champaign: Human Kinetis. 

Þrekmeistarinn. (2004, desember). Handbók þrekmeistarans. Sótt 15. mars af 

http://www.fitness.is/gogn/trek/Trekbakl.pdf. 

Þröstur Haraldsson. (2006, janúar). Nefnd um ofneyslu og hreyfingarleysi tekin til 

starfa. Sótt 13. mars.2008 af http://www.laeknabladid.is/2006/01/nr/2214. 

 



  B.S. Lokaritgerð 
Maí 2008 

 

53 

 

Viðauki 

Spurningarlistinn sem notaður var við framkvæmd viðtalanna: 

1. Aldur: Hvaða ár ertu fæddur? 
 
2. Hefur þú stundað íþrótt á vegum Í.S.Í. og ef svo er hverja?  
 
3. Hvenær byrjaðir þú að æfa íþróttina og hversu lengi æfðir þú? 
 
4. Hversu margar æfingar voru á viku? 
 
5. Var mikið um æfingar með lóðum/lyftingar á æfingunum? 
 
6. Telur þú að aginn úr íþróttunum hafi skilað sér í árangri þínum í 

fitnessinu? 
 
7. Telur þú að það gefi betri árangur í einstaklingskeppni sem fitnessið er að 

koma úr einstaklingsíþrótt ? 
 
8. Telur þú að íþróttalegur bakgrunnur stuðli að bættum árangri hjá 

keppendum í fitness? 
 
9. Telur þú að það gefi betri árangur í fitness að koma úr fleiri en einni 

íþrótt? (einhverri sérstakri?) 
 
10. Hvar heyrðir þú fyrst um Icefitness? 
 
11. Af hverju ákvaðst þú að taka þátt í fitness? 

 
12. Er mikið stress fyrir keppni og hvernig hefur það áhrif á árangur þinn? 
 
13. Telur þú að þeir sem komi úr einstaklingsíþrótt eða hópíþrótt standi betur 

að vígi til að takast á við stressið? 
 
14. Hvernig æfir þú? Þ.e.a.s hlaupabretti, laus lóð, lyftingar með eigin þyngd, 

reps, sets o.fl.? 
 
15. Hversu oft æfir þú í viku? Á dag? Hve lengi í senn? 
 
16. Æfðir þú oftar er nálgaðist mótið 2007 eða eins allt árið? 
 
17. Hvað tekur þig langan tíma að skera niður fyrir mót? 

 
18. Tekur þú hvíld frá æfingum eftir mót? Hversu lengi? 
 
19. Æfir þú með öðrum eða með þjálfara?  
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20. Hver býr til æfingaprógrammið þitt? 
 
21. Hvaða vöðvahópa finnst þér skemmtilegast að æfa? Hefur þú 

tilhneigingu til þess að æfa þá oftar en aðra? 
 
22. Hvaða vöðvahópa finnst þér leiðinlegast að æfa? Hefur þú tilhneigingu til 

þess að æfa þá síður en aðra? 
 
23. Hvernig er úthaldið við æfingarnar þegar stutt er í mót þegar 

fituprósentan fer minnkandi og hvernig heldur þú út ákefðina í 
æfingunum? 

 
24. Hugsar þú um mataræðið allt árið eða bara fyrir mót? 
 
25. Hversu löngu fyrir mót 2007 byrjaðir þú að huga að mataræðinu? 
 
26. Reiknar þú kaloríurnar í dagsskammtinum alla daga fram að móti?  
 
27. Hvað borðar þú á einum degi viku fyrir mót? 
 
28. Hvaða önnur efni en mat í föstu formi tekur þú inn á meðan æfingum 

stendur?     
 
29. Tekur þú einhverjar töflur sem stuðla að betri árangri? Vítamín eða 

annað? 
 

 


