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Athugað var hvort að persónuleiki hefði áhrif á val á líkamsrækt, hvort 

úthverfir velji frekar crossfit heldur en almenna líkamsrækt. Að auki var 

athugað hvort þeir sem stunda crossfit væru bjartsýnni en þeir sem stunda 

almenna líkamsrækt og loks hvort þeir sem stunda almenna líkamsrækt 

mælist hærra á taugaveiklunarkvarðanum en þeir sem stunda crossfit. 

Könnunin sem þátttakendur svöruðu samanstóð af persónuleikaprófinu NEO-

FFI-R til að meta úthverfu og taugaveiklun, lífsviðhorfsprófinu LOT-R til að 

meta bjartsýni og bakgrunnsbreytum til að meta úrtak rannsóknarinnar.  

Þátttakendur æfa allir í Sporthúsinu og fengu þeir val um að fara með 

könnunina heim eða svara henni á staðnum. Meðalaldur þeirra var 21 ár. 

Niðurstöður sýndu að enginn persónuleikamunur var á milli hópanna, hvorki 

á úthverfukvarðanum né taugveiklunarkvarðanum. Hins vegar var munur á 

milli hópanna á lífsviðhorfsprófinu og voru crossfit iðkendur almennt 

bjartsýnni. 

 

Það sem flestir hugsa um þegar þeir heyra almenn líkamsrækt er hegðun eða líkamlegt athæfi 

til að bæta heilsu. Líkamsrækt er ein besta leiðin til að rækta líkamann og stuðla að vellíðan. 

Heilsan er eitt af því mikilvægasta sem einstaklingur hefur og flestir eru sammála því að 

líkamsrækt hjálpi við að bæta heilsu bæði líkamlega sem andlega. Einnig eru réttir 

lifnaðarhættir, eins og rétt mataræði og hvíld, mikilvægir fyrir heilsuna og til að ná árangri í 

líkamsrækt. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir líkamsrækt svona: Hvers konar 

líkamshreyfing sem stýrt er af beinagrindarvöðvum og brennir orku (world health 

organization, e.d.).  

Líkamsrækt er hægt að stunda innan húss og utan, til eru sérstakar 

líkamsræktarstöðvar þar sem hægt er að æfa einn eða fara í hópatíma. En líkamsrækt þarf ekki 
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endilega að eiga sér stað í líkamsræktarstöðvum, vera mikil átök eða með þjálfara, heldur 

getur líkamsrækt verið til dæmis útiskokk, göngutúr eða fjallaklifur. Það eru því til 

mismunandi gerðir af líkamsrækt og misjafnt hvaða líkamsrækt fólk velur sér og hefur gaman 

af. Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort val á líkamsrækt tengist persónuleika.  

 Líkamsrækt leiðir til bættrar andlegrar og líkamlegrar vellíðunar. Með líkamsrækt er 

verið að bæta þol, styrk og einnig styrkja líffærakerfi líkamans. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á mikilvægi reglulegrar hreyfingar og má segja að líkaminn sé skapaður til að hreyfa sig. 

Hjarta og æðakerfi líkamans styrkjast, því að með auknu þoli léttast háræðar líkamans og 

blóðflæði frá hjartanu út í líkamann batnar og minna álag verður á hjartanu. Þegar blóðrásin er 

góð til þeirra vöðva sem reynir mest á, til dæmis bak og axlarvöðva, verður minni hætta á 

álagssjúkdómum eins og háum blóðþrýstingi, sykursýki og kransæðasjúkdómum. Líkamleg 

áreynsla hefur einnig sýnt jákvæð áhrif á starfsemi ónæmiskerfisins og líkamsvefi svo sem 

bein og brjósk. Með góðri þolþjálfun fær líkaminn einnig umframbirgðir af orku sem eykur 

mjög á vellíðanina og dregur jafnvel úr streitu og slökun verður meiri auk þess að afkastageta 

líkamans eykst (Dieserud, Elvestad og Brunes, 2001).  Líkamsrækt sem eykur þol og styrk er 

því mjög mikilvæg fyrir heilsuna. Óvirkni eða lítil sem engin hreyfing er vaxandi vandamál 

og er einn af fjórum áhættuþáttum fyrir alþjóðalega dánartíðni. Áætlað er að 3,2 milljónir 

manna hafi dáið í heiminum vegna skorts á hreyfingu (World Health Organization, e.d.).  

Margar rannsóknir hafa sýnt að líkamsþjálfun hefur góð áhrif á andlega líðan. Ein þeirra er 

rannsókn eftir Hassmén, Koivula og Uutela (2000) og sýna niðurstöður hennar að þeir sem 

stunduðu líkamsþjálfun í það minnsta tvisvar til þrisvar sinnum í viku voru minna þunglyndir, 

fundu fyrir minni reiði ásamt því að vera minna tortryggnir og minna stressaðir en þeir sem 

stunduðu litla sem enga líkamsþjálfun. Einnig sýndu niðurstöður að þeir þátttakendur sem 

æfðu reglubundið fundu fyrir betri líkamlegri heilsu og styrk. Önnur rannsókn sem sýnir að 

líkamsrækt hefur jákvæð áhrif á þunglyndi er rannsókn Blumenthal og félaga (2007) við Duke 
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Háskólasjúkrahúsið í Norður - Karólínu í Bandaríkjum. Þeir vildu kanna hvort að þolþjálfun 

hefði svipuð áhrif og lyfjameðferð við þunglyndi. Þátttakendum var skipt upp í fjóra hópa sem 

voru hópþjálfun undir eftirliti, heimaþjálfun, lyfjameðferð og lyfleysumeðferð. Þjálfunin stóð 

yfir í fjóra mánuði. Hamilton þunglyndisskalinn var notaður við mælingar á 

þunglyndiseinkennum. Niðurstöður sýndu að eftir fjögurra mánaða meðferð voru 41% 

þátttakenda sem stunduðu þolþjálfun ekki lengur með einkenni alvarlegs þunglyndis og 

skoruðu lægst á Hamilton þunglyndisskalanum af öllum hópunum sem tóku þátt. Þetta bendir 

til þess að þolþjálfun geti reynst góð í því að draga úr alvarlegu þunglyndi.  

 Hér að ofan hefur verið fjallað um hversu mikilvæg og fjölbreytt líkamsrækt er. Ein 

tegund líkamsræktar ber nafnið crossfit. Nafnið crossfit er fyrst og fremst alþjóðlegt 

vörumerki, ekki lýsandi nafnorð eða hugtak. Með því að reyna að þýða það yfir á íslensku 

eins og í krossfit eða fjölhreysti missir það marks og óljóst verður um hvað er verið að fjalla. 

Hér með verður því notast við rétta orðið crossfit en ekki þýðingu þess.  

Crossfit er krefjandi líkamsrækt sem skilar iðkendum árangri við það að komast í betra 

form og bæta heilsuna. Frá upphafi hefur markmið þeirra sem stofnuðu crossfit að móta 

víðtækt og almennt líkamshreysti. Crossfit stofnendur (e. Crossfit headquarters) leitast eftir 

því að búa til prógram sem undirbýr fólk fyrir ófyrirsjáanleg líkamleg átök, það er crossfit 

undirbýr líkamann fyrir það óvænta (e. expect the unexpected). Crossfit stofnendur spurðu sig 

hvaða líkamlega færni og aðlögun myndi almennt skila mestum hagkvæmum árangri. Rökrétt 

væri að segja að það væri best að vera góður í öllum hliðum íþrótta og það skili sem mestum 

árangri. Því er engin sérhæfing það sem greinir crossfit frá almennri líkamsrækt, þeir sem iðka 

crossfit eru að vinna í öllum hliðum íþrótta (The Crossfit training guide, 2006). Æfingin 

„Filthy fifty“ er gott dæmi um æfingu sem vinnur í öllum hliðum íþrótta en hún hljóðar svona: 

Gerðar eru 50 endurtekningar af hverri af eftirfarandi 10 æfingum í þessari röð á sem stystum 

tíma: 
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1. Kassahopp 60 cm 

2. Hopp-upphífur 

3. Ketilbjöllusveifla 16 kg fyrir karla / 12 kg fyrir konur 

4. Framstigsganga 

5. Hné í olnboga 

6. Axlapressa 20 kg fyrir karla / 15 kg fyrir konur 

7. Bakfettur (eða Good mornings með 20 kg bjöllu fyrir karla/12 kg bjöllu fyrir konur) 

8. Wall ball 20/14 pund í 10/8 fet 

9. Burpees  

10. Tvöfalt sipp 

Þessi æfing eins og margar aðrar í crossfit er lýsandi dæmi um hvernig crossfit vinnur í 

mörgum hliðum íþrótta. 

Saga crossfit-þjálfunar 

Crossfit var stofnað af fyrrum háskólafimleikamanninum Greg Glassman og þáverandi 

eiginkonu hans Lauren Jenai. Fyrsta crossfit stöðin var opnuð árið 1995 í Santa Cruz. Árið 

2005 voru opnaðar 18 crossfit stöðvar um heim allan og crossfit var orðið að vinsælli 

líkamsrækt. Það varð það vinsælt að stöðvunum fjölgaði upp í 1700 árið 2010.  

Margir frægir og virtir þjálfarar úr heimi kraft- og olympíulyftinga eins og Louie 

Simmons, Bill Starr og Mike Burgener gengu til liðs við crossfit og hjálpuðu crossfit 

stofnendum að þróa æfingakerfið. Fyrrverandi NFL leikmaðurinn John Welbourn þróaði „the 

crossfit football program“ sem er mjög vinsælt meðal NFL liða og fjölda annarra íþróttaliða 

um heim allan (Sanderlin, 2006). 
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Crossfit aðferðin 

Crossfit nýtur ört vaxandi vinsælda í Bandaríkjunum og Evrópu. Í crossfit er stöðug 

fjölbreytni og mikið álag á líkamanum. Aðferðin er hugsuð þannig að hún á að geta þjálfað 

fólk úr öllum hópum samfélagsins, jafnt afreksíþróttafólk sem kyrrsetufólk. Crossfit 

stofnendur telja að þær hliðar sem eru mikilvægastar fyrir æfingaprógram séu öryggi, virkni 

og afköst. Þessar þrjár hliðar er hægt að mæla, fylgjast með og endurtaka, þetta er það sem er 

kallað „evidence-based fitness“. Þetta eru vísindalegar mælingar hjá hverjum og einum, eins 

og tímataka eða fjöldi endurtekninga, og hægt er að líta á þær sem mælitæki um árangur. Hver 

og einn sér um að halda utan um sínar mælingar til dæmis með því að skrá þær niður í bók 

eða inná heimasíðu sinnar crossfitstöðvar. Með því að skrá mælingar inn á heimasíðu 

crossfitstöðvarinnar er hægt að sjá hvar menn standa samanborið við aðra, iðkendur geta 

komið með gagnrýni eða hjálplegar uppástungur um hvernig hægt sé að bæta sig í hinum og 

þessum æfingum. En er markmiðið alltaf fleiri endurtekningar, meiri þyngdir eða styttri tími. 

Crossfit aðferðin byggist því á fullri birtingu aðferðar, niðurstöðum og gagnrýni. Crossfit er 

klíniskt prófað og samfélagslega þróað (The Crossfit training guide, 2006). 

 

Crossfit hópar 

Crossfit iðkendum er oft skipt í hópa eftir getu en það er misjafnt hvernig það er gert eftir 

stöðvum. Allsstaðar eru byrjunarhópar og einn til tveir framhaldshópar, til dæmis einn fyrir þá 

sem líta á crossfit sem líkamsrækt og annar fyrir þá sem líta á crossfit sem keppnisíþrótt. 

Röðun í hópana fer sem sagt eftir því hvaða markmið iðkendur setja sér.  Það eru yfirleitt í 

kringum 10 – 20 manns í hverjum hópi og einn til tveir þjálfarar. Þeir sem eru að byrja þurfa 

að taka grunnnámskeið til að koma sér af stað, læra helstu æfingar og rétta líkamsbeitingu og 

til að komst yfir erfiðasta hjallann með stigvaxandi álagi.  
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Lýsing á crossfit æfingu  

Alltaf er byrjað á því að hita vel upp og síðan taka við fjölbreytilegar styrktar-, þol-, og 

liðkunaræfingar. Styrktaræfingar eru lyftingaæfingar eins og jafnhöttun (e.clean and jerk), 

snörun (e.snatch), hnébeygja, réttstöðulyfta, axlapressa og bekkpressa, ásamt ýmsu 

fimleikaþreki. Þolæfingar eins og hjól, hlaup, sund og róður eru gerðar í bland við aðrar 

mismunandi æfingar. Þær æfingar geta til dæmis verið að hoppa upp á kassa, kasta þungum 

boltum í vegg og grípa þá aftur, upphífur, dýfur, sipp, magaæfingar, handstöðuarmbeygjur og 

armbeygjur. Ef iðkandi getur ekki gert æfingarnar eins og þær eru settar fram þarf hann að 

létta æfingarnar. Það getur hann gert með því að nota hjálpartæki eins og teygjur í upphífum, 

nota minni kassa til að hoppa upp á, nota minni þyngdir og svo framvegis. Í crossfit er mikil 

áhersla lögð á gera allar æfingar rétt og verður að fylgja ákveðnum stöðlum. Í armbeygjum 

þarf brjóst til dæmis að snerta gólf í lægstu stöðu og rétta úr höndum í efstu stöðu. Þetta er 

mikilvægt bæði fyrir heilsu einstaklingsins og fyrir dómgæslu í keppnum. 

 WOD eða æfing dagsins (e. workout of the day) er aðalatriðið í crossfit. Æfing dagsins 

er mjög fjölbreytileg frá degi til dags þar sem annað hvort þarf að gera eins margar 

endurtekningar og hægt er á ákveðnum tíma (e.AMRAP, as many rounds as possible) eða 

keppast við að klára ákveðnar æfingar á eins stuttum tíma og hægt er. Til eru margar staðlaðar 

æfingar dagsins sem eru nefndar fólki til heiðurs, eins og crossfit-hetjum eða jafnvel 

bandarískum hermönnum. Ein æfing dagsins ber nafnið Karen og þar á að gera 150 wall ball. 

Það er að taka hnébeyju með þungum bolta og kasta honum í skotmark sem er í þriggja metra 

hæð 150 sinnum á eins stuttum tíma og hægt er.   

 

Fólkið í crossfit 

Eins og áður hefur komið fram er crossfit félagslegt umhverfi, það er byggt upp með 

hópatímum þar sem fólk er komið til að hafa gaman og æfa saman þó að það þekkist ekki þar 
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fyrir utan. Eftir æfingar eru allir hvattir til að fara heim og taka þátt í netsamfélaginu með því 

að fara inná heimasíðu crossfitstöðvarinnar og skrá árangur eftir æfingu dagsins og einnig til 

að spjalla á spjallborðum til dæmis að koma með hjálplegar athugasemdir í sambandi við 

tækni eða mataræði sem skilar iðkanda betri árangri. Þjálfarar eru einnig á staðnum og eru 

yfirleitt fleiri en einn. Ábyrgð þjálfara er að sjá til þess að iðkendur geri æfingarnar rétt og 

hvetja þá áfram. Crossfit líkamsþjálfun er erfið líkamsrrækt þar sem iðkandi er alltaf að takast 

á við nýjar og nýjar þrautir. Eins og komið hefur fram hér áður þá er crossfit prógrammið 

hannað þannig að hver sem er á að geta æft það, það á ekki að skipta neinu máli hvort þú sért 

stór eða lítill, feitur eða mjór, gamall eða ungur, allir eiga að geta stundað crossfit. En þar sem 

líkamlegt álag er mikið, mikið um félagsleg samskipti og oft á tíðum mikið um æsing og læti 

þá mætti halda að það séu ákveðnir persónuleikar sem sækja í líkamsrækt eins og crossfit. 

Úthverfir þurfa mikla örvun og þeim finnst gaman að vera í kringum fólk. Þetta bendir til þess 

að úthverfir einstaklingar myndu velja crossfit. Annars konar persónuleikar eins og þeir sem 

mælast innhverfir myndu því frekar velja að stunda líkamsrækt þar sem er lítil örvun og lítið 

um fjölmenni, því eins og kemur fram hér á eftir að þá líkar innhverfum ekki við mikla örvun 

eða fjölmenni.  

 

Persónuleiki   

Í sálfræðibókinni er kafli eftir Hörð Þorgilsson og Jakob Smára sem heitir persónuleiki. Þar er 

persónuleika og persónuleikaþáttum lýst mjög vel og mun því hér koma stutt endursögn úr 

þeim kafla.  

Margar hugmyndir, kenningar og tilgátur hafa verið settar fram um hvað persónuleiki 

er, hvernig eigi að meta persónuleika og hver tengsl persónuleika við hegðun séu.  Erfitt er að 

taka út hina einu réttu skilgreiningu, tilgátu eða kenningu. Gordon Allport rakti sögu orðsins 

„persónuleiki“ og gerði til dæmis grein fyrir 50 skilgreiningum (Feist, 1994). Elstu 



  

13 

 

skilgreiningu á persónuleika má rekja til uppruna orðsins. Orðið á uppruna sinn að rekja til 

leikhúshefðar Rómverja. Leikararnir voru með grímu á sér sem kölluð var „persona“, þetta 

var andlitið sem áhorfendur sáu. Því má rekja eldri skilgreiningar á persónuleika til þessarar 

grímu því talað var um persónuleikann sem ytra yfirborð einstaklingsins, ekki það sem hann 

var í raun (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls 433; Feist 1994). 

Persónuleiki er hugtak sem flestir halda sig skilja, en eiga jafnframt erfitt með að skýra 

og skilgreina. Þegar fólk heyrir orðið persónuleiki hugsar það um þá eiginleika sem búa í 

hverjum og einum og stýra meira eða minna atferli manna, til dæmis skapgerð, gildismat, 

hugsun, skynjun, tilfinningalíf og svo framvegis. Hver einstaklingur hefur sinn eigin 

persónuleika. Persónuleiki fólks nú til dags er skilgreindur eftir því hvað er mest áberandi í 

fari þess. Persónuleiki er stöðugt mynstur hegðunar, tilfinninga og hugsana. Það þykir erfitt að 

mæla persónuleika því hann er það fyrirbæri sem enginn hefur séð og ekki er hægt að 

skilgreina á endanlegan hátt. Því er eðlilegt að spurningar vakni um hvort hægt sé að mæla og 

rannsaka fyrirbæri sem skynfæri okkar nema einungis óbeint og hvort hægt sé að skilja og 

hafa áhrif á fyrirbæri sem enginn hefur séð og enginn hefur getað fest hönd á. En enginn hefur 

séð frumeindir eða sameindir og það hefur ekki komið í veg fyrir að eðlisfræðingar hafi áhrif 

á þær, mæli eiginleika þeirra og jafnvel breyti þeim í eitthvað annað en þær voru upprunalega. 

Öll fyrirbæri náttúrunnar er því hægt að mæla eða meta á einhvern hátt, beint eða óbeint, og 

það sama hlýtur að gilda um mannlega hegðun og hugarstarfsemi (Júlíus K. Björnsson, 1993). 

Sálfræðileg próf eru þær aðferðir og verkfæri sem sálfræðingar nota til þess að leggja hlutlægt 

mat á sálræna starfsemi hjá einstaklingum, og til eru sérstök persónuleikapróf til að meta 

persónuleika. Það eru um 100 ár síðan menn byrjuðu að þróa sálfræðileg próf og hafa réttmæti 

þeirra og áreiðanleiki aukist umtalsvert vegna stöðugra tækniþróunar.  
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Persónuleikaþættir  

Sú hugmynd að hægt sé að flokka persónuleika fólks eftir ákveðnum persónuleikaþáttum er 

ríkjandi nú til dags. Fræðimenn hafa reynt að finna út þætti sem hægt er að nota til að flokka 

persónuleika fólks. Kenningar sem gera ráð fyrir því að persónuleiki manna ákvarðist af 

þáttum skilgreina þátt sem „almenn tilhneiging til að bregðast við á svipaðan hátt við margs 

konar kringumstæður, það sem einkennir hegðun einstaklings í þessum aðstæðum, til dæmis 

að vera félagslyndur eða ákveðinn“ (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls 463).  

Frá upphafi hafa menn flokkað fólk í persónuleikagerðir. Á þriðju öld fyrir Krist 

skrifaði Theophrats fyrstu rituðu heimildina. Theophrast velti fyrir sér af hverju Grikkir höfðu 

svo ólík skapgerðareinkenni þrátt fyrir að búa í sama umhverfi. Galen setti fólk í 

persónuleikaflokka sem hann byggði eftir hugmyndum Hippókrates sem taldi líkamann 

samsettan úr fjórum megin vessum: gulu galli, svörtu galli, slími og blóði. Galen tók 

hugmynd Hippókrates og yfirfærði hana yfir á mannlega eiginleika. Galen taldi að fólk sem 

hafði meira af gulu galli væri með reiðan eða beiskan persónuleika, þeir sem höfðu meira af 

svörtu galli væru svartsýnir, of mikið af slími tengdi hann sinnuleysi og mikið af blóði 

tengdist bjartsýni og gleði (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls 465; Eysenck, 1973).  

Wundt var fyrstur manna til að tala um persónuleika fólks sem víddir en ekki flokka 

þegar hann endurbætti hugmynd Kants árið 1903. Wundt taldi að skipta ætti þessum fjórum 

persónuleikagerðum í víddir en ekki flokka og var víddunum skipt eftir styrk og hraða 

tilfinningalegra viðbragða (Eysenck, 1973). Það að líta á grunneiningar persónuleikans sem 

víddir en ekki flokka leiddi til þess að auðveldara varð að útskýra mun á fólki (Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Allir þeir sem aðhyllast þáttakenningu persónuleikans eru 

sammála um að hegðun ráðist af þáttum sem við búum yfir en þá eru ekki allir sammála um 

hversu margir grunnþættirnir eru (Cohen og Swerdlik, 2005; Block, 1995) 
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Allport og Odberts leituðu að lýsingarorðum um hegðun manna og enduðu þeir með 

17,953 lýsingarorð en fækkuðu þeim niður í 4504 orð eftir að hafa hent út orðum sem ekki 

töldust stöðug persónuleikaeinkenni. Það má því segja að upphaf persónuleikaþátta megi rekja 

til Allport og Odberts (Block, 1995). Raymond Cattel tók orðin frá Allport og Odberts og 

fækkaði þeim niður í 171 orð með því að útiloka slangur, samheiti og orð sem voru óalgeng 

eða erfið (John, Nauan og Soto, 2008). Eftir að hafa náð að fækka orðunum niður lét Cattel 

háskólanema meta vini sína út frá þessum 171 orðum, við það fækkaði orðunum í 36. Cattel 

notaði svo þáttagreiningu og fékk  fram 16 grunnþætti persónuleikans. Cattel fékk talsverða 

gagnrýni á þáttakenningu sína þar sem margir héldu fram að 16 þættir Cattel tengdust of 

sterklega og því væri hægt að notast við færri þætti til að lýsa persónuleika manna (Choen og 

Swerdlik, 2005). Nú til dags eru flestir sammála því að grunnþættirnir séu fimm og kallaðir 

Hinir fimm stóru (e. big five). Nafnið kemur frá Goldberg og vísar til þess hversu breiðar 

víddir þessir fimm þættir ná yfir (John, Nauman og Soto, 2008).  

 

Hinir fimm stóru 

Flestar rannsóknir nú til dags sem ná yfir persónuleika manna með einum eða öðrum hætti 

notast við Hina fimm stóru (e. big five) persónuleikaþætti. Tupes og Christal eru taldir vera 

hinir sönnu feður fimm þátta módelsins. Þeir tóku saman átta gagnasöfn þar sem fólk hafði 

verið metið með tilliti til lýsingarorðanna sem Cattel fékk út og þáttagreindu þau gögn. Þar 

fengu þeir út fimm þætti (John, 1990). Fleiri rannsakendur hafa fundið þessa fimm grunnþætti 

eins og Borgatt og Smith (Goldberg, 1993). Það var samt ekki fyrir en seinna að þessir fimm 

persónuleikaþættir voru kallaðir Hinir fimm stóru af Goldberg (1993) en heiti þáttanna 

breyttust talsvert frá því sem Tupes og Christal höfðu notað. Þættirnir fimm eru úthverfa 

(extroversion), taugaveiklun (neuroticism), samvinnuþýði (agreeableness), samviskusemi 

(conscientiousness), víðsýni (open to experience) (Goldberg, 1993). Það eru til nokkur 
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mismunandi fimm þátta líkön en líkan Costa og McCrae hefur notið mestrar hylli og er 

einfaldlega þekkt sem Hinir fimm stóru (Cohen og Swerdlik, 2005).  

Þó að margir aðhyllist fimm þátta aðferðina þá hafa gagnrýnisraddir komið fram um 

hana. Digman taldi yfirþætti persónuleikans aðeins vera tvo sem hann kallaði alfa og beta. 

Hann taldi sig hafa sýnt fram á fylgni milli Hinna fimm stóru og því gætu þeir ekki verið 

yfirþættir persónuleikans. Eyseneck var einnig ósammála fimm þátta aðferðinni en hann taldi 

grunnþættina vera þrjá, innhverfu - úthverfu (e. Introversion - extraversion), tilfinninganæmi 

(e. neuroticis) og harðlyndi (e. psychoticism). Önnur gagnrýni á fimm þátta aðferðina er 

notkun hennar á þáttagreiningu til að finna persónuleikaþættina. Þar benda menn á að ef 

þáttagreining er eins góð aðferð og fylgjendur hennar vilja halda fram þá ættu sömu þættirnir 

að koma fram hjá mismunandi rannsóknarmönnum, sem er ekki raunin. Sumir rannsakendur 

hafa fengið færri en fimm þætti, en aðrir fleiri en fimm þætti. Því mætti halda að þáttagreining 

sé ekki rétta aðferðin til að ná fram grunnþáttum persónuleikans (Pervin og John, 1997).  

Walter Mischel gerði nokkrar rannsóknir árið 1968 og þar sýndi hann fram á að persónuleiki 

fólks væri ekki eins stöðugur og þáttakenningarmenn vildu meina, hann kom með dæmi þar 

sem hann sagði að barn sem svindlar í einum aðstæðum þarf ekki nauðsynlega að vera 

svindlari í öllum aðstæðum. Rannsóknir sem fylgdu svo í kjölfarið sýndu lága fylgni milli 

hegðunar og aðstæðna. Menn voru því farnir að efast um hvort hægt væri að nota þessa þætti 

til að spá fyrir um hegðun (Mischel, 1990). Þrátt fyrir allar þessar gagnrýnisraddir er fimm 

þátta aðferðin ríkjandi nú til dags. Vegna þess að þrátt fyrir að umhverfið hafi áhrif á hegðun 

þá er hægt að nota þætti til að spá fyrir um hegðun í heild, það er hvernig fólk hagar sér að 

jafnaði við ákveðnar aðstæður og þar liggur styrkleiki þáttakenningar (Epstein og O‘Brien, 

1985).  
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Eins og áður hefur komið fram eru til nokkur fimm þátta módel (e. five factor model) 

og eitt af þeim matstækjum er NEO persónuleikaprófið sem samið var af Costa og McCrae  

(Goldberg, 1993). 

 

NEO persónuleikaprófið 

Eitt algengasta fimm þátta persónuleikaprófið er NEO prófið sem þróað var af Costa og 

McCrae. Fyrsta útgáfan kom út árið 1980 og fékk nafnið NEO-I. Prófið samanstóð af þremur 

meginþáttum: Taugaveiklun (e. neuroticism), úthverfa (e. extroversion) og víðsýni (e. 

openness to experience). Þessi útgáfa af NEO prófinu var töluvert gagnrýnd meðal annars 

fyrir það að geta ekki gert grein fyrir eiginleikum eins og fórnfýsi, trausti, sjálfsstjórn og þörf 

fyrir að ná árangri. Það var því eftir ábendingar og nánari rannsóknir að árið 1985 var tveimur 

þáttum bætt við prófið,  samvinnuþýði (e. agreeableness) og samviskusemi (e. 

conscientiousness) (Costa og McCrae, 2008, 1992a). Prófið fékk þá nýtt nafn, NEO-PI og 

byggir það á svo kölluðu fimm þátta líkani en þetta líkan tilgreinir að fimm megin 

persónuleikaþættir skýri meira eða minna allan einstaklingsmun. Þessir fimm megin 

persónuleikaþættir koma endurtekið fram og því má ætla að þeir séu hluti af mannlegu eðli, 

það er eigi sér líffræðilegan grunn. Annar möguleiki er hins vegar að þættirnir fimm séu 

komnir til vegna sameiginlegrar reynslu. Mannveran er félagsvera sem hefur hæfileika til að 

hugsa óhlutbundið með táknum. Þættirnir fimm gætu staðið fyrir hliðstæðar leiðir fyrir fólk 

sem hefur mótast af félagslegu umhverfi til að svara lífsreynslu sinni (McCrae og Costa, 

1992b). Árið 1992 var prófið endurbætt enn frekar, undirþáttum var bætt við meginþættina 

samviskusemi og samvinnuþýði. Einnig voru 10 spurningar af þeim 144 sem eiga við 

taugaveiklun og úthverfu endurbættar. Prófið fékk nafnið NEO-PI-R og hefur í heild 240 

spurningar með nýjum og bættum stöðlum sem fengnir voru með úrtaki sem átti að 

endurspegla betur almenning og er sú útgáfa ennþá notuð nú til dags (Costa og McCrae, 
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2008). Auður Gunnarsdóttir, Friðrik H. Jónsson og Gyða Eyjólfsdóttir þýddu NEO-PI-R 

persónuleikaprófið yfir á íslensku árið 1994. Freyja Birgisdóttir, Friðrik H. Jónsson og 

Steinun Gestsdóttir endurskoðuðu þýðinguna árið 1995 og hefur sú þýðing verið notuð síðan.  

 

Tafla 1. Helstu niðurstöður stöðlunar NEO-PI-R á Íslandi. 

             Meðaltal   Staðalfrávik 

Taugaveiklun      87,6                    22,7 

Úthverfa               110,5        20,1 

Víðsýni                                    107,2                     18,9 

Samvinnuþýði                          126,9                     15,9 

Samviskusemi                          116,6                        19,5 

(Friðrik H. Jónsson og Arnór Bergþórsson, 2004). 

 

NEO-PI-R kemur vel út á Íslandi þar sem allir meginþættirnir hafa áreiðanleikastuðul yfir 

0,80 (Friðrik H. Jónsson og Arnór Bergþórsson, 2004). 

Í mörgum tilvikum, sérstaklega í rannsóknum þar sem stuðst er við mörg mælitæki, 

hefur prófið þótt of langt. Það tekur um eina klukkustund að svara öllum 240 spurningunum. 

Costa og McCrae brugðust við þessum ágalla með því að semja styttri útgáfu sem fékk nafnið 

NEO-FFI (e. NEO Five Factor Inventory ), það próf innihélt 60 spurningar sem mældu alla 

fimm meginþættina (Costa og McCrae, 1992a). Prófið mælir sömu fimm meginþætti og NEO-

PI-R en enga undirþætti. Atriðin 60 deilast jafnt á hvern þátt. NEO-FFI var svo gagnrýnt fyrir 

að þáttauppbygging prófsins væri ekki nægilega góð. Costa og McCrae gáfu því út endurbætta 

útgáfu af NEO-FFI prófinu árið 2004 og fékk það nafnið NEO-FFI-R. Helsta breytingin var 

sú að skipt var um 14 spurningar af 60 í prófinu. Öll nýju atriðin eru úr NEO-PI-R prófinu. 

Spurningunum sem skipt var út þóttu ruglingslegar og átti fólk til að misskilja þær (Friðrik H. 
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Jónsson, 2005). Áreiðanleikastuðlar fyrir íslenska útgáfu af NEO-FFI-R eru viðunandi eins og 

sést í töflu tvö. 

 

Tafla 2. Helstu niðurstöður stöðlunar NEO-FFI-R á Íslandi. 

Áreiðanleikastuðull  Meðaltal  Staðalfrávik 

Taugaveiklun   0,84     19,18        8,20 

Úthverfa               0,79      27,84        6,79 

Víðsýni                                    0,73                               25,06                   6,13 

Samvinnuþýði                         0,71                               32,24                   5,50 

Samviskusemi                         0,67                               30,39                   5,87 

(Friðrik H. Jónsson og Arnór Bergþórsson, 2004) 

 

Meðaltal meginþátta NEO-FFI-R er minna en NEO-PI-R vegna þess að NEO-FFI-R mælir 

enga undirþætti og hefur fjórum sinnum færri spurningar.  

Þessi rannsókn tók mið af úthverfa - innhverfa skalanum úr NEO-FFI-R og verður því 

næst farið að útskýra hvað einkennir úthverfan og innhverfan persónuleika og hvernig 

úthverfa og innhverfa tengjast tómstundum, íþróttum og félagslyndi.  

 

Úthverfa - innhverfa 

Hugtakið úthverfa (e. extroversion) var ekki vel skilgreint þegar það var birt fyrst í enskri 

orðabók eftir Dr Johnson árið 1755 en þar var hugtakið skilgreint sem „the act of trowing 

out“eða „getan til að njóta sín“. Hugtakið innhverfa (e. introversion) sem er andstæða 

úthverfu birtist í bók árið 1852 eftir Lazarus, þar skilgreinir hann innhverfu sem „vangetan til 

þess að njóta lífsins að fullu“ (Eysenck, 1973). 

Það var samt ekki fyrr en á 20. öldinni að hugtökin urðu vinsæl. Fólk fellur yfirleitt 

mitt á milli úthverfu og innhverfu og því má hugsa um hugtökin sem sitthvorn endann á einni 
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vídd. Hinsvegar hefur fólk fleiri áberandi einkenni sem leiðir til þess að þau færast meira í 

áttina að öðrum endanum.  

Eysenck taldi að úthverfa og innhverfa væru tengd líffræðilegri örvun. Það fólk sem 

flokkast sem úthverft þarf mikla örvun svo heilinn bregðist við. Það má því áætla að úthverft 

fólk leiti í umhverfi eins og crossfit þar sem mikil örvun er, eins og hávaði og fjölmenni. 

Innhverft fólk er aftur á móti andstæðan, það þarf mun minni örvun til að bregðast við. Því má 

ætla að þeir sem eru innhverfir sæki í umhverfi eins og að fara einn eða með besta vini sínum 

út að skokka þar sem örvun er lítil og lítið um fjölmenni og hávaða. Í rannsókn sem Lynn og 

Eysenck gerðu árið 1961 komust þeir að því að úthverfir þola meiri sársauka en innhverfir. 

Byrjað var að finna út hvar fólkið mældist á víddinni úthverfa - innhverfa. Þátttakendur voru 

síðan beðnir um að setja höndina sína inn í tæki sem sendi frá sér hita. Þátttakendur áttu svo 

að láta vita þegar þeir fundu sársauka og reyna að umbera hann eins lengi og mögulegt var. 

Þeir sem þoldu sársaukann lengst voru þeir sem mældust hæstir á úthverfu skalanum 

(Eysenck, 1973).  

Þegar talað er um úthverfan mann er venjulega átt við að hann sé glaðvær, 

félagslyndur, mikið fyrir samneyti við aðra og eigi auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og 

líðan. En þegar talað er um innhverfan mann er hins vegar oftast átt við að hann sé dulur, 

kannski dapur í bragði, hafi meiri áhuga á athöfnum og iðju sem ekki krefst samneytis við 

aðra og eigi kannski erfitt með að tjá eigin tilfinningar og líðan (Júlíus K. Björnsson, 1993). 

 Í kaflanum hvað er að vera innhverfur eða úthverfur eftir Júlíus K. Björnsson er að 

finna lýsingu á því hvernig Eysenck skilgreindi innhverfu og úthverfu. 

 

Innhverfir: Hinn dæmigerði innhverfi maður er hæglátur og hlédrægur 

einstaklingur, sem oft og tíðum hefur meiri áhuga á athöfnum sem hann getur 

framkvæmt einsamall heldur en að hitta annað fólk. Hann er hlédrægur og 

fjarlægur við alla nema mjög nána vini sína. Hann hefur tilhneigingu til þess að 
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skipuleggja framtíðina, hugsar áður en hann framkvæmir og treystir ekki 

stundarlöngunum og skyndilegum ákvörðunum. Honum líkar illa við allar 

æsingar, tekur hversdagsleikanum með tilhlýðilegri alvöru og vill hafa líf sitt vel 

skipulagt. Hann hefur góða stjórn á tilfinningum sínum, er sjaldan árásargjarn og 

hefur gott vald á skapi sínu. Hann er áreiðanlegur, nokkuð svartsýnn og metur 

mikils siðareglur og venjur. 

 

Úthverfir: Hinn dæmigerði úthverfi maður er félagslyndur, hefur gaman af 

samkvæmum og á marga vini. Hann hefur þörf fyrir að tala við aðra og hefur litla 

ánægju af því að lesa eða læra einsamall. Hann leitar eftir æsilegum aðstæðum, 

tekur áhættu og kemur sér oft í aðstæður sem gætu valdið honum vandræðum. 

Hann er almennt hvatvís og fljótur til framkvæmda, áhyggjulaus og tekur lífinu 

létt, hlær mikið og er oft mjög kátur. Hann vill helst vera stöðugt á ferðinni og 

hafa nóg að gera, en hefur stundum tilhneigingu til að vera árásargjarn og hafa 

litla stjórn á skapi sínu. Á heildina litlið eru tilfinningar hans ekki undir góðri 

stjórn og hann er ekki alltaf mjög áreiðanlegur maður. (Júlíus K. Björnsson, 1993, 

bls. 482 - 483) 

 

Með skilgreiningu Eysenck má ætla að úthverfur maður myndi frekar velja að stunda crossfit 

eða samskonar líkamsrækt í staðinn fyrir að stunda líkamsrækt í umhverfi þar sem ekki er 

mikill hávaði eða mikið fjölmenni.  

 

Lífsviðhorf  

Bjartsýni og svartsýni 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að það að vera bjartsýnn hefur jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega líðan. Aspinwall og Taylor (1992) sýndu til dæmis fram á það í rannsókn sinni að 

bjartsýnir séu hæfari en svartsýnir til að aðlagast stórum breytingum í lífinu. Einnig sýndi 

Friedman og félagar (1992) að þeir sem eru bjartsýnir horfa frekar á lausnina heldur en 

vandamálið. En ef það er engin lausn á vandamálinu þá eru bjartsýnir fljótari að sætta sig við 

vandamálið, nota húmor og reyna að sjá það jákvæða. Svartsýnir fara hins vegar frekar í 
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afneitun. Í rannsóknum hefur komið fram lífsviðhorfsmunur á þátttakendum eftir 

persónugerð. Það er munur á þátttakendum eftir því hvar þeir mælast á úthverfu- eða 

taugaveiklunarkvarðanum. Þeir sem mælast úthverfir hafa fremur tilhneigingu til að leita 

örvunar í jákvæðum þáttum sem vísa til umbunar og leggja því fremur áherslu á jákvæðar 

afleiðingar fyrirbæra og atferlis (Marshall, Wortman, Kusulas, Herwig og Vickers, 1992). Hjá 

þeim gætir því meiri tilhneiging til bjartsýni en hinna sem ekki mælast úthverfir. 

Taugaveiklaðir einstaklingar leggja áherslu á að forðast áreiti í staðinn fyrir að leita uppi 

jákvæð áreiti í umhverfinu. Sem dæmi er algengt að þeir sem stunda almenna líkamsrækt, þar 

sem þeir ráða sér sjálfir, ráða hvaða æfingar þeir gera og hverjar ekki, forðast jafnvel 

leiðinlegar og erfiðar æfingar. Sú forðunartilhneiging mótast af því að þeir leggja meiri 

áherslu á neikvæðar afleiðingar fyrirbæra og atferlis en jákvæðar. Þessi tilhneiging 

taugaveiklaðra leiðir síðan til þess að þeim hættir til að sjá skrattann í hverju horni og mála 

framtíðina dökkum litum, fyrir þeim er hún full af vonbrigðum og leiðindum. Af þessum 

sökum má ætla, að tengja megi svartsýni við taugaveiklun og neikvætt tilfinningaástand 

(Marshall o.fl., 1992).  

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að athuga hvort persónuleiki hafi áhrif á val á líkamsrækt, hvort 

úthverfir velji frekar crossfit heldur en almenna líkamsrækt.  Eins og kom fram hér að ofan þá 

þurfa úthverfir meiri líkamlega örvun samkvæmt Eysenck og því mætti áætla að úthverfir 

sæki í aðstæður eins og crossfit þar sem örvun er mikil. Persónuleikaprófið NEO-FFI-R 

verður notað sem mælitæki til að mæla persónuleika þátttakenda. Einnig verður athugað hvort 

að þeir sem stunda crossfit séu almennt bjartsýnni en þeir sem stunda almenna líkamsrækt. 

Lífsviðhorfaprófið LOT-R verður notað til að mæla bjartsýni þátttakenda. 
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 Fyrsta tilgáta er sú að þeir sem stunda crossfit  mælist hærri á úthverfukvarðanum en 

þeir sem stunda almenna líkamsrækt, það er að þeir sem stunda crossfit verði úthverfari en 

þeir sem stunda almenna líkamsrækt. 

 Önnur tilgáta er sú að þeir sem stunda crossfit mælist hærri á lífsviðhorfakvarða LOT-

R en þeir sem stunda almenna líkamsrækt, það er að þeir sem stunda crossfit verði bjartsýnni 

en þeir sem stunda almenna líkamsrækt. 

 Þriðja tilgáta er sú að þeir sem stunda almenna líkamsrækt mælist hærri á 

taugaveiklunakvarðanum heldur en þeir sem stunda crossfit. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur  

Þátttakendurnir rannsóknarinnar voru 60 talsins og allir félagsmenn í Sporthúsinu. 

Þátttakendunum var skipt upp í tilraunahóp og samanburðarhóp, í tilraunahópi voru þeir sem 

stunda crossfit og í samanburðarhópi voru þeir sem stunda almenna líkamsrækt. Þátttakendur í 

tilraunahópi voru 30, þar af  15 karlar og 15 konur. Meðalaldur tilraunahóps var 29,3 ár (sf = 

10,4 ár). Þátttakendur í samanburðarhópi voru einnig 30, þar af 17 karlar og 13 konur.  

Meðalaldur samanburðarhóps var 28,3 ár (sf = 12,2 ár). Meðalaldur fyrir báða hópana var 

28,7 (sf = 11,3 ár) og kynjahlutfallið fyrir báða hópana var 32 karlar og 28 konur. Spönnin var 

frá 15 til 60 árum. Allir þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru sjálfboðaliðar.  

 

Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem var í þremur hlutum. Fyrsti hluti innihélt 

almennar spurningar um íþróttabakgrunn, hvort að þátttakandi hefði æft aðrar íþróttir en 

crossfit eða almenna líkamsrækt, hvaða íþrótt þá og hversu lengi. Annar hluti spurningalistans 

var NEO-FFI-R persónuleikaprófið. Meginþættir NEO-FFI-R persónuleikaprófsins eru: 

 

Taugaveiklun (Neuroticism). Þessi þáttur mælir andstæðurnar tilfinningalegan stöðugleika 

(aðlögunarhæfni) og taugaveiklun (aðlögunarerfiðleika). Mikil taugaveiklun er einkenni 

flestra geðsjúkdóma, sérstaklega kvíða og þunglyndis. Helstu einkenni taugaveiklunar eru 

tilfinningar eins og depurð, skömm og reiði. Þeir sem mælast hátt á taugaveiklunarkvarðanum 

eiga erfitt með að stjórna hvötum sínum, eiga erfitt með að takast á við streitu og eru líklegri 

en aðrir til að vera með órökrænar hugmyndir (Costa og McCrae, 1992a). Þeir sem mælast 

lágt á taugaveiklunarkvarðanum eiga auðveldara með að laga sig að nýjum aðstæðum og 
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takast á við erfiðar aðstæður án þess að það komi þeim úr jafnvægi heldur en þeir sem mælast 

hærra. Þeim ætti að ganga betur í námi og vinnu þar sem þeir eru tilfinningalega stöðugri en 

þeir sem mælast hátt (Raad og Perugini, 2002).  

 

Úthverfa (extraversion).Þessi þáttur snýr að samskiptum og félagshæfni. Það sem er 

einkennandi fyrir úthverfan einstakling er að hann er félagslyndur, gefinn fyrir fjölmenni, 

hann vill lifa í spennu, hafa örvandi og krefjandi umhverfi. Úthverfir einstaklingar eru 

jákvæðir og glaðir að eðlisfari. Það er ekki rétt að tala um að innhverfur einstaklingur sé 

andstæðan við úthverfan einstakling, heldur að segja að innhverfur sé það sem úthverfur er 

ekki. Innhverfur einstaklingur er fámáll og tekur frekar sjálfstæðar ákvarðanir heldur en að 

herma hugsunarlaust eftir öðrum. Hann kýs að vera einn frekar en að vera í fjölmenni og þá 

þarf ástæðan ekki að vera sú að hann sé félagsfælinn (Costa og McCrae, 1992a).  

 

Víðsýni (openness to experience). Þeir sem mælast hátt á víðsýniskvarðanum eru forvitnir um 

heiminn, þeir eru opnir og viljugir til að reyna nýja hluti, þeir eru sveigjanlegir í hegðun, 

gildum og viðhorfum. Víðsýnir hafa meiri tilhneigingu en aðrir til að upplifa sterkar jákvæðar 

og neikvæðar tilfinningar (Costa og McCrae, 1992a). Þeir sem mælast lágt á 

víðsýniskvarðanum eiga það til að vera þröngsýnir og íhaldsamir.  

 

Samvinnuþýði (Agreeableness). Þessi þáttur prófsins vísar til samskipta, eða hvernig 

sambandi okkar við aðra er háttað. Sá sem mælist hátt á samvinnuþýðiskvarðanum er 

hjálpsamur, á auðvelt með að setja sig í spor annarra og hann trúir einnig á það góða í fólki. 

Tortryggni, sjálfselska og fjandskapur einkennir þá sem mælast lágt á 

samvinnuþýðiskvarðanum og eru þeir einnig frekar í samkeppni en samstarfi við aðra. Þeir 

sem mælast hátt á samvinnuþýðiskvarðanum eru mun vinsælli og betur liðnir en þeir sem 
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mælast lágt, þó stundum sé gott að vera ósamvinnuþýður til dæmis í hnefaleikum eða öðrum 

ofbeldisfullum íþróttum. 

 

Samviskusemi (conscientiousness). Samviskusemi vísar til þess að vera skipulagður, 

vandvirkur og hafa markmið og vilja til að ná þeim. Þeir sem mælast lágt á þessum þætti 

prófsins eru óskipulagðir, kærulausir, metnaðarlausir og yfir höfuð latari en þeir sem mælast 

hátt.  

 

Svarmöguleikar prófsins eru á fimm punkta Likertkvarða, 1 = mjög ósammála, 2 = 

ósammála, 3 = hlutlaus, 4 = sammála og 5 = mjög ósammála. Þriðji hluti spurningalistans var 

Life Orientation Test- Revised (LOT-R) (Scheier, Carver og Bridges, 1994). Upprunaleg 

útgáfa listans (LOT) kom út árið 1985. Hún inniheldur átta atriði sem meta bjartsýni og 

svartsýni. LOT-R er styttri útgáfa af upprunalega listanum og inniheldur sex atriði, þrjár 

jákvæðar staðhæfingar og þrjár neikvæðar staðhæfingar (Carver, Lehman og Antoni, 2003; 

Scheier o.fl., 1994). Listinn var þýddur yfir á íslensku árið 2003 af Herdísi Finnbogadóttur, 

Margréti Aðalheiði Hauksdóttur og Daníel Þór Ólasyni. Dæmi um jákvæða staðhæfingu er „á 

óvissutímum á ég alltaf von á hinu besta“. Dæmi um neikvæða staðhæfingu er „ég á sjaldan 

von á því að góðir hlutir hendi mig“ (sjá viðauka 4). Svarmöguleikar eru á fimm punkta 

Likertkvarða, 1 = mjög ósammála, 2 = ósammála, 3 = hlutlaus, 4 = sammála og 5 = mjög 

ósammála. Í þýðingar- og stöðlunarvinnu Herdísar Finnbogadóttur og Margrétar Aðalheiðar 

Hauksdóttur (2003) er áreiðanleikastuðullinn 0,71 og því er áreiðanleiki þýdda listans góður. 

 

Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var notast við millihópasamanburð tveggja hópa. Frumbreytan var að stunda 

crossfit eða almenna líkamsrækt. Fylgibreytan í tilgátu eitt var úthverfa og innhverfa. Í tilgátu 
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tvö var fylgibreytan bjartsýni. Í tilgátu þrjú var fylgibreytan taugaveiklun. Til að hafa stjórn á 

tilraunaaðstæðum fengu þátttakendur hópanna skýr fyrirmæli um hvernig ætti að svara 

listanum (sjá viðauka 1 og 3). 

 

Framkvæmd 

Byrjað var á að hafa samband við eiganda Sporthússins og eiganda CrossfitSport og leyfi 

fengið til að tala við félagsmenn og fá þá til að taka þátt í rannsókninni. Eftir það var farið í 

crossfitsalinn og talað við þjálfara og útskýrt fyrir þeim um hvað rannsóknin snerist. 

Rannsakandi talaði svo við þá crossfit iðkendur sem voru á æfingu og bað þá um að taka þátt. 

Þeir fengu val um að svara á æfingunni sjálfri eða taka spurningalistann með sér heim og 

svara honum þar. Þeir sem fóru með listann heim gátu fengið að skila í sérmerktan kassa inná 

skrifstofu í crossfitsalnum. Til að safna gögnum fyrir þá sem stunda almenna líkamsrækt 

talaði rannsakandi við þá sem voru á æfingu til að stunda almenna líkamsrækt og bað þá um 

að taka þátt. Þeir gátu einnig valið um að svara spurningalistanum á staðnum eða taka hann 

heim og svara honum þar. Þeir sem fóru með listann heim gátu fengið að skila í sérmerktan 

kassa í afgreiðslu Sporthússins.  
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Niðurstöður 

 

Tafla 3 sýnir meðaltal, staðalfrávik og áreiðanleikastuðul fyrir alla þætti NEO 

persónuleikaprófins.  

 

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir meginþætti NEO-FFI-R fyrir allt úrtakið 

                                                      Úrtak                                                 Stöðlun 

    M           Sf           alfa                M                   Sf                alfa 

Taugaveiklun              17,83         7,07         0,78             19,18               8,20              0,84 

Úthverfa               34,30         5,27         0,70             27,84               6,75              0,79 

Víðsýni                        26,27         7,11         0,28             25,06               6,13              0,73 

Samvinnuþýði             32,10         6,05          0,75            32,24               5,50              0,71 

Samviskusemi             33,37         6,25         0,80             34,39               5,87              0,61 

(Sf = staðalfrávik, M = Meðaltal, alfa = áreiðanleikastuðull). 

 

Samanburður á niðurstöðum NEO-FFI-R persónuleikaprófsins í þessari rannsókn (tafla 3) og 

niðurstöðum stöðlunar NEO-FFI-R á Íslandi  (tafla 3) sýnir að ekki er mikill munur á milli 

stöðlunarhópsins og úrtaks þessarar rannsóknar. Mestur munur var í úthverfuþættinum þar 

sem meðaltal á úthverfu mældist 34,30 í þessari rannsókn samanborið við 27,84 þegar NEO-

FFI-R var staðlað á Íslandi. Þetta bendir til þess að þátttakendur í þessari rannsókn séu 

úthverfari heldur en þeir í stöðlunar rannsókninni. Áreiðanleikastuðlarnir voru einnig svipaðir 

nema í víðsýnisþættinum þar sem hann mældist aðeins 0,28 í þessari rannsókn samanborið við 

0,73 í stöðlunarhópnum.  
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Tilgáta 1 

Fyrsta tilgáta er að þeir sem stunda crossfit mælist hærri á úthverfukvarðanum en þeir sem 

stunda almenna líkamsrækt. 

 

Tafla 4. Samanburðartafla fyrir meginþætti NEO-FFI-R og lífsviðhorfsprófið LOT-R. 

                                      Crossfit               Almenn líkamsrækt                         Heild 

Þættir              M   Sf                      M           Sf                       t-gildi            p-gildi 

Úthverfa                   35,17     5,8                  33,43        4,6                        1,28              0,20 

Samviskusemi          33,30     7,1                  33,43        5,3                       -0,80              0,93 

Taugaveiklun           16,77     5,4                  18,90         8,3                      -1,17              0,25 

Víðsýni                    26,57      4,7                 25,97         8,9                        0,32              0,75 

Samvinnuþýði          32,67     6,0                  31,53        6,0                        0,72              0,47 

Bjartsýni                  18,37      2,8                  15,53        3,8                        3,20              0.00  

(M = meðaltal, Sf = staðalfrávik)  

 

Tafla 4 sýnir almenna líkamsrækt borna saman við crossfit. Þátttakendur sem stunda almenna 

líkamsrækt mælast að meðaltali 33,43 á úthverfukvarðanum samanborið við 35,17 hjá 

þátttakendum  sem stunda crossfit. Þegar t-próf var reiknað fyrir úthverfukvarðann kom í ljós 

að ekki reyndist vera marktækur munur þar sem t = 1,28, p > 0,05.  Á 

samviskusemiskvarðanum mældust þátttakendur sem stunda almenna líkamsrækt að meðaltali 

33,43 samanborið við 33,30 hjá crossfit iðkendum. Enginn munur var á milli hópanna þar sem 

t = -0,80, p > 0,05. Á taugaveiklunarkvarðanum mældust þátttakendurnir sem stunda almenna 

líkamsrækt að meðaltali 18,90 samanborið við 16,77 hjá crossfit iðkendum. Enginn munur var 

á milli hópanna þar sem t = -1,17, p > 0,05. Á víðsýniskvarðanum mældust crossfit iðkendur  

að meðaltali 26,57 samanborið við 25,97 hjá þátttakendum sem stunda almenna líkamrækt. 

Enginn munur var á milli hópanna þar sem t = 0,32, p > 0,05. Á samvinnuþýðiskvarðanum 
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mældust crossfit iðkendur að meðaltali 32,67 samanborið við 31,53 hjá þátttakendum sem 

stunda almenna líkamsrækt. Enginn munur var á milli hópanna þar sem t = 0,72, p > 0,05. 

 

Tilgáta 2  

Önnur tilgátan sem var að þátttakendur sem stunda crossfit mælist hærri á lífsviðhorfskvarða 

LOT-R en þeir sem stunda almenna líkamsrækt stenst. Það er marktækur munur á milli 

hópanna þar sem t = 3,2, p < 0,05. Eins og tafla 4 sýnir þá mældust iðkendur crossfit með 

hærra meðaltal heldur en þeir sem stunda almenna líkamsrækt, crossfit iðkendur mældust að 

meðaltali 18,37 á LOT-R lífsviðhorfakvarðanum samanborið við 15,53 hjá þátttakendum sem 

stunda almenna líkamsrækt. 

 

Tilgáta 3 

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar var sú að þeir sem stunda almenna líkamsrækt mælist hærri á 

taugaveiklunarkvarða heldur en þeir sem stunda crossfit. Þessi tilgáta stenst ekki. Eins og sést 

í töflu 4 þá er enginn marktækur munur á milli hópanna þar sem t = -1,17, p > 0,05.  
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að þátttakendur sem stunda crossfit mælist 

hærri á úthverfukvarðanum og lægri á taugaveiklunarkvarðanum í NEO-FFI-R 

persónuleikaprófinu og hærri á lífsviðhorfsprófinu LOT-R en þeir þátttakendur sem stunda 

almenna líkamsrækt.   

 

Tilgáta 1: Tengsl persónuleika við val á líkamsrækt 

Athugað var hvort að þátttakendurnir sem stunda crossfit myndu mælast hærri á 

úthverfukvarða persónuleikaprófsins NEO-FFI-R heldur en þeir sem stunda almenna 

líkamsrækt. Tilgátan stóðst ekki þar sem ekki var hægt að sýna fram á marktækan mun. 

Úthverfir einstaklingar eru alveg jafn líklegir til að velja almenna líkamsrækt eins og crossfit 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Möguleg ástæða fyrir því að ekki var hægt að fá 

fram marktækan mun var sú að úrtakið í þessari rannsókn var lítið eða 60 manns. 

Rannsakandi notaðist við forritið G*Power (Faul, Erdfelder, Lang og Buchner, 2007) til að 

reikna út hversu marga þátttakendur hefði þurft til að fá marktækar niðurstöður. Notað var 

95% öryggisbil og samkvæmt því hefðu þátttakendur þurft að vera 88 í hvorum hóp, sem sagt 

úrtakið hefði þurft að vera 176 manns. Þar sem crossfit er mjög ung líkamsrækt er ekki til 

mikið af rannsóknum sem styðja þessar niðurstöður. 

 

Tilgáta 2: Tengsl lífsviðhorfa við crossfit og almenna líkamsrækt 

Tilgáta 2 var sú að þátttakendur sem stunda crossfit mælist hærri á lífsviðhorfskvarða  LOT-R 

en þeir sem stunda almenna líkamsrækt, það er að þeir sem stunda crossfit eru almennt 

bjartsýnni en þeir sem stunda almenna líkamsrækt. Til að raunprófa þessa tilgátu voru 

þátttakendur beðnir um að svara lífsviðhorfsprófinu LOT-R (sjá viðauka 4). Tilgáta 2 hlaut 



  

32 

 

stuðning, það mældist martækur munur á milli hópana. Niðurstöður benda til að þeir sem iðka 

crossfit eru almennt bjartsýnni en þeir sem stunda almenna líkamsrækt.  

 

Tilgáta 3: Tengsl taugaveiklunar við crossfit og almenna líkamsrækt. 

Þriðja og síðasta tilgátan hljóðaði svo að þeir sem stunda almenna líkamsrækt mælist hærri á 

taugaveiklunarkvarða heldur en þeir sem stunda crossfit. Tafla 4 sýnir að þátttakendur sem 

stunda almenna líkamsrækt mældust að meðaltali hærri á taugaveiklunarkvarðanum en þeir 

sem stunda crossfit, en hins vegar var ekki hægt að fá fram marktækan mun með 

marktektarprófi og því stóðst tilgáta 3 ekki. Hins vegar með stærra úrtaki hefði verið 

mögulegt að fá fram marktækan mun. Rannsakandi reiknaði út með forritinu G*Power (Faul, 

Erdfelder, Lang og Buchner, 2007) hversu marga þátttakendur hefði þurft til að fá marktækar 

niðurstöður. Notað var 95% öryggisbil og samkvæmt því hefði úrtakið þurft að vera 470 

manns eða 235 manns í hvorum hópi. 

 

Hagnýting niðurstaða 

Eins og kom fram í innganginum er hreyfing nauðsynleg fyrir andlega og líkamlega heilsu og 

því er mikilvægt að crossfit og aðrar líkamsræktir reyni að höfða til allra einstaklinga og 

persónuleika en ekki bara einhvers ákveðins hóps. Offita barna og unglinga hefur verið mikið 

í umræðunni hér á landi. Margir telja að ástæðan sé sú að börn og unglingar nú til dags hafa 

fleiri valkosti til að stytta sér stundir en þau höfðu hér áður fyrr, eins og að hanga heima og 

spila tölvuleiki eða horfa á sjónvarpið. Fyrir tíma tölvuleikja og sjónvarps var hreyfing barna 

talin sjálfsagðari hlutur þar sem þau gátu ekki valið það að vera heima að horfa á sjónvarpið 

þá fóru þau út að leika sér í leikjum sem kröfuðst hreyfingar. Þar sem börn og unglingar hafa 

svona marga valkosti til að stytta sér stundir er mikilvægt að ef þau ákveða að fara að æfa í 

líkamsræktarstöðvum að það höfði til þeirra allra, bæði innhverfra sem úthverfra. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir sem stunda einhverskonar líkamsrækt, hvort 

sem það er crossfit eða almenna líkamsrækt að þá eru þeir að meðaltali 34,30 úthverfir. Það 

má því áætla að úthverfir sækja meira í líkamsrækt heldur en þeir sem eru innhverfir. Þar sem 

líkamsræktarheimurinn er orðinn að stórri atvinnugrein með öllum þeim líkamsræktarstöðvum 

og keppnum að þá myndi fjöldi félagsmanna og keppenda fjölga talsvert ef stöðvar og keppnir 

yrðu hannaðar þannig að þær myndu einnig höfða til innhverfa en ekki bara til þeirra sem eru 

úthverfir.  

 

Rannsóknir sem gera má í framhaldi og takmarkanir rannsóknar 

Þegar þátttakendur eru látnir svara spurningum líkt og í þessari rannsókn geta alltaf komið 

upp einhverjar villur. Þátttakendur gætu hafa misskilið spurningar eða jafnvel merkt í 

vitlausan reit. Svör þátttakenda byggjast aðallega á að meta sjálfan sig og fólk almennt er mis 

gott í því. Það getur því hugsanlega gætt ónákvæmni í svörum þeirra. Engin ástæða er hins 

vegar til að ætla að þátttakendur hafi ekki verið hreinskilnir. Úrtakið voru allir félagsmenn í 

Sporthúsinu og því gæti það gefið skekkta mynd af þýðinu. Það væri áhugavert að athuga 

þetta nánar með fleirri þátttakendum úr fleiri stöðvum. 

Styrkleiki rannsóknarinnar er sá að þátttakendurnir  fengu eins langan tíma og þeir 

vildu til að svara könnuninni, þeir fengu val um að fara með könnunina heim og gera hana í 

næði eða svara henni á staðnum á þeim tíma sem hentaði þeim best. 

Í framhaldi af þessari rannsókn er hægt að gera ýmsar áhugaverðar rannsóknir sem 

geta varpað ljósi á ástæður þess að fólk velji ákveðna líkamsrækt fram yfir aðra. Niðurstöður 

slíkrar rannsóknar má nota til að bæta þá þætti sem hafa jákvæð áhrif á val á líkamsrækt eða 

forðast þá þætti sem taldir eru fráhrindandi. Einnig væri áhugavert að athuga hvort það finnist 

einhver persónuleikamunur á þeim sem spila tölvuleiki á netinu og þeim sem spila tölvuleiki 
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einir heima hjá sér vegan þess að tölvuleikjasamfélagið er búið að taka umskiptum, farið að 

snúast meira um samskipti og samveru en ekki einveru eins og áður fyrr. 

 

Samantekt og lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að athuga hvort að munur væri á persónuleika hjá þeim sem 

iðka crossfit og þeim sem stunda almenna líkamsrækt. Rannsakandi spáði því að þeir sem 

væru í crossfit myndu mælast úthverfari en þeir sem stunda almenna líkamsrækt. Sú tilgáta 

stóðst ekki. Enginn munur virtist vera á milli hópanna, báðir hóparnir mældust frekar háir á 

úthverfukvarðanum. Vert er að athuga að úthverfa var sá þáttur NEO-FFI-R 

persónuleikaprófsins sem skar sig mest frá stöðlunarúrtakinu. Því gæti það að úrtakið var 

fengið úr líkamsræktarstöð bent til þess að úthverfir stundi þær almennt meira en innhverfir. 

En eins og áður hefur verið sagt þá forðast innhverfir fjölmenni og því kemur þetta ekki á 

óvart. 

 Einnig var sett fram tilgáta sem spáði því að þeir sem stunduðu almenna líkamsrækt 

mældust hærra á taugaveiklunarkvarða NEO-FFI-R persónuleikaprófsins heldur en þeir sem 

stunda crossfit. Sú tilgáta stóðst ekki heldur. Enginn munur virtist vera á milli hópana, báðir 

hóparnir mældust lágir á taugaveiklunarkvarðanum. 

 Ein tilgátana stóðst hins vegar. Tilgátan um að þátttakendur sem væru í crossfit myndu 

mælast bjartsýnni en þeir sem stunda almenna líkamsrækt stóðst. Marktækur munur mældist á 

hópunum. Crossfit iðkendur mældust hærri og eru því hægt að segja að þeir séu almennt 

bjartsýnni en þeir sem stunda almenna líkamsrækt. 

 

 

 

 

 

 



  

35 

 

Heimildaskrá 

 

Aspinwall, L. G. og Taylor, S. E. (1992). Modeling cognitive adaption: A longitudinal 

investigation of the impact of individual differences and coping on college adjustment and 

performance. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 989 – 1003 

 

Block, J. (1995). Contrarian view of the five-factor approach to personality description. 

Psychological Bulletin, 117, 187 – 215 

 

Blumenthal, J.A., Babyak, M.A., Doraiswamy, M., Watkins, L. Hoffman, B.M., Barbour, 

K.A. og Edenfield, T.M. (2007). Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major 

depressive disorder (rafræn útgáfa). Psychosomatic Medicine, 69, 578-596.  

 

Carver, C. S., Lehman, J. M. og Antoni, M. H. (2003). Dispositional pessimism predicts 

illness-related disruption of social and recreational activities among breast cancer patients. 

Personality Processes and Individual Differences, 84, 813-821.  

 

Cohen, R. J. og Swerdlik, M. E. (2005). Psychological testing and assessent: An Introduction 

to tests and measurement (6. Útgáfa). New York: McGraw-Hill. 

 

Costa, P. T. og McCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory and NEO Five-

Factor inventory. Professional manual, Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 

 

Costa, P. T. og McCrae, R. R. (1992a). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) og 

NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual. Odessa, Fl: Psychological 

Assessment Resources. 

 

Costa, P. T. og McCrae, R. R. (1992b). Four ways five factors are basic. Personality and 

Individual Differences. 13, 653-665.  

 

Costa, P. T. og McCrae, R. R. (2008). The revised NEO personality inventory (NEO-PI-R). Í 

Boyle, G. J., Matthews, G. og Saklofse, D. H. (ritstjórar). The Sage handbook of 

personality theory and assessment. Great Britain: Cronwell Press Ltd. 

 

Dieserud, E.J. Elvestad, J. og Brunes, A.O. (2001). Þjálfun, heilsa og vellíðan: Kennslubók í 

líkamsrækt (Anna Dóra Antonsdóttir þýddi) Reykjavík: Iðnú. 

 

Epstein, S. og O’Brien. (1985). The person-situation debate in historical and current 

perspective. Psychological Bulletin, 98, 513-537. 

 

Eysenck, H. J. (1973). Eysenck on extraversion. London: Crosby Lockwood Staples. 

 

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G. og Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical 

power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. [rafræn 

útgáfa]. Behavior Research Methods, 39, 175-191 



  

36 

 

 

Feist, J. (1994), Theories of personality. New York: Holt, Reinhart, og Winston. 

 

Friedman, L. C., Nelson, D. V., Baer, P. E., Lane, M., Smith, F. E. og Dworkin, R. J. (1992). 

The relationship of dispositional optimism, daily life stress, and domestic environment to 

coping methods used by cancer patients. Journal of Behavioral Medicine, 15, 127–142. 

 

Friðrik H. Jónsson. (2005). Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar útgáfu NEO-FFI-R. Í Úlfar 

Hauksson (Ritstj.), Rannsóknir í félagsvísindum (bls. 429-439). Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

 

Goldberg, L. R. (1993). The structure of phenotypic personality traits. American 

Psychologists, 48, 26-34.  

 

Hassmén, P., Koivula, N. og Uutela, A. (2000). Physical exercise and psycholological well-

being: population study in Finland (rafræn útgáfa). Preventive Medicine, 30, 17-25. 

 

Hörður Þorgilsson. (1993). Hvað er persónuleiki? Í Hörður Þorgilsson og Jakob Smári 

(ritstjórar), Sálfræðibókin (bls 433 – 440). Reykjavík: Mál og menning. 

 

Hörður Þorgilsson. (1993). Þú gerir það sem þú ert? Í Hörður Þorgilsson og Jakob Smári 

(ritstjórar), Sálfræðibókin (bls 463 – 470). Reykjavík: Mál og menning. 

 

Herdís Finnbogadóttir og Margrét Aðalheiður Hauksdóttir. (2003). Spilafíkn meðal íslenskra 

háskólanema: Tengsl spilafíknar við persónuleika og líðan. Óbirt BA ritgerð: Háskóli 

Íslands, Félagsvísindadeild.  

 

Ingimar Jónsson. (1980). Heilsufræði. Reykjavík, Iðunn. 

 

John, O. P., Nauman, L. P. og Soto, C. J. (2008). Paradigm Shift to the integrative Big Five 

Trait Taxonomy: History, Measurement and conseptual issues. Í John, O.P., Robins, R.W. 

og Pervin, L. A. (ritstjórar), Handbook of personality: Theory and Research. New York: 

Guilford Press. 

 

Júlíus K. Björnsson. (1993). Er hægt að mæla persónuleika? Í Hörður Þorgilsson og Jakob 

Smári (ritstjórar), Sálfræðibókin (bls 486 – 493). Reykjavík: Mál og menning. 

 

Júlíus K. Björnsson. (1993). Hvað er að vera innhverfur eða úthverfur? Í Hörður Þorgilsson 

og Jakob Smári (ritstjórar), Sálfræðibókin (bls 479 – 486). Reykjavík: Mál og menning. 

 

Marshall, G. N., Wortan, C. B., Kusulas, J. W., Herwig, L. K. og Vickers, R. R. Jr. (1992). 

Distingushing optimism from pessimism: Relations to fundamental dimensions of mood 

and personality. Journal of Personality and Social Psychology,62, 1067 – 1074. 

 



  

37 

 

Mischel, W. (1990). Personality dispositions revisited and revised: A view after three 

Decades. Í L.A. Pervin (ritstj.), Handbook of personality: Theory and research (bls. 111-

134). New York: Guilford Press. 

 

Pervin, L. A. og John, O. P. (1997). Trait approaches: The five-factor model; Applications 

and evaluation of trait approaches to personality. Í Pervin, L. A. og John, O.P. (ritstjórar) 

Personality theory and research. (sjöunda útgáfa). (Fyrst gefin út 1970). 

 

Raad, de B (ritstj.) og Perugini, M (ritstj.), (2002). Big five assessment. Göttingen: Hogrefe og 

Huber Publishers. 

 

Sanderlin, R. (2006). Commando-style workout has cult following. Fayetteville Observer. 

Sótt 28. febrúar 2012 af http://www.dcpaleo.org/Leisure/CrossFit.html 

 

Scheier, M. F., Carver, C. S. og Bridges, M. W. (1994). Distingusihing optimism from 

neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life 

Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67,  (6), 1063-1078. 

 

Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson. (1993). Hvað er streita. Í Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári (ritstjórar). Sálfræðibókin: Handa heimilum (bls. 512 – 555). 

Reykjavík: Mál og menning. 

 

The Crossfit training guide. (2006). Understanding Crossfit (4. Útgáfa). Sótt 20. febrúar 2012 

af http://www.slideshare.net/leeshouse/crossfit-instructor-manual-v4.  

 

World Health Organization. (e.d.). Healt topics: Physical activity. Sótt 28. Febrúar 2012 af 

http://www.who.int/topics/physical_activity/en/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 

 

Viðauki 1 

 

Kæri viðtakandi 

 

Ég heiti Anton Bjarnason og er að vinna að lokaverki mínu í BS námi í sálfræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn við verkefnið er Sigurður J. Grétarsson. Það myndi hjálpa mér 

mikið ef þú gætir séð af um það bil 15 mínútum (heima eða í ræktinni) til þess að svara 

spurningalistanum mínum sem fjallar um persónuleika og líkamsrækt. Það er mikilvægt að 

mér takist að fá nægan fjölda þátttakenda til að svara könnuninni og því skiptir þátttaka þín 

mig miklu máli. Þegar þú svarar spurningalistanum þá vonast ég eftir því að þú gerir það eftir 

þinni bestu samvisku. Ekki verður hægt að rekja svör til einstakra svarenda og er fullum 

trúnaði heitið.  

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar um einstök atriði, könnunina í heild eða útdrátt úr ritgerðinni 

þá getur þú sent mér e-mail á anb9@hi.is 

 

        Með fyrirfram þökk 

 

 

 

 

Anton Bjarnason 
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Viðauki 2 

 

1. Hvað hefurðu stundað núverandi prógram Crossfit eða almenna líkamsrækt 

lengi? 

 

[  ] Minna en ½ ár  

[  ] ½  – 2 ár  

[  ] 2 – 3 ár  

[  ] 3 – 4 ár 

[  ] 4 – 5 ár  

[  ] 5 ár og meira  

 

2. Hvað æfirðu oft í viku í núverandi prógrami? 

 

1 sinni eða minna         2         3         4         5         6         7         8 sinnum eða oftar  

        [  ]                 [  ]       [  ]       [  ]      [  ]      [  ]       [  ]             [  ] 

 

3. Hefur komið tímabil í núverandi prógrami þar sem þú hefur ekkert æft? 

 

[  ] Já 

[  ] Nei 

 

4. Ef já, þá í hvað langan tíma? 

 

[  ] Minna en 1 mánuð 

[  ]  1 – 2 mánuði 

[  ]  2 – 3 mánuði 

[  ]  3 – 4 mánuði 

[  ]  4 – 5 mánuði  

[  ] Meira en 5 mánuði 

 

5. Hefurðu æft aðrar íþróttir en crossfit og almenna líkamsrækt? 

 

[  ] Já 

[  ] Nei 

 

 

6. Ef þú svaraðir JÁ við þessari spurningu hvað eftirfarandi íþrótt/ir stundaðir þú 

og hve lengi? Merktu við allt sem á við þig.  

 

[  ] Fótbolta    _________ ár 

[  ] Sund         _________ ár 

[  ] Blak          _________ ár 

[  ] Badminton _________ ár 

[  ] Körfubolta _________ ár 

[  ] Karate        _________ ár 

[  ] Fimleika    _________ ár 

            [  ] Hnefaleika_________ ár 

[  ] Golf           _________ ár 

[  ] Annað, hvað þá?___________________________________ 
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                                                      Viðauki 3 

Persónuleikapróf 

NEO FFI-R 

 

 

Leiðbeiningar: 

Vinsamlegast lesið eftirfarandi leiðbeiningar áður en þið svarið spurningalistanum. 

Þetta persónuleikapróf inniheldur 60 staðhæfingar. Þeim þarf að svara með því að merkja 

við viðeigandi valkost. Ef þið teljið að staðhæfingin eigi vel við ykkur þá merkið þið við 

mjög sammála [MS], ef þið teljið að staðhæfingin eigi að einhverju leyti við ykkur þá 

merkið þið við sammála [S]. En ef þið teljið að staðhæfingin eigi ekki við ykkur þá 

merkið þið við ósammála [Ó], en ef þið teljið að hún eigi alls ekki við ykkur þá merkið 

þið við mjög ósammála [MÓ]. Ef þið eruð óviss eða eigið erfitt með að svara einhverri 

staðhæfingu þá getið þið merkt við hlutlaus [H].  

Mikilvægt er að öllum staðhæfingum sé svarað og að hver og einn svari fyrir sjálfan 

sig. Það eru engin rétt eða röng svör og eingöngu er óskað eftir því að svarað sé eftir bestu 

samvisku og af hreinskilni. Með öll svör verður farið sem fyllsta trúnaðarmál og 

ómögulegt er að rekja spurningalista til svarenda.  

Við þökkum ykkur kærlega fyrir þátttökuna 

 

Aldur: _____________ Kyn: _____________ 
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    1. Ég er ekki áhyggjufull(ur) að eðlisfari. ........................................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    2. Mér finnst gaman að hafa fullt af fólki í kringum mig. ............................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    3. Ég nýt þess að einbeita mér að ímyndunum eða dagdraumum og. .............. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

kanna alla þeirra möguleika, hlúa að þeim og þróa 

    4. Ég reyni að vera kurteis við alla sem ég hitti. .............................................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    5. Ég held eigum mínum hreinum og fínum. ................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    6. Stundum hef ég verið bitur og full(ur) af gremju. ....................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    7. Það er stutt í hláturinn hjá mér. .................................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    8. Mér finnst áhugavert að læra og koma mér upp nýjum áhugamálum ......... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

    9. Stundum ráðskast ég með fólk eða hrósa því til að fá það það sem ég vil. . [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  10. Ég er nokkuð góð(ur) í að skipuleggja tíma minn ....................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  11. Þegar ég er undir miklu álagi, finnst mér sem ég muni kikna. .................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  12. Ég vel heldur störf þar sem ég get unnið ein(n) án þess að. ........................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

trufluð/truflaður af öðru fólki. 

  13. Þau mynstur sem ég finn í list og náttúru vekja áhuga minn . ..................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  14. Sumt fólk telur mig vera sjálfselska(n) og eigingjarna(n). .......................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  15. Ég lendi oft í aðstæðum sem ég er ekki fyllilega undirbúin(n) fyrir.. ......... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  16. Ég er sjaldan einmana eða niðurdregin(n). .................................................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  17. Ég nýt þess virkilega að tala við fólk. .......................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  18. Ég tel að það rugli og afvegaleiði nemendur að hlusta á  ............................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

umdeilda fyrirlesara.  

  19. Ef einhver byrjar rifrildi er ég alltaf til í að rífast á móti. ............................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  20. Ég reyni að inna samviskusamlega af hendi þau verkefni sem mér ............ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

eru fengin. 

  21. Ég er oft spennt(ur) og taugaóstyrk(ur). ...................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  22. Mér líkar að vera þar sem eitthvað er að gerast. .......................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  23. Ljóð hafa lítil eða engin áhrif á mig. ............................................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  24. Ég geri mér grein fyrir því að ég er betri en flest fólk. ................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  25. Ég á mér skýr markmið og vinn að því að ná þeim á skipulagðan hátt ....... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  26. Mér finnst ég stundum einskis virði. ............................................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  27. Ég forðast fjölmenni .................................................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  28. Ég ætti erfitt með að láta hugann reika án stjórnar eða leiðbeininga ........... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  29. Þegar ég hef verið móðguð/móðgaður reyni ég að fyrirgefa og gleyma því.[MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  30. Ég eyði miklum tíma til einskis áður en ég sest niður við vinnu mína ........ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  31. Ég er sjaldan óttaslegin(n) eða kvíðin(n). .................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  32. Mér líður oft eins og ég sé að springa úr orku. ............................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  33. Ég tek sjaldan eftir þeim tilfinningum eða hugarástandi sem  ..................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

mismunandi aðstæður leiða af sér. 
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  34. Ég hef tilhneigingu til að trúa því besta um fólk. ........................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  35. Ég legg hart að mér til að ná settum markmiðum. ....................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  36. Ég verð oft reið(ur) yfir því hvernig fólk kemur fram við mig. ................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  37. Ég er glaðvær og fjörmikil(l). ...................................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  38. Ég missi stundum áhugann þegar fólk talar um mjög óhlutbundna, ............ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

fræðilega hluti. 

  39. Sumir telja mig vera kalda(n) og útsmogna/útsmoginn. .............................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  40. Þegar ég skuldbind mig til að gera eitthvað má treysta því að ég geri það. . [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  41. Of oft þegar hlutirnir fara úrskeiðis, missi ég kjarkinn og langar  ............... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

að gefast upp. 

  42. Ég fæ ekki mikla ánægju út úr því að spjalla við fólk. ................................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  43. Stundum þegar ég les ljóð eða virði fyrir mér listaverk setur  ..................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

að mér hroll eða ég fyllist ánægju. 

  44. Ég er þver og ákveðin(n) í skoðunum. ......................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  45. Stundum er ég ekki eins áreiðanleg(ur) og traust(ur) eins og ég  ................ [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

ætti að vera. 

  46. Ég er sjaldan döpur/dapur eða þunglynd(ur). .............................................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  47. Ég lifi hratt. .................................................................................................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  48. Ég hef lítinn áhuga á að velta fyrir mér uppruna alheimsins  ...................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

eða mannlegu eðli. 

  49. Ég reyni yfirleitt að vera hugulsöm/samur og tillitsöm/samur. ................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  50. Ég er afkastamikil manneskja sem kem hlutunum alltaf í verk. .................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  51. Mér finnst ég oft hjálparvana og vill láta einhverja aðra leysa úr  .............. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

vanda mínum. 

  52. Ég er mjög virk(ur).  .................................................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  53. Ég bý yfir mikilli fróðleiksfýsn. ................................................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  54. Ef mér líkar ekki við fólk, þá læt ég það vita af því. ................................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  55. Ég virðist aldrei ná því að vera skipulögð/skipulagður. .............................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  56. Stundum hef ég skammast mín svo mikið að mig hefur langað  ................. [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

til að jörðin gleypti mig. 

  57. Ég myndi frekar fara mínar eigin leiðir en að vera leiðtogi annarra. ........... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  58. Ég nýt þess oft að leika mér að kenningum og óhlutbundnum hugmyndum[MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

  59. Ef nauðsyn krefur þá er ég tilbúin(n) til að ráðskast með fólk til  ............... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

að fá það sem ég vil. 

  60. Ég reyni alltaf að ná framúrskarandi árangri í öllu sem ............................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

ég tek mér fyrir hendur. 

A. Ég tel mig hafa svarað spurningunum á eins nákvæman og  ....................... [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

hreinskilinn hátt og mér var unnt. 

B. Hefur þú lokið við að svara öllum staðhæfingunum? ................................... [Já] [Nei 



  

43 

 

Viðauki 4 

Lífsviðhorfspróf  

LOT-R 

 

1. Á óvissu tímum á ég          [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

alltaf von á hinu besta   

 

2. Ef eitthvað getur farið  

úrskeiðis hjá mér þá mun                    [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

það gerast. 

 

3. Ég er alltaf bjartsýn(n) á               [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

framtíð mína. 

 

4. Ég á sjaldan von á því að              [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

hlutirnir gangi mér í hag. 

 

5. Ég á sjaldan von á því að              [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

góðir hlutir hendi mig. 

 

6. Almennt á ég von á því að            [MÓ] [ Ó ] [ H ] [ S ] [MS] 

góðir hlutir hendi mig frekar  

en slæmir 

 

 

 


