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Í þessari ritgerð verður tekið á nokkrum atriðum sem leikarar geta tileinkað sér og ætti í 

raun að hafa í huga áður en farið er á svið. Þeir þættir sem verða til umræðu eru: 

Svefn, farið verður yfir áhrif svefnskorts, eðli svefns og mismunandi svefnstiga og gefin verða ráð 

sem ættu að auðvelda lesandanum að temja sér betri svefnvenjur. 

Þol, fjallað verður um mismunandi orkulosun, hvernig hægt er að þjálfa upp þol og kosti þess að 

auka þol sitt. 

Orka, í þessum kafla verður fjallað um orkubúskap líkamans, hvernig við innbyrðum orku og 

hvernig við losum orku. Farið verður yfir mikilvægi vökva og reiknað verður dæmi um orkulosun 

leikara. 

Upphitun, hér varður farið yfir mikilvægi upphitunar, kosti þess að hita upp og hvernig best sé að 

haga upphitun. 
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Þegar leikari stígur á svið er það eðlileg krafa að hann sé tilbúinn fyrir sviðsframkomu 

sína. Hann þarf að vera búinn að vinna undirbúningsvinnuna, þarf að kunna textann, þekkja 

leikritið, karakterana, sambönd sín við aðra, ásetning, forsendur og svo framvegis. Það er hins 

vegar ekki það eina sem hann þarf að huga að, því þó svo að æfingaferlinu sé lokið eru enn hlutir 

sem geta haft áhrif á frammistöðu leikarans. Allir kannast við daga þar sem líkamleg og andleg 

geta er minni en maður er vanur og að frammistaða manns í kröfuaðstæðum er ekki eins og hún á 

að vera. Leikarinn verður að vera tilbúinn þegar kemur að sýningu og vera áreiðanlegur í vinnu. 

Menntaður leikari á að hafa fengið verkfæri sem hjálpa honum að vera tilbúinn. Það hefur þó 

brugðið við að leikarar noti ekki þessi verkfæri, heldur treysti um of á líkamlega og andlega getu 

sína, telji að það sé ekki þörf á að beita þessum verkfærum og að það sé nægilegt að treysta á 

dagsformið, að þeir séu alltaf vel upplagðir og tilbúnir að fara á svið.  

 Einstaklingur sem upplifir þreytu, einbeitingarskort og slen hugsar líklegast til þess hvort 

hann hafi sofið nægilega mikið, borðað nóg og hollt, í hvernig líkamlegu formi hann er og hvort 

hann sé líkamlega og andlega kominn í gang. Oftast þegar menn eru illa upplagðir má rekja 

ástæðuna til einhverra eða jafnvel allra þessara þátta. Allir vita að þessir þættir eru mikilvægir en 

hversu mikilvægir eru þeir í raun og veru?  

 Þegar kemur að því að meta hvernig leikari getur undirbúið sig líkamlega fyrir sýningu er 

nærtækast að líta til íþróttafræðinnar. Þar hefur mikil vinna verið unnin við rannsóknir sem 

hugsaðar eru til að bæta frammistöðu íþróttamanna. Þegar íþróttamaður þjálfar sig með sína íþrótt 

í huga er auðvelt fyrir hann að nálgast upplýsingar og æfingar sem henta honum. Leikarinn 

stendur hins vegar frammi fyrir því að takast á við mismunandi líkamleg átök, sýningar geta verið 

mjög langar og líkamlega krefjandi, hann verður að geta tileinkað sér verkfæri sem hann getur 

gripið til þegar á reynir. Leikarinn verður að vera meðvitaður um hvaða áhrif það hefur á líkama 

hans að standa á sviðinu í allt að þrjá klukkutíma eða lengur, syngja og dansa, seint um kvöld og 

stundum oftar en einu sinni á dag. Það er því mikilvægt fyrir leikarann að huga að þeim þáttum er 

snúa að því að halda líkamanum og andlegu hliðinni í góðu formi. Hér á eftir verður fjallað um 

fjóra þætti er skipa stórt hlutverk þegar kemur að góðri heilsu; svefn, þol, næringu og upphitun. 

 

 

4 



 

Svefn 
  

 Svefn er manneskjum nauðsynlegur. Þrátt fyrir ótal rannsóknir á því fyrirbæri sem 

svefninn er, virðist erfitt að segja nákvæmlega afhverju við þurfum að sofa og hvað það er sem 

gerir svefn svo nauðsynlegan. Þó hafa rannsóknir varpað nokkuð góðu ljósi á hvaða áhrif, 

líkamleg og andleg, svefn og einnig svefnleysi hafa.  

 Þegar kemur að rannsóknum á svefnleysi þá eru athugaðar langar vökur annars vegar og 

langvarandi skertur svefn hins vegar. Hið fyrrnefnda hefur verið rannsakað töluvert meira en hið 

síðarnefnda, þó svo að langvarandi skertur svefn sé mun algengari1. Sviðslistamenn sem koma 

fram á kvöldin eru oft ekki komnir heim fyrr en seint og það er algengt að þeir eigi í erfiðleikum 

með að sofna strax eftir heimkomu. Þetta getur leitt til þess að leikarinn sofi ekki nægilega lengi 

og þá er viðkomandi kominn í svefnskuld sem hann þarf svo síðar að vinna upp. Líkaminn 

heimtar sinn svefn og það fer ekki framhjá viðkomandi þegar hann skuldar skrokknum sínum 

svefn.  

 Maðurinn hefur þróað með sér aðferðir til að minnka áhrif svefnskuldarinnar með ýmsum 

hætti, en þessar aðferðir koma ekki í staðinn fyrir þann svefn sem upp á vantar heldur gerir 

honum kleift að fresta því að bregðast við kröfum líkamans. Rannsóknir hafa sýnt fram á að svefn 

hafi áhrif á getu líkamans til að gera við skaða, vitræna getu, sérstaklega þegar kemur að minni 

og geti leitt til hækkandi blóðþrýstings. Ónæmiskerfið getur skerst og sýnt hefur verið fram á að 

svefnskortur eykur líkur á sykursýki. Andleg geta skerðist við svefnskort og hætta eykst á 

skapsveiflum.2 

 Í byrjun dags kemur yfirleitt í ljós hvort einstaklingur hafi fengið nægilegan svefn. 

Auðveldast er að áætla hversu lengi var sofið en meðalsvefnþörf er einhvers staðar á bilinu 7 til 

8,5 klukkutíma á sólarhring3. En stundum er ekki nægilegt að meta gæði svefns út frá því hve 

lengi var sofið því svefn er ekki það sama og svefn, því þó einstaklingur sofi í 8 klukkutíma getur 

verið að hann vakni þreyttur og í svefnskuld.  

 Svefni er skipt í tvo flokka R.E.M. (Rapid Eye Movement) svefn annars vegar og 

                                                           
1 Alahola, Paula, Päivi Polo-Kantola, Heimasíða National Center for Biotechnology information, Dove Medical 
Press Limited, 2007, Sótt 7. Janúar 2012, <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2656292/?tool=pmcentrez#b88-
ndt-3-553> 
2 Sama heimild. 
3 Bonnet, Michael H., Donna L. Arand, Heimasíða National Sleep Foundation, National Sleep Foundation, Sótt 13. 
janúar 2012, <www.sleepfoundation.org/article/white-papers/how-much-sleep-do-adults-need> 
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N.R.E.M. (None Rapid Eye Movement) svefn hins vegar. Heilbrigður einstaklingur fer í gegnum 

5 stig svefns í 5 til 4 ferlum yfir eina nótt en hvert ferli endist í um 90 mínútur. Fjögur þessara 

stiga falla undir N.R.E.M. Þau eru: 1. svefnhöfgi/mók, 2. léttur svefn og svo eru 3. og 4. tvö stig 

djúpsvefns. R.E.M. svefn hefur aðeins eitt stig en á því stigi dreymir einstaklinginn. Heilbrigt 

svefnmynstur er ferðalag milli þessara svefnstiga, það er þó ekki línulegt og við flökkum á milli 

stiga alla nóttina. Á fyrstu tveimur ferlunum erum við aðallega í djúpsvefni (3. og 4. stigs svefni) 

og dveljum stutt í draumsvefni (R.E.M.). Í 3. svefnferlinu fer mestur tíminn í lausan svefn (1. og 

2. stigs svefn) og mun meiri draumsvefn en í fyrstu tveimur ferlunum. Í 4. og 5. ferli er 

draumsvefn ríkjandi sem er truflaður stöku sinnum af lausum svefn. Heilbrigður 8 tíma svefn ætti 

að skiptast gróflega í þrennt, 50% lausan svefn, 25% djúpsvefn og 25% draumsvefn. Eftir því 

sem líður á nóttina  víkur djúpur svefn fyrir lausum svefni og draumsvefni.4  

 Sé einstaklingur í svefnskuld breytist svefnferlið næst þegar hann festir blund og 

forgangsröðun verður önnur en áður. Djúpur svefn verður ríkjandi, þá sérstaklega 4. stigs svefn, 

og minna verður um lausan- og draumsvefn. Þegar bornir eru saman einstaklingar sem sofa 5 

klukkutíma annars vegar og 9 klukkutíma hins vegar, kemur í ljós að þeir eyða jafn löngum tíma í 

djúpsvefn eða um 2 klukkutímum. Af þessu getum við gefið okkur að djúpur svefn er í raun sá 

svefn sem við þurfum mest á að halda. Ef hann er af skornum skammti eina nóttina reynir 

líkaminn að bæta það upp með lengri djúpsvefni næst. Þetta gerir það að verkum að einstaklingar 

eru fljótir að greiða svefnskuldina, ef við fáum tækifæri til þess. 5 En þó svo að við séum 

tiltölulega fljót að greiða svefnskuldina þá er það á kostnað R.E.M. svefns og þó hann sé ekki í 

forgangi þá er hann talinn gegna mikilvægu hlutverki í tengslum við andlega þætti manneskjunar.  

Einstaklingur ætti því að forðast að raska svefnvenjum sínum en ef svefn verður skertur er 

mikilvægt að gefa líkamanum tækifæri til að bæta hann upp. Fyrir heilbrigða manneskju sem 

glímir ekki við stórvægileg svefnvandamál ætti eftirfarandi að geta hjálpað: 

 

Hafðu reglu á svefn- og vökutíma. Í heilanum er lífklukka en hún virkar eins og innri 

klukka sem sendir boð um hvaða tími dags er og hvort einstaklingur eigi að vera vakandi eða 

ekki. Þessi klukka sendir boð sem losar um Melatónín í líkamanum en það efni hjálpar til við 

að sofna. Hægt er að hjálpa þessari klukku með því að hlýða henni og með því að hafa reglu á 
                                                           
4 Idzikowski, Chris, Leiðir til að öðlast betri svefn og hvíld, Ævar Örn Jósepsson þýddi, Almenna bókafélagið, 
Reykjavík, 2005. 
5 Sama heimild, 40-41 

6 



 

svefntíma, líka um helgar. Klukkan notar einnig sólarljós til að koma reglu á innri sólarhring 

einstaklings en á veturna á Íslandi er lítið um dagsbirtu og ekki skánar það ef viðkomandi 

vinnur inni og kemst ekki í snertingu við sólarljós. Það er því best að ná eins mikilli snertingu 

við dagsbirtu og hægt er.6 

  Regla fyrir svefninn. Best er að forðast athafnir sem gætu orsakað uppnám fyrir svefninn. 

Einnig skal forðast sterk ljós því þau geti komið af stað villandi upplýsingum til 

lífsklukkunnar. Gott er að einbeita sér að því sem róar hugann, líkt og að lesa, hlusta á róandi 

tónlist eða fara í heitt bað. Þegar einstaklingur fer í heitt bað hækkar líkamshitinn sem síðan 

lækkar aftur þegar baði lýkur. Þegar líkamshitinn lækkar finnur viðkomandi fyrir syfju sem 

hjálpar til þegar kemur að því að sofna. Best er að leyfa um klukkutíma að líða frá því að 

baðferð lauk svo að einstaklingurinn sé ekki enn að svitna þegar kemur að því að fara undir 

sæng.7 

 Hugaðu vel að umhverfi þínu. Ef einstaklingur sefur að meðaltali 8 tíma á sólarhring eyðir 

hann 33% sólahringsins sofandi eða um 120 dögum á ári. Ef einstaklingur er svo lánsamur að 

eiga fastan samastað er mjög auðvelt að réttlæta fjárfestingar sem bæta líðanina þessa 120 

daga á ári. Mikilvægt er að velja gott rúm, kodda, sæng og sængurver. Ekki er gott að sofa í 

flík sem þrengir að. Hugið að gardínum, hreinlæti, lofthita og rakastigi. Rannsóknir benda til 

þess að kjörhitastig fyrir svefn sé 16 gráður á Celsius. Of þurrt loft í herberginu getur valdið 

ertingu í öndunarfærum. Rakastillandi tæki gæti hjálpað eða skál af vatni nálægt ofni en of 

mikill raki getur þó valdið því að einstaklingurinn verði þvalur og sveittur.8 Eingöngu skal 

nota svefnherbergið undir svefn og innilegt samneyti og forðast skal raftæki, eins og tölvu eða 

sjónvarp í svefnherberginu. Mikilvægt er að tengja svefnherbergið einungis við ró og svefn.9 

 Borðið 2 til 3 tímum áður en farið er að sofa. Þegar einstaklingur borðar hækkar 

líkamshitinn og líkaminn fær orku frá næringunni. Leikarinn ætti þá að huga að því hvenær 

hann nærist og ef hann er að sýna langt frameftir og hann fer að hungra er best að borða sem 

fyrst svo máltíðin hafi ekki áhrif á svefninn. Sumar fæðutegundir geta valdið svefntruflunum. 

Í osti má finna efnið Týramín sem hækkar blóðþrýsting. Hár blóðþrýstingur getur valdið 

                                                           
6 Sama heimild, 30-31 
7 Heimasíða National Sleep Foundation, National Sleep Foundations, Sótt 13. Janúar 2012. 
<http://www.sleepfoundation.org/article/sleep-topics/healthy-sleep-tips> 
8 Sama heimild 
9  Idzikowski, 52-53 
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martröðum. Mikilvægt er að drekka nóg vatn yfir daginn. Fullvaxta maður þarf á bilinu 1 ½ 

til 2 ½  líter af vatni á dag. Gott er að dreifa drykkjunni jafnt yfir daginn og að drekka ekki of 

mikið fyrir svefn því ef þvagblaðran fyllist um of fara skilaboð til vökustöðvana sem hafa 

neikvæð áhrif á svefninn.10 

 Stundaðu líkamsþjálfun. Sem leikari er líklegt að líkamlegt form sé þokkalegt og hluti af 

deginum fari í einhverja líkamsþjálfun.  Það hjálpar til við að ná góðum svefni en ef leikari er 

að sýna langt fram á kvöld er hætta á að hann eigi erfiðara með að sofna. Við líkamlegt erfiði 

skerpist meðvitund og líkamshiti hækkar, það tekur líkamann um 3 klukkutíma að kæla sig 

niður fyrir svefn.11 Að drekka kaldan drykk flýtir fyrir kælingu líkamans.12 

 Koffein, áfengi og nikótín. Koffein finnst í fjölmörgum neysluvörum, meðal annars í kaffi, 

súkkulaði, tei og gosdrykkjum.  Koffein hefur örvandi áhrif á vökustöðvar heilans, er lengi í 

líkamanum og ef þess er neytt í miklum mæli safnast það fyrir í honum. 6 tímum eftir inntöku 

koffeins er helmingur þess enn í líkamanum. Í bókinni líkaminn og svefninn er mælt með að 

neyta ekki koffeins síðustu 10 klukkutímana fyrir svefn ef vilji er til að vera laus við öll áhrif 

þess þegar á að fara að sofa. Mikilvægt er að hafa í huga að koffein er lyf sem eykur 

adrenalínframleiðslu líkamans.13 Það er algengt verkfæri leikarans að drekka kaffi til að koma 

sér í gang, en þar sem leiksýningar eru yfirleitt á kvöldin ætti hann að forðast það úrræði. 

Líkaminn myndar þol fyrir koffeini sem gerir það að verkum að einstaklingurinn þarf sífellt 

að neyta meira koffeins ef hann vill finna áhrif þess og oft er kaffidrykkja hluti af vana og þá 

er koffeinlaust kaffi lausnin. Alkahól hefur slævandi áhrif og líta margir á neyslu á áfengi sem 

góða leið til að undirbúa sig fyrir svefn. Vissulega getur áfengi haft róandi áhrif en áfengi 

truflar einnig svefn og eykur líkur á að viðkomandi vakni úr R.E.M. svefni. Algengt er að 

leikarar fari eftir sýningar saman á barinn og fái sér nokkra bjóra og telji það hjálpa sér að ná 

sér niður og hafi jákvæð áhrif á hópandann. Það eru til fjölmargar leiðir til að ná sér niður 

eftir sýningar t.d. lestur, létt hreyfing, heitt bað og svo mætti lengi telja. Hópandinn er 

vissulega mikilvægur en ölstofur bæjarins geta tæpast talist viðeigandi staður til þess auk þess 

sem ölvun getur haft neikvæð áhrif á samskipti fólks. Nikótín hefur fyrst um sinn örvandi 

                                                           
10 Sama heimild 74-76 
11 Heimasíða National Sleep Foundation  
12 Gjerset, Asbjørn, Kjelll Haugen og Per Holmstad, Þjálffræði, Anna Dóra Antonsdóttir þýddi, Iðnú, Reykjavík, 
1998. 273 
13 Heimasíða National Sleep Foundation  
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áhrif á neytandann en hefur síðan slakandi áhrif. Þessi slakandi áhrif eru í raun léttir 

nikótínfíkilsins eftir að hann hefur fengið skammtinn sinn. Nikótín eins og koffein örvar 

adrenalínframleiðslu líkamans, sem veldur streituviðbrögðum og hindrar djúpsvefn. Líkami 

þeirra sem eru háðir nikótíni fer að kalla á efnið skömmu eftir að þeir festa blund. Það gerir 

hann með skilaboðum á vökustöðvar heilans.14 

 

 Góður svefn er bæði líkamlega og andlega mikilvægur og hjálpar einstaklingnum að ná 

hámarskárangri. Hann er ein af grunnþörfunum og ef hann er skertur hefur það neikvæð áhrif. 

Góðar svefnvenjur ættu að vera eitt af verkfærum leikarans. 

 

Þol 
 
 Nokkuð óhætt er að áætla að leikari sé í nokkuð góðu líkamlegu formi, hann þarf að vera 

tilbúinn að standa á sviði og flytja texta og jafnvel takast á við líkamleg átök. Hér verður 

eingöngu fjallað um líkamlega þolþjálfun leikarans. 

 Þegar talað er um þol þá er því oftast skipt í tvo flokka: loftháð þol þar sem á sér stað 

loftháð orkulosun og síðan loftfirrt þol þar sem á sér stað loftfirrt orkulosun. Til að skilja muninn 

er gott að taka dæmi:  

Gunnur var að koma heim til sín um kvöld, hún stígur út úr bílnum sínum og sér að maður er 

að brjótast inn í bíl og fjarlægir úr honum lítinn peningaskáp, Gunnur ákveður að hlaupa á 

eftir innbrotsþjófnum á harðaspretti. Þjófurinn verður var við hana og hleypur líka. Eftir 300 

metra nemur þjófurinn staðar því hann er örmagna. Gunnur sest niður og ætlar að ræða við 

manninn en hún á erfitt með tal því hún er svo móð, hjártsláttur er hraður og hún er farin að 

stífna upp í vöðvum.  

Þetta var dæmi um loftfirrta orkulosun.  

Skoðum annað dæmi.  

Grjóni vinnur í fiski, hann stendur við færiband og vinnur við að slægja fisk. Þegar hann 

byrjar vinnu um morgun þá tekar hann því rólega, hann veit af gefinni reynslu að það sé best 

að byrja hægt og gefa svo í. Eftir 15 mínútur er hann farinn að auka hraðann og áður en hann 

                                                           
14 Idzikowski, 78  
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veit af er hann farin að afkasta mjög miklu, hann getur haldið svona áfram til hádegis og fer 

létt með rispuna eftir hádegi.   

Þetta er dæmi um loftháða orkulosun.  

  

 Þegar við hreyfum okkur notum við vöðva líkamans. Heilinn sendir taugaboð til 

vöðvanna sem eru fastir við bein og stoðgrind, þeir annað hvort herðast eða slaka. Til þess að 

hlýða taugaboðunum þurfa vöðvafrumurnar orku sem líkaminn hefur safnað sér úr þeirri fæðu 

sem hann hefur innbyrt og brotið niður. Lítum á það sem átti sér stað hjá Gunni þegar hún hljóp 

upp þjófinn. Þó svo að Gunnur væri í góðu líkamlegu formi var hún lafmóð eftir ekki svo langan 

sprett. Þetta skýrist þegar við förum yfir hvað átti sér stað í líkamanum við þessa áreynslu. Áður 

en Gunnur hljóp af stað var líkami hennar í hvíldarástandi, púlsinn var lágur og líkamshiti hennar 

var það einnig. En svo tekur líkaminn á harðarsprett og fer úr hvíld í hámarksátak. Hjartað nær 

ekki að aðlagast ástandinu og dælir ekki nægilega miklu blóði sem hefur þær afleiðingar að 

vöðvar fá ekki nægilegt súrefni. Þegar vöðvar fá ekki nægilegt súrefni á sér stað loftfirrt 

orkulosun í vöðvum, en sú orkulosun tæmir okuforða vöðvanna 13 sinnum hraðar en þegar 

vöðvar fá nægilegt súrefni.15 Auk þess verður til mjólkursýra sem verður eftir í vöðvum þegar 

loftfirrt orkulosun á sér stað sem hefur neikvæð áhrif á frammistöðu vöðva. Samsöfnun 

mjólkursýru hamlar samdráttaferli vöðva og gerir það erfiðara fyrir einstakling að hreyfa sig.16 

 Ef litið er á dæmið um Grjóna þá  fór hann varlega af stað við vinnu sína og gætti þess að 

líkaminn væri kominn nægilega í gang áður en hann jók kraftinn. Þannig náði líkaminn að 

aðlagast átakinu, hjartað dældi nægilega miklu blóði og vöðvar fengu það súrefni sem þeir þurftu. 

Þannig tókst honum að forðast loftfirrta orkulosun. Hefði Grjóni aftur á móti strax farið að vinna 

af fullum krafti hefði líkaminn ekki verið viðbúinn og orkulosun orðið loftfirrt. Líkaminn hefði 

náð að aðlaga sig og farið yfir í loftháða orkulosun en á þeim tíma sem það tekur líkamann að 

gera það eyðir hann mikið af orkuforða sínum og situr uppi með mjólkursýrur í vöðvum sem 

líkaminn er lengi að losa sig við. 

 Leiksýningar eru jafn ólíkar og þær eru margar og er allur gangur á því hversu mikið 

leikarinn þarf að leggja á sig á sýningum. Það er ljóst að stofudrama gerir aðrar kröfur á líkamann 

en söng og danssýning. Meðan önnur sýningin gerir litlar líkamlegar kröfur getur hin verið 

                                                           
15 Gjerset, 277  
16 Sama rit, 209  
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blanda af loftfirrtri og loftháðri orkulosun. Bæði formin af orkulosun er hægt að þjálfa þannig að 

líkaminn verði betur í stakk búinn til að takast á við þessi ferli. Með þolþjálfun bætum við 

afkastagetu líkamans, hann nýtir betur þá næringu sem við innbyrðum sem gerir það að verkum 

að við getum bæði reynt meira á líkamann og lengur. Með auknu þoli minnkar hlutfall loftfirrtrar 

orkulosunar og hlutfall loftháðrar orkulosunar eykst því líkaminn eykur getuna að koma súrefni 

til vöðva og þau líffæri sem sjá um súrefnisflutning styrkjast.17 Leikari með lítið þol er líklegri til 

að fara í loftfirrta orkulosun við líkamlegt erfiði á sviði, hann gengur því meir á orkuforða 

líkamans sem gerir það að verkum að hann verður fyrr þreyttur, mjólkursýrur myndast í 

líkamanum og hann verður móður. Þegar leikari er móður af áreynslu hefur það áhrif á getu hans 

til að tala og hann missir stjórn á öndun sem hefur takmarkandi áhrif á túlkun hans.  

 Til að þjálfa upp þol verður einstaklingur að leggja meira álag á líkamann en hann er 

vanur og gefa líkamanum tækifæri til þess að aðlagast auknu álagi. Magn álags verður að hafa 

niðurbrjótandi áhrif á þá líffræðilegu þætti sem er verið að þjálfa, ef líkaminn fær tækifæri til að 

aðlagast kemur hann út úr þessu aukna álagi með meiri getu en hann hafði fyrir álagsaukningu.18 

 

Orka 
 
 Manneskjan gengur fyrir sólarorku. Þegar áhorfandi horfir á leikhóp á sviði er hann í raun 

að horfa á einstaklinga umbreyta orku sem á rætur að rekja til sólarinnar. Það tekur sólargeisla 

um 8 mínútur að fara frá sólinni og lenda á plöntu á jörðinni sem tekst að umbreyta sólarljósinu í 

orku og býr sér þannig til orkuforða. Plantan notar svo efni sem hún fær úr jörðinni til að búa til 

kolvetni, prótein, fitu og fleira. Þennan orkuforða náum við svo að nýta okkur annaðhvort úr 

plönturíkinu eða dýraríkinu í formi kolvetna, próteina eða fitu.19 Þegar talað er um orku er oft 

notuð mælieiningin kílókalóría (kcal). Ein kílókalóría er sú orka sem þarf til að hita einn líter af 

vatni úr 14,5 gráðum á Celsíus í 15,5 gráður. Hér að neðan er hægt að sjá hversu margar 

kílókalóríur eru að finna í grammi af kolvetnum, próteinum og fitu eftir að líkaminn hefur brotið 

fæðuna alveg niður.  

                                                           
17 Sama rit, 30  
18 Sama rit, 374  
19 Elísabet S. Magnúsdóttir, Næring og hollusta: Grundvallaratriði í næringarfræði, 3. Útgáfa, Mál og menning, 
Reykjavík, 2008. 26-27  
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Kolvetni: 4,1 kcal 

Fita: 9,4 kcal 

Prótein: 4,1 kcal20 

 Kolvetni brotna niður í meltingunni og þá myndast glúkósi sem flyst með blóðinu til 

líffæranna. Lifrin og beinagrindavöðvar geyma glúkósan í formi glýkógens. Lifrin getur geymt 

um 90 grömm og vöðvaþræðir 300-500 grömm. Þegar átök eiga sér stað í vöðvum líkamans nýta 

vöðvaþræðirnir glýkógenbirgðir sem eldsneyti. Þær birgðir sem vöðvarnir geyma þverra á um 

klukkutíma undir álagi. Þegar birgðir vantar í vöðvana sækja þeir í það glýkógen sem er í blóðinu 

og til að viðhalda blóðsykrinum hæfilegum  dælir lifrin úr sínum birgðir.21 

 Fita geymist í líkamanum sem fituvefur undir húð og í kringum innri líffæri. Fitan nýtist 

sem orka þegar líkaminn er í hvíld og þegar hann er undir litlu álagi. Hún breytist í fitusýrur sem 

flytjast með blóðinu til vöðva. Fita inniheldur mun meiri orku en kolvetni og líkaminn getur 

geymt mikið magn af henni. En það tekur líkamann lengri tíma að nýta sér orku úr fitu en úr 

kolvetnum og eftir því sem álagið eykst þeim mun meira nýtir líkaminn sér glýkogen.22 

 Prótein hefur það meginhlutverk að nýtast sem efniviður í framleiðslu og að viðhalda 

frumum líkamans. Ef einstaklingur er undir miklu líkamlegu álagi og nærist ekki nægilega notar 

líkaminn prótein sem orkugjafa en það getur valdið vöðvarýrnun.23 

 Á heimasíðu Lýðheilsustöðvar er talað um æskilega samsetningu fæðunnar. 24 

Hæfilegt er að úr kolvetnum fáist 50-60% af orkunni, þar af ekki meira en 10% úr viðbættum 

sykri. 

Hæfilegt er að fá 25-35% orkunnar úr fitu, þar af komi ekki meira en 10% orkunnar úr harðri fitu.  

Hæfilegt er að prótein veiti 10%-20% heildarorku. 

  

 Vatn er mannskepnunni lífsnauðsynlegt. Líkaminn er um 70% vatn og um 30% fast efni. 

Heilbrigður einstaklingur þarf 2 til 2,5 l á sólarhring af vökva, en vökvann fær hann með mat og 

drykk. Líkaminn losar sig við vökvann með svita, útöndunargufum, hægðum og þvagi.25 Við 

                                                           
20 Gjerset, 270  
21 Sama rit, 271  
22 Sama rit, 271  
23 Sama rit, 271  
24 Heimasíða Lýðheilsustöðvar, Lýðheilsustöð, 2006, sótt 3. Febrúar 2012, 
<http://www2.lydheilsustod.is/media/manneldi/utgefid//mataraedi-lowres.pdf> 
25 Gjerset, 272  
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líkamlega áreynslu hækkar hitastig líkamans, heitu blóði er dælt út í húðina og sú varmageislun 

kælir húðina og blóðið. Við mikla áreynslu dæla svitakirtlar vökva svo húðin blotnar, svitinn 

gufar upp og tekur með sér hita frá húðinni sem svo kólnar. Þetta ferli kallar á meiri vökva og ef 

þessari þörf er ekki svarað verðum við fyrir vökvatapi, sem hefur þær afleiðingar að rúmmál 

blóðsins verður minna.  Það dregur úr slagmagni hjartans en slagmagn hjartans er það magn sem 

hjartað nær að pumpa og þarf hjartað því að slá hraðar við vökvatap. Blóðið flytur ekki eins 

mikið súrefni til vöðvanna sem neyðir þá í loftfirrt ferli.26  

 Leikarar svitna oft mjög mikið í vinnunni, þeir standa á sviðinu baðaðir í heitum ljósum 

og oft í þungum og heitum búningum. Það er því mjög mikilvægt að koma í veg fyrir vökvaskort. 

Besta leiðin til þess er að drekka kalt vatn, það bæði kælir líkamann niður og það fer fyrr úr 

maganum í blóðið og nýtist því frumum líkamans fyrr en volgt eða heitt vatn.27 Til að mæla það 

magn af vökva sem tapast á einni leiksýningu er hægt að stíga á vigt fyrir og eftir sýningu og 

mismunurinn ætti að segja til um hversu mikill vökvi tapaðist ef að viðkomandi hefur ekki farið á 

salernið eða innbyrt vökva eða mat. Ekki er nægilegt að treysta eingöngu á þorstatilfinninguna 

heldur drekka þó að hún sé ekki endilega til staðar því líkamlegt átak hefur bælandi áhrif á 

þorstatilfinningu.28 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að orkuþörf karlmanns í hvíld sé 1,2 kcal á mínútu en hjá 

konu er orkuþörfin í hvíld 1 kcal á mínútu. Orkuþörf líkamans fer eftir því  hversu virkur 

einstaklingurinn er. Í bókinni Næring og hollusta eru taldar upp nokkrar athafnir og þær 

flokkaðar eftir orkuþörf þeirra á mínútu.29 

 

1.  Léttar athafnir sem krefjast 2 til 2.5 kcal/mín. 

Að klæða sig 

Að raka sig 

Að standa og hreyfa sig hægt 

2.  Léttar til meðal erfiðar athafnir sem krefjast 2.5 til 5 kcal/mín. 

Að þvo gólf 

Létt garðvinna 

                                                           
26 Sama rit, 211  
27 Ólafur Gunnar Sæmundsson, Lífsþróttur: Næringarfræði almennings, Ós, Seltjarnarnesi, 2000. 306  
28 Sama rit, 307  
29 Elísabet, 30  
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Ganga hægt á sléttlendi eða niður brekku 

3.  Meðal erfiðar athafnir sem krefjast 5 til 7 kcal/mín. 

Erfið garðvinna 

Að ganga rösklega og upp og niður hæðir 

Leikfimisæfingar 

Að dansa vals og gömlu dansana 

4.  Erfiðar athafnir sem krefjast 7 til 10 kcal/mín. 

Snjómokstur 

Ganga upp stiga og upp hæðir 

Skriðsund 

 

 Útfrá þessari töflu getum við búið til dæmi: Leikarinn Tumi tekur þátt í leiksýningu, 

sýningin er 120 mínútur með hléi sem er 20 mínútur. Sýningin skiptist gróflega svona niður: 

 

Léttar athafnir 60 mínútur. Orkuþörf, 60 sinnum 2.25 = 135 kcal. 

Léttar til meðalerfiðar athafnir 30 mínútur. Orkuþörf, 30 sinnum 3.75 = 112.5 

Meðal erfiðar athafnir 30 mínútur. Orkuþörf, 30 sinnum 6 = 180 

Erfiðar athafnir engar 

 

 Heildarorkunotkun Tuma á þessari leiksýningu ætti því að vera um 427.5 kcal. Þá er 

einungis talinn sá tími sem sýningin er auk hlés. Þessi tala verður hærri ef tekin er með upphitun 

og undirbúningur. Ef við bætum upphitun við, 30 mínútum af meðal erfiðum athöfnum = 180 

kcal. og undirbúningi,  60 mínútum af léttum til meðal erfiðra athafna =  225 kcal. Orkunotkun 

Tuma með undirbúningi og upphitun er samkvæmt þessum útreikningum 832.5 kcal á fjórum 

klukkutímum og 40 mínútum. Þessi tími samsvarar tæplega 20% af sólahringnum. Ef við berum 

þessa orkuútreikninga saman við sólarhrings heildarorkuþörf karlmanns á aldrinum 18 - 30 ára, 

sem hreyfir sig meðal mikið, þá sjáum við að sýningin kallar á 37% af þeirri orku sem honum er 

ráðlagt að neyta daglega.30  

 Dæmið um Tuma ætti að geta varpað nokkuð góðu ljósi á þær orkukröfur sem leikarinn 

stendur frammi fyrir og hafi hann ekki innbyrt nægilegt magn næringarefna þvingar hann 
                                                           
30 Gjerset, 30 
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líkamann til að ganga á próteinbirgðir líkamans en þeim er ætlað annað hlutverk en að sjá fyrir 

orku og sé gengið á þær hefur það niðurbrjótandi áhrif á líkaman. Vel nærður líkami er lykilatriði 

fyrir leikara sem ná áreiðanlegri frammistöðu. 

 

Upphitun 
 

 Upphitun verður að miðast við þær kröfur sem sýningin gerir á  leikarann.  Ef um söng, 

öskur, mikil átök og fimleika er að ræða verður leikarinn að hita upp þau svæði sem mæðir á og 

teygja á vöðvum, sinum, raddböndum, talfærum og öllum þeim svæðum sem taka virkan þátt í 

látunum. En burt séð frá miklum átökum þá er upphitun mjög gagnleg líkamlega og ekki síst 

andlega. Hér verður ekki fjallað um sérstakar æfingar og teygjur heldur verður farið yfir kosti 

þess að fara í gegnum grunnupphitun og hvað skal hafa í huga þegar kemur að þessum þætti 

ferlisins. 

 Til að geta kallast nægileg upphitun verður líkamshiti að hafa hækkað um 1-3 gráður. Í 

bókinn Þjálffræði eru taldir upp kostir þess að hita vel upp og eru þeir eftirtaldir:31 

 

Athygli skerpist. 

Taugaboð ganga hraðar. 

Efnaferli ganga hraðar, hvatvirkni eykst. 

Auðveldari flutningur blóðs og vefjavökva. 

Hraðari flutningur næringarefna og súrefnis til vöðvafrumna. 

Vöðvar, liðir, sinar og bandvefir verða teygjanlegri. 

Samvinna vöðva og tauga verður betri. 

Spennunni í líkamanum er haldið hæfilegri. 

Betri einbeiting.  

 

 Í leikhúsi er talað um leikara sem hita sig upp í fyrsta þætti. Það er ekki ósennilegt að 

álykta að ef leikari hitar ekki upp fyrir sýningu þá taki það hann nokkuð langan tíma að ná upp 

nægilegum líkamshita til að upplifa kosti upphitunar. Það gæti leitt til þess að leikarinn verði 

                                                           
31 Sama rit, 209-210 
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“seinn í gang”. Það getur í besta falli kallast ófagmannlegt og ættu leikarar að hafa þetta hugfast 

þegar þeir standa frammi fyrir sal af fólki sem hefur borgað sig inn á leiksýningu.  

 Ekki nóg með að óupphitaður leikari sé kaldur þegar hann fer á svið heldur eyðir hann 

meiri orku en sá sem hefur hitað sig nægilega upp. Þann tíma sem það tekur leikarann að hitna 

mun hann líklega fara í gegnum loftfirrta orkulosun (þegar of lítið súrefni fer til vöðvanna) og við 

það tapar hann miklu af þeim glýkogen birgðum sem líkaminn hefur, auk þess sem hann verður 

of móður til að reyna að ná upp súrefnismagni í blóðinu. 

 Í bókinni Þjálffræði er talað um virka upphitun og er hún þar skilgreind svona: “æfingar 

sem virkja heilu vöðvakerfin með ákveðnum stíganda og taka mið af styrk hvers og eins.”32  

 Upphitun ætti að taka drjúgan tíma og það er mikilvægt að fara varlega af stað til að leyfa 

líkamanum að aðlagast þeim breytingum sem eiga sér stað þegar farið er úr hvíld í vinnu, byrja 

hægt og auka svo álagið. Gætið að því að byrja ekki á æfingum sem reyna mikið á liðamót. Til að 

ná upp hita í líkamanum er best að virkja stærri vöðva líkamans í fótum, mjöðmum og rassi. 

Íþróttamönnum er ráðlagt fyrir keppni að hita upp í 30-60 mínútur. Eflaust er óhætt að taka sér 

styttri tíma en 10 mínútur er algert lágmark. Ef farið er undir þann tíma er hætta á að það eigi sér 

stað loftfirrt orkulosun. Fyrir langa sýningu getur verið mikilvægt að spara kraftana en það þýðir 

samt ekki að upphitun sé óþörf. Eldri einstaklingar þurfa að gera ráð fyrir lengri tíma til 

upphitunar. Eftir því sem við erum eldri þeim mun lengri tíma tekur það líkamann að aðlagast því 

að fara úr hvíld í vinnu.33 

 Upphitun er frábært verkfæri til þess að efla hópefli. Sameiginleg upphitun hefur jákvæð 

áhrif á vinnuandann og hristir hópinn saman. Til er fjöldi leikja sem hópurinn getur nýtt sér en 

hættan í hópleikjum er að fólk reyni um of á sig, því er betra að leikarar grunnhiti sig áður en 

farið er í hópupphitun. 

 

Það hefur verið tilhneiging mín að ofmeta getu líkama míns, tel hann geta virkað þrátt 

fyrir þreytu og vannæringu, að ég þurfi ekki að hita mig upp og að skortur á ofantöldu geri það að 

verkum að eitthvað nýtt muni spretta út frá þessum skorti. Ég hef þó brennt mig of oft á þessu og 

þrátt fyrir góðan undirbúning á æfingarferlinu, ekki náð að skila öllu sem lagt var upp með. 

Vissulega eru tilvik þar sem orkuleysið hefur leitt af sér eitthvað jákvætt, en það er of sjaldan til 

                                                           
32 Sama rit, 17  
33 Sama rit, 16-17  
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þess að réttlæta það sem ég hef farið á mis við.  Atvinnuleikari ætti að mínu mati að temja sér 

fagleg vinnubrögð, ekki bara á æfingatímabili og á sýningum heldur einnig þegar kemur að 

líkamanum. Með réttu mataræði, hvíld, líkamsþjálfun og upphitun ætti leikarinn að geta skilað 

áreiðanlegri vinnu út sýningartímann þar sem undirbúningurinn fær að skila sér í einstaklingi sem 

er vel til þess fallin að vera á sviði, vel nærður, hvíldur, líkamlega tilbúinn og upphitaður. 

Leikaranum líður ekki bara betur heldur er hann síður líklegur til að meiðast og slítur sér síður út. 

Kennum ekki óviðkomandi atriðum um eigin mistök og metnaðarleysi. Berum virðingu fyrir 

áhorfandanum og verum tilbúin. 
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