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Útdráttur 
 
Íþróttasálfræði hefur á seinni árum verið að ryðja sér til rúms og koma meira í umræðuna og 
hefur sennilega aldrei verið vinsælli. En hvað þarf til að ná langt í íþróttum? Er nóg að hafa 
einungis líkamlega hæfileika eða þarf hugurinn líka að vera í lagi? Í þessari rannsókn er gerð 
grein fyrir þeim þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á árangur í íþróttum. 
Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er upplifun vaxtarræktarmanna á hugrænni færni í 
íþrótt sinni? Og einnig: Skipta hugrænir þættir meira máli en líkamlegir til árangurs? 
Rannsóknin hafði þann tilgang að dýpka og auka skilning á fyrirbærinu. Eigindleg viðtöl 
voru tekin við þrjá vaxtarræktarmenn í apríl 2013. Þátttakendur voru á aldrinum 23-40 ára. 
Bæði viðtölin og eftirvinnslan voru unnin eftir aðferðum Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 
Meginþemun sem komu fram voru: mikilvægi andlegu hliðarinnar, líkamsímynd og 
sjálfstraust, mikilvægi skynmynda, álag og streita. Niðurstöður sýndu að þátttakendur töldu 
hugræna þætti mjög mikilvæga og þeir þyrftu að vera til staðar til að ná langt. Bæði andlegir 
og líkamlegir þættir spila mikilvæg hlutverk í árangri í íþróttum. Ljóst er að enginn verður 
góður íþróttamaður með því að þjálfa einungis hugræna færni og sleppa líkamlegu þáttunum. 
Sá sem vill ná langt ætti að leggja stund á hugræna þætti samhliða þeim líkamlegu. 
 
 

Abstract 
 

Sport psychology has been growing recently and is becoming a more widespread in the 
public discussion and probably has never been as popular as it is today. But what does it take 
to succeed in sports? Is it enough to have the right body attributes or does the mind have a 
role in it? This research demonstrates what studys have been showing in regards to what is 
needed to succeed in sports. The research questions were: What is the experience of 
bodybuilders on their cognitive skills in their sport? and: Are cognitive factors more 
important than physical attributes in order to succeed in sports? The study had the purpose to 
deepen and increase the understanding of the phenomenon. Qualitative research was done 
where three bodybuilders were interviewed in April 2013. Participants were between the age 
of 23-40 years old. All the interviews and the process of the data was done by the method of 
Vancouver school of doing phenomenology. The main themes that were observed were: The 
importance of the cognitive skills, body image and self-esteem, the importance of 
visualization, strain and stress. The results showed that participants believed cognitive skills 
very important. Both mental and physical factors play an important role in achieving success 
in sports. It is clear that no one will become an great athlete by only training their mind. 
Anyone who wants to achieve success should study the cognitive aspects with the physical. 
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Inngangur 

Í nútíma þjóðfélagi leggja flestir stund á íþróttir, hreyfingu eða útivist af einhverju tagi og er 

það stór partur af lífi margra. Ég hef lengi haft áhuga á og viljað vita hvað það er sem sker úr 

um hvort íþróttamenn nái langt eða ekki. Er nóg að hafa einungis líkamlega hæfileika eða 

þarf hugurinn líka að vera í lagi? Hvernig stjórna íþróttamenn hugsunum og tilfinningum 

sínum, hvað drífur þá áfram og hvernig geta þeir notað það til að bæta frammistöðu sína? 

Íþróttasálfræði hefur á seinni árum verið að ryðja sér til rúms og koma meira í umræðuna og 

hefur sennilega aldrei verið vinsælli. Mikilvægi hennar er sífellt að koma betur í ljós.  

 Hér verður gerð grein fyrir þeim þáttum sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á 

árangur í íþróttum. Síðan verður gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar sem var 

framkvæmd en þar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði. Að lokum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær settar í 

samhengi við fyrri rannsóknir. 

 

Saga íþróttasálfræði 

Íþróttasálfræði beitir vísindalegum aðferðum við að rannsaka fólk og hegðun þeirra í 

íþróttum. Sú þekking er síðan hagnýtt á sem bestan hátt (Gill og Williams, 2008). Þó 

íþróttasálfræði hafi aldrei verið vinsælli en nú á dögum er nokkuð um liðið síðan hún byrjaði 

að þróast. Fyrst er fjallað um íþróttasálfræði í Bandaríkjunum á tíuanda áratug 19. aldar. 

Norman Triplett, sálfræðingur við Indíana háskóla og mikill áhugamaður um hjólreiðar var 

einn af frumkvöðlunum. Hann vildi vita hvers vegna hjólreiðamenn hjóluðu hraðar í hópum 

en þegar þeir hjóluðu einir (Triplett, 1898). 

 Á þessum tíma var sálfræðin oft heimspekileg og mikið byggð á sjálfsskoðun. Edward 

Wheeler Scripture, sálfræðingur við Yale háskóla var annar frumkvöðull á sviði 
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íþróttasálfræðinnar. Hann vildi breyta þessari gömlu túlkun á sálfræði og nálgast hana á 

vísindalegri hátt. Að hans mati voru íþróttir frábær leið til að sýna fram á gildi hinnar „nýju“ 

sálfræði. Á rannsóknarstofu sinni, árið 1893, gerði hann ótal tilraunir á viðbragðstíma 

skylmingamanna og hlaupara. Sálfræðingar í þá daga mældu viðbragðstíma íþróttamanna, 

rannsökuðu hvernig fólk lærir íþróttalega færni og hvernig íþróttir hafa áhrif á mótun 

persónuleikans. Hinsvegar gerðu þeir lítið til að hagnýta þessar rannsóknir. Enginn sérhæfði 

sig í íþróttasálfræði á þessum tíma (Weinberg og Gould, 2011). 

 Coleman Griffith, sálfræðingur við Illinois háskólann í Bandaríkjunum, var fyrstur til 

að helga íþróttasálfræði meirihluta starfsferils síns og hann þróaði fyrstu rannsóknarstofuna í 

íþróttasálfræði. Hann spurði hinn goðsagnakennda leikmann Red Grange út í hugsanir hans 

meðan hann hljóp með fótboltann. Hann stjórnaði ýmsum rannsóknum á Chicago Cubs 

hafnarboltaliðinu og vann með þjálfara Notre Dame fótboltaliðsins í að efla liðið sem best. Á 

árunum 1921-1932 gaf Griffith út 25 rannsóknargreinar um íþróttasálfræði. Árið 1926 gaf 

hann út bókina Psychology of Coaching og tveimur árum seinna kom út bókin Psychology of 

Athletics. Griffith hafði mjög mikil áhrif og er í dag talinn vera faðir amerískrar 

íþróttasálfræði (Kroll og Lewis, 1970). 

 Dorothy Hazeltine Yates var ein af fyrstu konunum í Bandaríkjunum til að leggja 

stund á íþróttasálfræði og stjórna rannsóknum. Þetta var á heimsstyrjaldarárunum síðari. Hún 

hjálpaði hnefaleikaköppum við að bæta frammistöðu sína. Það gerði hún meðal annars með 

því að kenna þeim slökun og að nota jákvæðar staðhæfingar. Tæknin sem hún þróaði reyndist 

vera mjög árangursrík (Kornspan og MacCracken, 2001).  

 Um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar voru íþróttasálfræðingar farnir að rannsaka 

hvernig sálfræðilegir þættir eins og kvíði, sjálfstraust og persónuleiki hafa áhrif á 

frammistöðu í íþróttum og einnig hvernig þátttaka í íþróttum hefur áhrif á þróun 

persónuleika, árásarhneigðar og fleiri þátta. Um svipað leyti voru íþróttasálfræðingar farnir 
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að vinna með íþróttamönnum og íþróttaliðum. Einn sá fyrsti til þess var Bruce Ogilvie frá 

San Jose State háskólanum. Hann er oft nefndur faðir amerískrar hagnýtrar íþróttasálfræði 

(Weinberg og Gould, 2011). 

 Frá miðjum áttunda áratugnum og fram til aldamóta óx íþróttasálfræðinni fiskur um 

hrygg, bæði í Bandaríkjunum sem og á heimsvísu og virðing almennings fyrir faginu jókst að 

sama skapi. Fleiri og betri rannsóknir voru framkvæmdar. Dagblöð og tímarit sem sérhæfðu 

sig í þessu efni litu dagsins ljós og bækur voru gefnar út. Bæði nemendur og sérfræðingar í 

almennri sálfræði fóru að færa sig í auknum mæli yfir á svið íþróttasálfræði. Á þessum tíma 

hafði Dorothy Harris mikil áhrif. Hún var prófessor við Pennsylvaníu háskóla og jók hróður 

kvenna innan íþróttasálfræðinnar. Hún var fyrsti bandaríski og jafnframt fyrsti kvenmeðlimur 

hins alþjóðlega samfélags íþróttasálfræðinga og fyrsta konan til að hljóta Fulbright styrk í 

íþróttasálfræði. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd kvenna en á þessum tíma voru fáar konur 

prófessorar í faginu (Weinberg og Gould, 2011). 

 Íþróttasálfræði hefur á seinni árum hlotið virðingu og teygt anga sína um allan heim. 

Sérfræðingar í íþróttasálfræði eru starfandi í yfir 70 þjóðlöndum, en flestir starfa þeir í 

Norður Ameríku og Evrópu. Mikil aukning hefur þó verið hin síðari ár í Afríku, Asíu og 

Rómönsku Ameríku. Um svipað leyti og Coleman Griffith hóf störf sín við Illinois háskóla 

voru íþróttasálfræðingar í Rússlandi og Þýskalandi að láta til sín taka. Rússneski 

íþróttasálfræðingurinn Avksenty Puni þótti mikill frumkvöðull. Kenningar hans um 

undirbúning fyrir íþróttakeppnir vöktu mikla athygli en þar átti að einblína á raunsæ 

markmið, ákjósanlega tilfinningalega örvun, sjálfstemprun og hátt þol fyrir truflun og streitu. 

Með þessum kenningum þótti hann vinna mikið brautryðjendastarf og var langt á undan 

kollegum sínum í Norður-Ameríku á þeim tíma (Weinberg og Gould, 2011). 

  



HUGURINN SKIPTIR MESTU MÁLI	   	   	   5	  

	  

Hlutverk íþróttasálfræðinga 

Margir eru haldnir ranghugmyndum um það hvað íþróttasálfræðingar gera en þeir koma með 

fjölbreyttum hætti að heimi íþrótta. Gerður er mikilvægur greinarmunur á tveimur gerðum 

íþróttasálfræði: klínísk íþróttasálfræði (e. clinical sport psychology) og náms íþróttasálfræði 

(e. educational sport psychology). Klínískir íþróttasálfræðingar vinna með þjálfurum, 

íþróttamönnum eða liðum. Þeir eru með mikla þjálfun í sálfræði og meðal algengra verkefna 

er að vinna í og efla frammistöðu, greiningar og mat og meðferð einstaklinga sem þjást af 

klínískum vandamálum eins og þunglyndi, sjálfsvígshugsunum, kvíða, átröskun, 

lyfjamisnotkun og áföllum svo eitthvað sé nefnt (Danish, Petipas og Hale, 1993; Weinberg og 

Gould, 2011). Náms íþróttasálfræðingar hafa mikla þjálfun í íþróttafræðum. Að auki hafa þeir 

oft bætt við sig menntun í sálfræði og ráðgjöf. Þeir eru hinsvegar ekki þjálfaðir til að hafa til 

meðferðar einstaklinga með tilfinningaraskanir og eru ekki með leyfi til að starfa sem 

sálfræðingar. Meðal þess sem þeir sérhæfa sig í er að kenna íþróttamönnum kvíðastjórnun, 

uppbyggingu sjálfstrausts og aukna samskiptahæfni. Meðal annarra viðfangsefna 

íþróttasálfræðinga er markmiðssetning, einbeiting og athygli, notkun skynmynda, sjálfstal, 

áhugahvöt, jákvæð styrking, að fást við meiðsli og fleira (Hinkle, 1994; Rúnar Helgi 

Andrason, 2009). 

 

Mikilvægi andlegu hliðarinnar í íþróttum 

Árangur í íþróttum er 60% hausinn, 20% hjartað og 20% líkamlegir þættir 
 - Örn Arnarson, þrefaldur íþróttamaður ársins og fjórfaldur Evrópumeistari í sundi. 
 

Gott getur verið að fá sýn íþróttamanna sjálfra þegar þessi mál eru skoðuð. 

Knattspyrnumaðurinn Gary Neville, fyrrum fyrirliði enska stórveldisins Manchester United í 

knattspyrnu segir að fyrir þá sem vilja verða meistarar, verði hugurinn að vera jafn 
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mikilvægur, ef ekki mikilvægari en nokkur annar hluti líkamans. Líkamlegt ástand 

leikmanna, taktískur skilningur, tæknileg geta og andlegur styrkur eru þættirnir sem skipta 

mestu máli í frammistöðu leikmanna. Undir lok tímabilsins er það andlegur styrkur sem er 

eini óstöðugi þátturinn. Því sem þú getur stjórnað er hugurinn segir Neville. Þegar álagið fer 

að segja til sín undir lok tímabils er það andlegi þátturinn sem skiptir mestu máli og að hans 

mati getur hugurinn verið úrslitaatriði í því hvaða lið vinnur titilinn (Neville, 2012). 

 Niðurstöður rannsóknar Becker og Solomon (2005) sýndi að körfuboltaþjálfarar í 

háskólum í Bandaríkjunum töldu sálfræðilega þætti mikilvægari en líkamlega í sambandi við 

hæfni leikmanna. Þeir nefndu vinnusemi, móttækileika fyrir þjálfun, vilja til að læra, ást á 

leiknum og vilja til að hlusta á mikilvægustu eiginleikana. Athygli vakti að líkamlegir þættir 

eins og íþróttamennska (e. athleticism), samhæfing og liðleiki voru ekki á topp 10 yfir þætti 

til að meta hæfni leikmanna.  

 Ensku knattspynuliðin Manchester City og Manchester United háðu harða keppni um 

Englandsmeistaratitilinn í vetur sem leið. Þann 22. apríl gulltryggðu United sér titilinn en 

Roberto Mancini knattspyrnustjóri City taldi að það væri alls ekki vegna þess að United væri 

með betra lið. Hann sagði að leikmenn United hafi verið með betra viðhorf og hafi verið 

hungraðri í sigur og þannig hafi hugarfarið skilið á milli liðanna, en ekki líkamleg geta 

(Roberto Mancini says..., 2013, 23. apríl). 

 Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða niðurstöður rannsókna hér á landi. Haukur 

Ingi Guðnason (2006) skoðaði hugræna færni og árangur í íþróttum. Niðurstöður hans 

rannsóknar leiddu í ljós að knattspyrnumenn töldu hugræna þætti mjög mikilvæga. 

Þátttakendur sem voru íslenskir knattspyrnumenn, með landsleik að baki fyrir Íslands hönd, 

áttu meðal annars að meta hvað hugrænir þættir eins og sjálfstraust, markmiðssetning, 

keppnisskap og kvíði skiptu miklu máli í árangri samanborið við líkamlega þætti eins og 

styrk, þol, boltatækni og snerpu. Yfir helmingur þátttakenda eða 53% töldu hlutfallslegt vægi 
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hugrænna þátta vera yfir 60% á meðan enginn taldi vægið vera undir 21%. Einnig sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að atvinnumenn töldu hugræna þætti mikilvægari en 

áhugamenn. Það rennir stoðum enn frekar undir mikilvægi hugrænna þátta í árangri í 

íþróttum því eins og gefur að skilja ná atvinnumenn lengra í sinni íþrótt en áhugamenn. 

 

Markmiðssetning 

So, what do you want for your future Michael? What are your goals? 
I want to change the sport of swimming 
 -Michael Phelps, margfaldur ólympíumeistari í sundi, 16 ára gamall. 
 
Fólk setur sér mismunandi markmið. Flestir kannast við að hafa sett sér nýársheit, eins og til 

dæmis að missa nokkur kíló, hreyfa sig meira eða jafna sig af meiðslum fyrir ákveðinn tíma. 

Vandamálið við markmiðssetningu er hinsvegar það að fólk setur sér oftar en ekki mjög 

óraunsæ markmið og veit ekki hvernig það á að ná þeim. Það er mun auðveldara að setja sér 

markmið en að ná þeim. Því þarf fólk leiðsögn, bæði í hvernig á að setja sér áhrifarík og 

raunsæ markmið og hanna áætlun um hvernig best er að ná þeim (Austin og Vancouver, 

1996; Weinberg og Gould, 2011). 

 Skipta má markmiðum í tvo meginflokka: hlutlæg markmið og huglæg markmið. Með 

hlutlægum markmiðum einbeita menn sér að því að ná ákveðnu viðmiði í færni í einhverju 

ákveðnu verkefni og yfirleitt innan ákveðins tímaramma (Locke og Latham, 2002). Markmið 

eins og „ég ætla að missa fimm kíló á næstu þremur mánuðum“ og „ég ætla að komast í 

byrjunarliðið fyrir næsta leik“ eru því dæmi um hlutlæg markmið. Þessi markmið eru 

mælanleg. Huglæg markmið eru hinsvegar almennar staðhæfingar um ásetning eins og „mig 

langar að standa mig vel“ eða „ég ætla að hafa gaman“. Þessi markmið eru ekki mælanleg 

(Weinberg og Gould, 2011). 
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 Innan íþróttasálfræðinnar hefur verið litið á markmið sem niðurstöðumarkmið (e. 

outcome goals), frammistöðumarkmið (e. performance goals) og ferilsmarkmið (e. process 

goals) (Burton, Naylor og Holliday, 2001). 

 Niðurstöðumarkmið leggja áherslu á úrslit viðburðar, eins og til dæmis að vinna 

kappakstur, vinna verðlaunapening eða skora fleiri stig en andstæðingurinn. Að ná þessum 

markmiðum er því ekki einungis háð þínu eigin erfiði heldur einnig hæfni og frammistöðu 

andstæðingsins. Þú gætir átt besta golfhring ævinnar en samt tapað, og þannig ekki náð 

markmiði þínu um að sigra mótið. 

 Í frammistöðumarkmiðum er ekki um samanburð við aðra keppendur að ræða heldur 

er aðallega verið að einblína á að bæta eigin frammistöðu. Frammistöðumarkmið eru því 

sveigjanlegri og meira undir þinni stjórn en niðurstöðumarkmið. Að hlaupa fimm kílómetra 

undir hálftíma er dæmi um frammistöðumarkmið (Weinberg og Gould, 2011). 

 Ferilsmarkmið leggja áherslu á hvaða hegðun einstaklingurinn þarf að einbeita sér að 

meðan á keppni stendur til að standa sig vel. Til dæmis gæti kraftlyftingamaður sett sér það 

markmið að setjast vel í hælana í hnébeygju og halda bakinu sveigðu. Niðurstöður 

rannsóknar Kingston og Hardy (1997) sýndi að ferilsmarkmið eru sérstaklega áhrifarík og 

hafa jákvæð áhrif á eigin getu golfara, hugrænan kvíða og sjálfstraust.  

 Samkvæmt Burton og félögum (2001) eiga íþróttamenn að setja sér markmið í öllum 

þessum þremur gerðum, það er að segja niðurstöðu-, frammistöðu- og ferilsmarkmið. 

Ástæðan er sú að öll þrjú gegna mikilvægu hlutverki í að stjórna hegðunarbreytingum. Einnig 

sýndi rannsókn Filby, Maynard og Graydon (1999) að sambland af niðurstöðu-, frammistöðu- 

og ferilsmarkmiðum skilaði sér í mun betri frammistöðu en ef einungis einblínt væri á eina 

tegund markmiða. 

 Yfir 500 sálfræðirannsóknir hafa verið gerðar um markmiðssetningu og yfir 90% af 

þeim sýna að markmiðssetning hefur öflug áhrif á hegðun, hvort sem um er að ræða 
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grunnskólabörn eða vísindamenn (Weinberg og Gould, 2011). Burton og Weiss (2008) 

komust að því að um 80% af rannsóknum sýndu að markmiðssetning hefði miðlungs til sterk 

áhrif í íþróttum, og komust að þeirri niðurstöðu að markmiðssetning virkaði vel í íþróttum, en 

þó ekki alveg eins vel og í viðskiptum. Eftirfarandi þættir hafa mikið að segja um áhrifamátt 

markmiðssetningar í íþróttum: markmið sem eru miðlungs erfið, bæði skammtíma- og 

langtímamarkmið, endurgjöf á hvernig miðar áfram að takmarkinu og skuldbinding að 

takmarkinu. Svo virðist sem sértæk og skýr markmið sem eru bæði skammtíma- og langtíma 

og eru miðlungs til mjög erfið gefi bestan árangur (Weinberg og Gould, 2011). 

 Dr. John Berardi, prófessor frá Vestur Ontario háskóla bendir á að fólk fari á mis við 

fylgnina milli árangurs og hegðunar þegar það setur sér markmið. Hægt er að setja sér 

markmið og skrifa niður en mikilvægast er að hegða sér í samræmi við sett markmið. Hann 

ítrekaði líka mikilvægi þess að flest markmið eru stefnumarkandi og því skiptir ásetningurinn 

einn og sér ekki máli heldur hegðunin sem þarf að fylgja (Krahn, 2010). 

 Þrátt fyrir að rannsakendur í sálfræði og íþróttasálfræði hafi sýnt fram á að 

markmiðssetning sé mjög öflug leið til að bæta frammistöðu þá er hún ekki alveg örugg. Það 

verður að framkvæma hana með hugsun, skilning og skipulag að leiðarljósi (Weinberg og 

Gould, 2011). 

 Hegðunarbreyting verður ekki til á einni nóttu. Þess vegna er mjög mikilvægt að setja 

sér vel skilgreind og raunhæf skammtíma- og langtíma markmið og eru þau bæði mjög 

mikilvæg (Kane, Baltes og Moss, 2001). Vel skilgreind markmið geta aukið sjálfstraust sem 

geta þar með einnig haft jákvæði áhrif á frammistöðu og árangur. Langtímamarkmiðið er 

tekið í litlum skrefum og þar með er auðveldara að ráða við það. 

 Aron Einar Gunnarsson landsliðsfyrirliði Íslands í knattspyrnu hóf feril sinn sem 

atvinnumaður í Hollandi árið 2006. Tveimur árum síðar fór hann í ensku 1. deildina og nú 

fyrir skemmstu sigraði lið hans, Cardiff City, deildina og tryggði sér þannig sæti í 
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úrvalsdeildinni sem oft er talin vera sterkasta knattspyrnudeild heims. „Ég hef tekið þetta í 

þrepum og held að það hafi verið skynsamlegt“ segir Aron sem lengi hefur átt sér þann 

draum að komast í úrvalsdeildina. Hann hafði þetta að segja eftir að Cardiff City tryggði sér 

efsta sæti í 1. deildinni: „Ég hef aldrei fengið gull áður. Við komumst í úrslit bikarsins gegn 

Liverpool í fyrra en þá fékk maður bara silfur. Ég er búinn að vinna fyrir þessu heillengi, setti 

mér markmið um að komast upp í úrvalsdeildina, og það er æðislegt að hafa náð þessum 

tveimur áföngum“ (Unnið fyrir þessu heillengi, 2013, 22. apríl). Þarna sést greinilega hvernig 

skýr markmiðasetning hefur áhrif í íþróttum og hvernig stundum er nauðsynlegt að setja sér 

markmið í þrepum þegar stefnt skal hátt. 

	  

Sjálfstraust 

It's hard to be humble, when you're as great as I am -Muhammad Ali 
 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að sjálfstraust sé sá þáttur sem sker mjög oft úr um 

hvort íþróttamenn ná langt í sinni íþrótt eða ekki (Vealey, 2005). Gould, Greenleaf, Lauer og 

Chung (1999) komust að því að sjálfstraust var á meðal mikilvægustu þátta sem höfðu áhrif á 

frammistöðu íþróttamanna á Ólympíuleikunum í Nagano árið 1998. Íþróttasálfræðingar 

skilgreina sjálfstraust sem trúna á að geta framkvæmt æskilega hegðun á árangursríkan hátt. 

Þessi hegðun gæti verið að sparka fótbolta, jafna sig af hnémeiðslum eða skora þriggja stiga 

körfu. Sá þáttur sem er sameiginlegur í þessu öllu er trúin á að þú getir leyst verkið af hendi 

(Fox, 2000). 

 Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust getur hjálpað einstaklingum að vekja með sér 

jákvæðar tilfinningar, að setja sér markmið, auðveldað einbeitingu, leggja harðar að sér og 

bætt frammistöðu (Weinberg og Gould, 2011). Rannsakendur sem skoða sjálfstraust gera 

greinarmun á eðlislægu sjálfstrausti (e. trait confidence) sem er dæmigert sjálfstraust og getur 
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verið mjög stöðugt og aðstæðubundnu sjálfstrausti (e. state confidence) sem getur verið 

breytilegt eftir því hvað er að gerast í lífi viðkomandi og því óstöðugt (Gleitman, Reisberg og 

Gross, 2007). 

 Jákvæðar hugsanir eru mjög mikilvægar. Sigurður Ragnar Eyjólfsson þjálfari íslenska 

kvennalandsliðsins í knattspyrnu segir að skipta eigi út neikvæðum hugsunum eins og „oh, ég 

er búin að klúðra þremur færum í röð“ í „flott, nú er ég búin að sanna fyrir öllum að ég get 

búið mér til færi á móti þessu liði og næst skora ég“ (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2009). 

 Sagan af  hlauparanum Roger Bannister er nokkuð merkileg. Fyrir árið 1954 var talið 

ómögulegt að hlaupa mílu, á undir fjórum mínútum. Margir hlauparar voru nokkuð nálægt 

því, en bestu tímarnir í þá daga voru rétt rúmar fjórar mínútur. Einn maður, Roger Bannister, 

trúði því þó að hann gæti rofið fjögurra mínútna múrinn og honum tókst það. Árangur 

Bannister's var tilkomumikill, en það sem var áhugaverðast við það var að á næstu mánuðum 

þar á eftir, hlupu tugir hlaupara á innan við fjórum mínútum. Varla gat ástæðan verið sú að 

allt í einu hlupu allir hraðar eða fóru að æfa af meira kappi. Það sem gerðist var að Bannister 

hafði rutt hindruninni úr vegi og nú höfðu hlauparar loks trú á að þetta væri hægt. Ein stærsta 

ástæðan fyrir þessu er að þegar maður býst við að eitthvað fari úrskeiðis, skapar maður það 

sem kallast virk spá (e. self-fulfilling prophecy). Það þýðir að þegar maður býst við að 

eitthvað gerist, þá ýtir maður undir að það verði að veruleika (Weinberg og Gould, 2011). 

 Þrátt fyrir að sjálfstraust sé mjög mikilvægt í sambandi við frammistöðu þá nægir það 

ekki eitt og sér. Ákjósanlegt sjálfstraust merkir að maður sé svo viss um eigin hæfni til að ná 

markmiðum sínum að maður mun leggja mikið á sig til að ná þeim markmiðum. Hátt 

sjálfstraust tryggir ekki að maður muni alltaf standa sig vel, eða ná markmiðum sínum en það 

er mikilvægt til þess að maður nái að nýta hæfileika sína til fulls. Hátt sjálfstraust hjálpar 

manni að takast á við hlutina þegar á móti blæs og hjálpar manni við að halda áfram í átt að 

settu marki (Weinberg og Gould, 2011). 
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 Lágt sjálfstraust getur verið slæmt. Sjálfsefi grefur undan frammistöðu og getur 

framkallað kvíða, einbeitingarleysi og óákveðni. Einstaklingar með lágt sjálfstraust einbeita 

sér að göllum sínum frekar en styrkleikum, sem getur komið í veg fyrir að þeir einbeiti sér að 

fullu að verkefninu. Hinsvegar getur sjálfsefi í nokkrum tilvikum verið til góðs. Ástæðan fyrir 

því er sú að það getur hjálpað til við að viðhalda árvekni og komið í veg fyrir sjálfumgleði 

eða hroka. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar Woodman, Akehurst, Hardy og Beattie frá 2010 

studdi þetta, en hún sýndi að sjálfsefi getur hjálpað til við að bæta frammistöðu. 

 Þýski ökuþórinn Michael Schumacher, sem er sjöfaldur heimsmeistari í Formúlu 1 og 

einn besti ökuþór allra tíma, hefur viðurkennt að þjást af sjálfsefa. Hann telur það þó vera af 

hinu góða. „Sjálfsefi er alltaf mikilvægur. Ég er alltaf að efast um sjálfan mig, það var alltaf 

raunin. Þú þarft stöðugt að efast um sjálfan þig í þeim tilgangi að þróast og vera fær um að 

læra. Það er það sama allsstaðar í lífinu og í okkar heimi sérstaklega“ ("Sjálfsefi" þjakar 

Schumacher, 2005, 4. mars). 

 Þó að lágt sjálfstraust geti verið vandamál getur of hátt sjálfstraust einnig verið 

tvíeggja. Oftrú (e. overconfidence) er í raun falskt öryggi sem þýðir að sjálfstraust þeirra sem 

af því þjást er stærra og meira en hæfileikar þeirra gefa tilefni til. Frammistaða fólks getur 

versnað því það heldur að það þurfi ekki að undirbúa sig til að vinna verkið, það eina sem 

þurfi til, er að mæta til að sigra (Weinberg og Gould, 2011). Þetta er mjög þekkt í 

íþróttaheiminum og gjarnan talað um að hafa vanmetið andstæðinginn þegar mun 

sigurstranglegra lið bíður ósigur. 

 Álit á eigin færni (e. self-efficacy) er sjálfstraust gagnvart tilteknu verkefni. Þetta er 

kenning sem kanadíski sálfræðingurinn Albert Bandura setti fram og skýrir tengsl væntinga 

og viðleitni við verkefni eða önnur viðfangsefni. Kenningin byggist á því að trú okkar á eigin 

færni til að leysa tiltekin verkefni ákvarðar hvort og hve lengi við tökumst á við verkefnin 
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(Bandura, 1997). Fjöldi rannsókna gefa til kynna að fylgni er á milli þess að hafa mikið álit á 

eigin færni og góðri frammistöðu (Morris og Koehn, 2004; Zimmerman, 1997). 

 

Kvíði og streita 

Þrátt fyrir að margir noti hugtökin streita og kvíði sem jafngild, telja íþróttasálfræðingar það 

mikilvægt að gera greinarmun á þeim (Weinberg og Gould, 2011). Kvíði er neikvætt 

tilfinningalegt ástand. Því fylgir óróleiki, áhyggjur og ótti. Öll getum við fundið fyrir streitu í 

daglegu lífi, og er það mjög eðlilegt. Í flestum tilfellum háir það okkur þó ekki. Það er ekki 

fyrr en streitan er farin að hafa alvarleg áhrif á daglegt líf sem talað er um kvíðaraskanir 

(Gleitman o.fl., 2007). 

 Kvíðaraskanir eru frekar algengar og eru í raun algengasta gerð klínískra greininga. 

 Í Bandaríkjunum einum eru yfir 20 milljón manns sem þjást af kvíðaröskunum ár hvert 

(Greenberg o.fl., 1999). Bæði kyn geta þjáðst af kvíðaröskunum, en fleiri tilfelli greinast 

meðal kvenna (Breslau, Chilcoat, Kessler og Davis, 1999). Kvíði getur birst á hugrænan hátt 

og eru hræðsla, neikvæðar hugsanir og slæm einbeiting meðal einkenna. Hann getur einnig 

birst sem líkamlegur kvíði. Ör hjartsláttur, hærri blóðþrýstingur, vöðvaspenna, svitamyndun 

og munnþurrkur eru algeng einkenni (Martens, Vealey & Burton, 1990). 

 Einnig er gerður greinarmunur á stundarkvíða (e. state anxiety) og lyndiskvíða (e. trait 

anxiety) þó ekki sé um klínískar greiningar að ræða þegar slíkt er gert. Stundarkvíði er 

breytilegur eftir því hvernig tilfinningalegu ástandi viðkomandi er í. Niðurstöður nýlegrar 

rannsóknar bendir til þess að til sé upplifuð stjórn (e. perceived control) á stundarkvíða. Það 

þýðir að máli skiptir hvernig maður trúir á að maður hafi úrræði og getu til að mæta krefjandi 

verkefnum (Cheng, Hardy og Markland, 2009). Lyndiskvíði er hinsvegar áunnin hegðunar 

tilhneiging, er stöðugri og hluti af persónuleika einstaklingsins. Tveir íþróttamenn með sömu 
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getu geta sýnt, undir nákvæmlega eins aðstæðum, gjörólík stundarkvíða viðbrögð ef þeir hafa 

ólíka persónuleika. Einstaklingur með lágan lyndiskvíða finnur ekki fyrir pressu við að taka 

mikilvægt skot í leik meðan einstaklingur meðan háan lyndiskvíða upplifir það sem mikla 

ógn. Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á kvíða hafa flestar sýnt fram á að þeir sem 

hafa háan lyndiskvíða hafa einnig háan stundarkvíða í krefjandi keppnisaðstæðum. Fylgnin er 

þó ekki fullkomin. Íþróttamaður með háan lyndiskvíða getur þannig haft mikla reynslu við 

ákveðnar aðstæður án þess að sýna stundarkvíða (Weinberg og Gould, 2011). 

 Streita getur birst í ýmsum myndum. Dauðsfall ástvina, atvinnumissir og próf eru 

dæmi um atburði sem geta orsakað streitu og þannig haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu 

(Berger, Pargman og Weinberg, 2002). Hjá íþróttamönnum er margt sem getur valdið streitu. 

Áhyggjur af að frammistaða sé í samræmi við getu, sjálfsefi um eigin hæfileika, 

fjárhagskostnaður, samskipti, hræðsla við að meiðast og sálræn áföll utan íþróttarinnar eins 

og dauðsfall innan fjölskyldunnar eru dæmi um streituvalda (Woodman og Hardy, 2001). 

 Rannsókn Gould, Udry, Bridges og Beck (1997) leiddi í ljós að íþróttamenn upplifðu 

sálræna, líkamlega, læknisfræðilega og fjárhagslega streituvalda. Því mikilvægari sem 

keppnin eða viðburðurinn er því meiri streitu veldur hann. Sumt fólk metur tilteknar aðstæður 

með mun meiri kvíða og ótta en annað. Þrír persónuleikaþættir eru taldir mikilvægir í þessu 

sambandi en þeir eru: lyndiskvíði, sjálfstraust og líkamskvíði (e. social physique anxiety). 

Rannsóknir sýna að þeir sem hafa háan lyndiskvíða hafa vitsmunaskekkju (e. cognitive bias) 

til að meta aðstæður sem mun meira ógnvekjandi en þeir sem eru með lágan lyndiskvíða. 

Íþróttamenn með lágt sjálfstraust upplifa meiri stundarkvíða en þeir sem hafa hátt sjálfstraust 

(Weinberg og Gould, 2011).  

 Margar áhugaverðar kenningar hafa verið settar fram um samband kvíða og 

frammistöðu. Fyrir um 50 árum síðan var hvatakenningin (e. drive theory) sett fram.  
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Sálfræðingar töldu að samband kvíða og frammistöðu væri línulegt og að aukinn kvíði leiddi 

til betri frammistöðu. Lítið er til af fræðilegum rannsóknum sem styðja hvatakenninguna 

(Martens o.fl., 1990). Samkvæmt U-kenningunni (e. inverted-U hypothesis) leiðir of lítill 

kvíði til neikvæðrar frammistöðu. Eftir því sem kvíði eykst bætist frammistaðan upp að vissu 

marki. Of mikill kvíði leiðir hinsvegar einnig til neikvæðrar frammistöðu. Þrátt fyrir að flestir 

íþróttamenn og þjálfarar samþykki kenninguna hefur hún verið gagnrýnd. Gagnrýnendur hafa 

sett spurningarmerki við hvort að ákjósanlegur kvíði verði alltaf í miðjunni eins og kenningin 

gerir ráð fyrir (Gould og Udry, 1994). 

 Yuri Hanin, þekktur rússneskur íþróttasálfræðingur, setti fram IZOF (e. individualized 

zones of optimal functioning) kenninguna sem er ólík U-kenningunni að því leytinu til að hún 

gerir ekki ráð fyrir að ákjósanlegur kvíði verði í miðjunni heldur sé það einstaklingsbundið. 

Hanin komst að því að íþróttamenn hafa ákveðið svæði með ákjósanlegum kvíða og besta 

frammistaða þeirra á sér stað innan þessa svæðis. Frammistaða versnar hinsvegar þegar 

kvíðinn fer út fyrir þetta svæði (Hanin, 1997). IZOF kenningin hefur verið vel studd af 

rannsóknum (Gould og Tuffey, 1996). 

 Afturhvarfskenningin (e. reversal theory) segir hvernig örvun hafi áhrif á frammistöðu 

ráðist af túlkun einstaklingsins á eigin örvun. Einum íþróttamanni getur fundist mikil örvun 

spennandi meðan annar upplifir mikinn kvíða. Samkvæmt kenningunni er talið að 

íþróttamenn geti breytt túlkun sinni á örvun. Þannig getur íþróttamaður talið örvunina vera 

jákvæða eina mínútuna en neikvæða þá næstu. Fyrir besta frammistöðu verða íþróttamenn að 

túlka örvunina sem fyrri kostinn samkvæmt kenningunni (Weinberg og Gould, 2011). 

 Í fjölda ára var talið að kvíði hefði einungis neikvæð áhrif á frammistöðu en hann þarf 

þó ekki að vera það. Niðurstöður rannsóknar Jones, Hanton og Swain (1994) sýndu fram á að 

túlkun einstaklingsins á kvíðanum skiptir gríðarlega miklu máli. Hægt er að líta á 

kvíðaeinkenni sem jákvæð og hjálpleg fyrir frammistöðu eða sem neikvæð og skaðleg. Þeir 
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komust að þeirri niðurstöðu að ef maður túlkar kvíðaeinkenni sem hjálpleg þá bætir það 

frammistöðu en ef maður lítur á þau sem skaðleg þá versnar frammistaðan. Reynsla virðist 

skipta miklu máli, en komið hefur í ljós að afreksíþróttamenn túlka kvíða yfirleitt oftar á 

uppbyggjandi hátt en áhugamenn. Það sem mestu máli skiptir er að finna rétta örvun (Hanton 

og Jones, 1999). 

 Ef íþróttamenn eru daufir ættu þeir að geta stappað í sig stálinu og ef þeir finna fyrir 

of mikilli pressu ættu þeir að geta dregið úr örvuninni.  Íþróttamenn nota ýmsar aðferðir til 

þess, má þar nefna notkun jákvæðra orða (sterkur, harðfylginn, hraður) og fullyrðingar eins 

og „ég get þetta“ hjálpa oft vegna þess að hugurinn getur haft áhrif á líkamann. Að hlusta á 

tónlist fyrir keppnir hjálpar líka mikið til. Bishop, Karageorghis, og Loizou sýndu fram á árið 

2007 að íþróttamenn velja tónlist fyrir keppnir til að ná fram ýmisskonar tilfinningalegu 

ástandi eins og betra skapi og aukinni örvun. Notkun skynmynda er einnig mikið notuð. 

Margir eru haldnir þeirri ranghugmynd að þeir sem hafa lágan lyndiskvíða standi sig alltaf 

betur en þeir sem hafa háan lyndiskvíða. Til dæmis gæti keppandi sem er með lágan 

lyndiskvíða vanmetið keppni og þannig ekki verið nægilega örvaður og frammistaðan því 

ekki sem skyldi (Weinberg og Gould, 2011). 

 Slökun (e. progressive relaxation) og öndunarstjórn (e. breath control) eru mikið 

notaðar til að stjórna kvíða. Slökunaraðferðin felur í sér að spenna á ákveðnum vöðvum og 

síðan sleppa spennunni og finna slökun. Öndunarstjórn er ein einfaldasta en jafnframt 

áhrifaríkasta aðferðin við að minnka streitu og vöðvaspennu. Þegar maður er rólegur og 

sjálfsöruggur er líklegt að öndunin sé djúp og í takt. En þegar maður er undir álagi er líklegra 

en öndunin sé stutt og óregluleg. Mikilvægt er að anda rétt. Mælt er með að draga djúpt 

andann en það skilar sér í slökunarviðbragði. Jákvæð áhrif góðrar öndunar eru mikil. Góð 

öndun skilar aukinni ró og einbeitingu og minni vöðvaspennu. Einnig skilar góð öndun sér í 
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andlegri hvíld í keppni, hægari hjartslætti og dregur úr neikvæðum hugsunum (Dahlkoetter, 

2004; Weinberg og Gould, 2011). 

 Eigindleg viðtöl Dale (2000) og Gould, Eklund og Jackson (1992) sýndu fram á 

aðferðir sem afreksíþróttamenn nota til að takast á við kvíða. Í ljós kom að aðferðirnar eru 

mjög misjafnar en margt var hinsvegar sameiginlegt hjá íþróttamönnunum. Að minnsta kosti 

40% nefndu hugsanastjórnun (nota hugsanir eins og „ég get þetta“), rökrétta hugsun og 

sjálfstal, jákvæða afstöðu (einblína á trú á eigin getu), félagslegan stuðning (frá þjálfara, 

vinum og fjölskyldu) og fleira. Til eru ýmsar leiðir við kvíðastjórnun en mikilvægast er að 

finna leið sem hentar einstaklingnum við ákveðnar aðstæður (Weinberg og Gould, 2011). 

 

Skynmyndir 

Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside 
them, a desire, a dream, a vision -Muhammad Ali 
 

Lengi hafa íþróttamenn æft hreyfifærni sína í huganum. Undanfarið hefur orðið mikil 

aukning í rannsóknum á skynmyndum, á markvirkni þeirra og hugsanlegu notagildi. Ferlið 

virkar þannig að upplýsingar eru endurheimtar úr minni og þær notaðar til að skapa myndir í 

huganum. Þetta er svipað og alvöru skynjun en öll upplifunin fer fram í huganum. Með 

skynmyndum er hægt að endurupplifa atburði eða sjá fyrir sér óupplifaða atburði til að 

undirbúa mann andlega fyrir keppni (Weinberg og Gould, 2011).  

 Í grein sem birtist í Morgunblaðinu þann 7. apríl síðastliðinn kemur fram að Kári 

Steinn Karlsson frjálsíþróttamaður og margfaldur Íslandsmeistari í ýmsum hlaupagreinum 

notar skynmyndir í sinni þjálfun. Hann segist hlaupa leiðina í huganum og sjá fyrir sér að 

hlaupið gangi vel. Bardagamaðurinn Gunnar Nelson notar einnig skynmyndir. Hann er mjög 
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rólegur og yfirvegaður og einbeitir sér að því að sjá fyrir sér þau brögð sem hann ætlar að 

beita í bardaganum (Borghildur Sverrisdóttir, 2013, 7. apríl). 

 Að endurskapa tilfinningar eins og kvíða, reiði og gleði eða hugsanir eins og 

sjálfstraust og einbeitingu í gegnum skynmyndir getur hjálpa mikið til við stjórn á því 

ástandi. Íþróttasálfræðingar hafa notað þrjár leiðir til að meta hvort skynmyndir bæti í raun 

frammistöðu: atvikslýsingar, ferilsathuganir og vísindalegar tilraunir. Rannsókn sem var 

framkvæmd á æfingasvæði Ólympíufara Bandaríkjamanna leiddi í ljós að allir 

íþróttasálfræðingar og 90% af Ólympíuförum notuðu einhverskonar gerð skynmynda. Af 

þessum íþróttamönnum trúðu 97% þeirra að notkun skynmynda væri gagnleg. 94% þjálfara 

þeirra notuðu skynmyndir meðan á æfingu stóð. Næstum allir eða 99% Ólympíufara 

Kanadamanna nota skynmyndir (Murphy, Jowdy og Durtschi, 1990).  

 Þrátt fyrir að atvikslýsingar geti verið áhugaverðar þegar skilvirkni skynmynda eru 

skoðaðar þá eru þær ekki mjög vísindalegar. Ferilsathuganir eru meira vísindalegar. Í þeim 

fylgist rannsakandi grannt með hegðun einstaklings yfir ákveðinn tíma, og skráir niður 

upplýsingar. Vísindalegar tilraunir sýna líka fram á skilvirkni skynmynda og hvernig þær 

geta hjálpað við að læra og framkvæma hreyfifærni. Notkun skynmynda geta verið gagnlegar 

við ýmsar aðstæður. Íþróttamenn nota þær fyrir, meðan og eftir æfingar, heima við, í 

skólanum og við vinnu og fyrir, meðan og eftir keppnir. Einnig nota íþróttamenn skynmyndir 

mikið þegar þeir eru að jafna sig af meiðslum og hefur það marga kosti í för með sér, eins og 

til dæmis skjótari bata (Weinberg og Gould, 2011). 

 Pavio (1985) skipti skynmyndum í tvo hópa: hvatningu og hugræna. Með hvatningu 

getur fólk notað skynmyndir til að ímynda sér ákveðin markmið, eins og sig sjálfan standa á 

verðlaunapalli eða einhvern hrósa sér fyrir góða frammistöðu. Hugræni hlutinn snýst um að 

ímynda sér hreyfifærni og leikáætlun, eins og til dæmis hvernig golfsveiflan á að vera eða 

hvaða leikáætlun á að nota til að vinna mót. Það sem allar tegundir af skynmyndum eiga 
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sameiginlegt er að í þeim kemur fram andlegur undirbúningur fyrir keppni. Íþróttamenn lýsa 

fjórum gerðum skynmynda (sjón, hreyfi, heyrnar og lyktar). Þeir nota hreyfi- og sjónrænar 

skynmyndir mest. Það þýðir þó ekki að lyktar- og heyrnarskynið séu ekki mikilvæg. Í notkun 

skynmynda ætti að nota eins mörg skilningarvit og hægt er. Hreyfi-, heyrnar-, snerti- og 

lyktarskyn eru öll mikilvæg en hreyfiskynið er sérstaklega mikilvægt fyrir íþróttamenn 

(Moran og MacIntyre, 1998).  

 Mahoney og Avener rannsökuðu skynmyndir meðal íþróttamanna strax árið 1977. 

Þeir komust að því að íþróttamenn nota yfirleitt annaðhvort innri eða ytri skynmyndir. Hvort 

verður fyrir valinu fer eftir íþróttamanninum og aðstæðum. Innri skynmyndanotkun vísar til 

þess að ímynda sér að framkvæma ákveðna færni frá eigin sjónarhorni. Ytri 

skynmyndanotkun vísar hinsvegar til þess að maður sér sjálfan sig frá sjónarhorni áhorfanda 

líkt og maður væri að horfa á sjálfan sig í kvikmynd. Íþróttamenn skiptast á að nota innri og 

ytri skynmyndir. Það sem skiptir mestu máli er að fá góða, skýra mynd, hvort sem það er frá 

innra eða ytra sjónarhorni. Íþróttamenn nota skynmyndir í mismunandi tilgangi til að bæta 

bæði andlega og líkamlega færni. Þeir nota þær til að auka einbeitingu og hvatningu, byggja 

upp sjálfstraust, stjórna tilfinningasvörun, búa sig undir keppni, ráða við sársauka eða meiðsli 

og leysa vandamál (Weinberg og Gould, 2011). Notkun skynmynda getur virkað sem 

hvatning fyrir fólk sem stundar líkamsrækt þar sem það getur séð fyrir sér góða æfingu þar 

sem líkaminn verður grennri og sterkari. Í rannsókn Hausenblas, Hall, Rodgers, og Munroe 

frá 1999 kom í ljós að þátttakendur í aerobic dansi notuðu reglulega skynmyndir þar sem þeir 

sáu sig fyrir sér heilbrigðari og betur útlítandi. 
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Vaxtarrækt og líkamsímynd 

The mind is the limit. As long as the mind can envision the fact that you can do something, 
you can do it, as long as you really believe 100 percent -Arnold Schwarzenegger 
 

Í vaxtarrækt sækist fólk eftir hinni fullkomnu vöðvastæltu líkamsímynd og snýst hún um að 

byggja upp vöðvastæltan líkama með því að lyfta lóðum og fylgja sérsniðnu matarprógrammi 

(Mosley, 2009). Vaxtarrækt er íþrótt þar sem keppendur eru eingöngu dæmdir eftir líkamlegu 

útliti (stærð, skurður og samsvörun vöðvahópa) og getunni til að stilla sér upp (e. posing). 

Markmiðið er að byggja upp vöðvastæltan samsvarandi líkama með lágri fituprósentu. Margt 

líkamsræktarfólk eyðir stórum hluta ársins í uppbyggjandi tímabil þar sem matarræði og 

æfingaáætlun snúast um að byggja upp vöðva. Við undirbúning fyrir keppni eykur það fjölda 

æfinga og minnkar hitaeiningafjölda til að lækka fituprósentu og skerpa á vöðvum (van der 

Ploeg o.fl., 2001). 

 Dr. John Berardi sérhæfir sig í þjálfunarlífeðlisfræði (e. exercise physiology) og 

næringarlífefnafræði (e. nutrition biochemistry). Hann hefur keppt í ýmsum íþróttagreinum, 

svo sem spretthlaupum, ruðningi og fótbolta. Einnig hefur hann tekið þátt í 

vaxtarræktarmótum með góðum árangri og unnið eitt mót árið 1995. Hann segir að dagar 

hans í vaxtarrækt hafi kennt honum margar dýrmætar lexíur. Hann nefnir sérstaklega aga og 

andlegt þrek. Að hans mati er undirbúningur fyrir vaxtarræktarkeppni mjög misskilinn. „Þetta 

er andleg barátta fyrst og fremst. Í grundvallaratriðum ertu að ofþjálfa og ofskera (e. over 

diet) þig í 16 vikur og með hverri viku sem líður verðurðu grennri en jafnframt verr á þig 

kominn andlega og líkamlega. Þegar að sýningunni kemur geturðu hvorki hugsað rétt né 

hreyft þig almennilega og ert bókstaflega að telja niður tímann þangað til þessu er lokið. Hver 

einasti hluti líkama þíns vill hætta og það er ástæðan fyrir því að svo margir hætta við að 

keppa sem raun ber vitni. Þetta er það andlega þreytandi. En fyrir þann sem þraukar þá er 

útkoman endurnýjað skyn á trú þinni á að þú getir tekist á við hvaða áskorun sem er - sama 
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hvað það tekur langan tíma og sama hvað þú þarft að leggja í það og það tel ég vera 

verðmætan lærdóm fyrir lífið“ (Krahn, 2010). 

 Uppruna vaxtarræktar má rekja allt aftur til forn Grikkja en þeir æfðu ekki til að 

breyta líkama sínum heldur til að  bæta sig í þeirri íþrótt sem þeir stunduðu. Vaxtarrækt eins 

og hún þekkist í dag má rekja til loka 19. aldar. Talið er að fyrsti vaxtarræktarmaðurinn hafi 

verið hinn prússneski Eugen Sandow (1867-1925) sem hóf feril sinn sem fjölleikahúsmaður 

en varð svo þekktur fyrir styrk sinn og vöðva. Vöxtur íþróttarinnar var hægur framan af 20. 

öldinni og varð ekki vinsæl fyrr en á sjöunda áratugnum. Heimildarmyndin Pumping Iron frá 

1977 sem sýnir vaxtarræktar lífsstílinn með Arnold Schwarzenegger og félaga í Gold's Gym í 

Kaliforníu í broddi fylkingar hafði gríðarlega mikil áhrif á vinsældir íþróttarinnar. Þegar 

Schwarzenegger varð svo þekktur Hollywood leikari varð vaxtarrækt vinsæl í líkamsræktar 

heiminum. Síðan þá hafa vinsældirnar aukist jafnt og þétt. Í dag eru fjölmargir sem lyfta 

lóðum sem hluta af lífsstíl sínum og síðustu ár hefur orðið sprenging í uppgangi líkamsræktar 

í heiminum (Mosley, 2009; Schwarzenegger og Dobbins 1998). 

 Umhirða líkamans, þar með talin líkamsrækt, er einn liður af mörgum í að stunda 

heilbrigt líferni. Að rækta líkamann getur aukið vellíðan, bæði andlega og líkamlega og 

stuðlað að heilbrigði til líkama og sálar (Sæunn Kjartansdóttir, 1999). Hinsvegar telja margir 

að líkamsrækt í dag gangi út í öfgar og hefur umræða um útlitsdýrkun verið mikið í 

þjóðfélaginu. 

„Narkissos var ungur sveinn sem elskaði mynd sjálfs sín. Sat hann grafkyrr hjá silfurfagurri 

lind og horfði öllum stundum ástfanginn á mynd sína í lindinni, þangað til hann veslaðist upp 

í fagnaðarlausri sjálfselsku“ (Jón Gíslason, 1944). 

 Sæunn Kjartansdóttir, sálgreinir veltir fyrir sér í bók sinni Hvað gengur fólki til? hvort 

löngun eftir hraustum og stæltum líkama geti átt meira skylt við hugsýki en heilbrigði. Hún 

segir að gott útlit geti dregið úr kvíða og aukið sjálfstraust en þegar fegrun líkamans er notuð 
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til að breiða yfir lágt sjálfstraust auki það kvíðann í stað þess að draga úr honum. Ástæðan 

fyrir því er sú að fólk skynjar ósamræmi milli þess hvernig það sér sjálft sig og hvað aðrir sjá 

(Sæunn Kjartansdóttir, 1999). 

 Karlmenn geta, rétt eins og konur, haft áhyggjur af líkamsmynd sinni. Þessar áhyggjur 

lýsa sér í óánægju með þyngd og ásigkomulag líkamans. Niðurstöður rannsókna benda til 

þess, að með sífellt auknum vinsældum vaxtarræktar, verða fleiri ungir karlmenn óánægðir 

með líkamlegt útlit sitt. Óánægjan snýst ekki um að vilja minni og grennri líkama, eins og er 

oft í tilfelli kvenna, heldur stærri og vöðvastæltari (Pope o.fl., 2000). Líkamsímynd karla 

getur hinsvegar verið flókin. Áður var talið að karlmenn sæktust eingöngu eftir auknum 

vöðvamassa en nú er einnig vitað að þeir eru líka áhyggjufullir yfir að ná lágri fituprósentu 

(Cafri o.fl., 2005). 

 Parish, Baghurst og Turner (2010) rannsökuðu ástæður þess að karlmenn fara út í 

vaxtarrækt. Helstu ástæðurnar voru: sjálfsálit, átrúnaðargoð, fyrri þátttaka í íþróttum og 

heilsa. Hreyfing getur dregið úr kvíða og þunglyndi, en Palmer, Palmer, Michiels og Thigpen 

(1995) sýndu fram á að hreyfing tengd vaxtarrækt lækkar kvíða og þunglyndi meira en 

loftháð hreyfing. Niðurstöður rannsóknar Hurst, Hale, Smith og Collins (2000) sýndi einnig 

að reyndari vaxtarræktarmenn höfðu lægri kvíðaeinkenni en þeir reynsluminni. 

 Klein (1995) komst að þeirri niðurstöðu að flestir vaxtarræktarmenn glímdu við lágt 

sjálfstraust. Í nýrri rannsókn Klein (2007) veltir hann fyrir sér hvort vaxtarræktarmenn æfi oft 

af of miklum ákafa til að virka ógnvekjandi til þess að bæta upp fyrir óöryggið. Einnig segir 

hann að sama hversu vöðvamiklir þeir verða, þá verða þeir aldrei sáttir með sjálfa sig, því 

þeir finna þeir alltaf einhvern sem er vöðvameiri. 
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Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Af þessu má sjá að fjölmargar rannsóknir og atvikslýsingar sýna fram á mikilvægi hugrænna 

þátta í árangri í íþróttum. Fáar rannsóknir hafa hinsvegar verið gerðar hér á landi varðandi 

andlega hlið vaxtarræktar. Eins og áður kom fram þykir vaxtarrækt mjög krefjandi íþrótt 

andlega og vildi ég kanna hversu mikilvægir hugrænir þættir eru að mati vaxtarræktarmanna 

og hvað þurfi til að ná langt. Rannsóknin hefur þann tilgang að dýpka og auka skilning á 

fyrirbærinu. Rannsóknarspurningar mínar eru: Hver er upplifun vaxtarræktarmanna á 

hugrænni færni í íþrótt sinni? Sem og: Skipta hugrænir þættir meira máli en líkamlegir til 

árangurs? 

 

Aðferð 

Rannsóknaraðferð 

Bæði viðtölin og eftirvinnslan voru unnin eftir aðferðum Vancouver-skólans.  

Vancouver-skólinn er eigindleg rannsóknaraðferð í fyrirbærafræði þar sem gögnum er safnað 

með samræðum (e. dialogues). Samræður eru skilgeindar sem styrkjandi tjáskipti þar sem 

rannsakandi og meðrannsakandi virða hvorn annan, finna fyrir skilningi, upplifa virka hlustun 

frá hinum aðilanum og eru báðir frjálsir í að tala og hlusta. Samt sem áður hlustar 

rannsakandi meira en hann talar, en með því er átt við hversu mikilvægt það er að hlusta af 

lífi og sál á meðrannsakandann og ekki sé tekið fram í. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að 

nota eigindlega frekar en megindlega aðferð var til að fá fram upplifun þátttakenda af 

hugrænum þáttum. Á síðustu árum hefur orðið mikil aukning í íþróttasálfræði í notkun 

eigindlegra rannsóknaraðferða til að auka þekkingu á fyrirbærum tengdum íþróttum og 

árangri í íþróttum og hafa eigindlegar rannsóknir verið hægt og bítandi að ryðja sér til rúms 

sem viðurkennd rannsóknaraðferð (Dale, 1996). 
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 Vancouver aðferðin er bæði gagnaöflun og gagnagreining. Skólinn er notaður til að 

auka skilning á mannlegum fyrirbærum og hefur lýst mannlegri reynslu. Farið er eftir því að 

einstaklingurinn sjái heiminn með sínum augum og að sýn hans mótist af fyrri reynslu og 

eigin túlkun á þeirri reynslu. Þessi sýn einstaklingsins hefur áhrif á hvernig hann upplifir 

heiminn og hvernig hann lifir lífi sínu. Mikilvægt er að hafa áhuga á að skilja merkingu og 

koma auga á þemu, bæði það sem er sameiginlegt og það sem er frábrugðið. Leitast er við að 

skilja hvern einstakling í því samhengi sem hann er í. Áhersla er á að byggð sé upp ákveðin 

heildarmynd af reynslu meðrannsakandans út frá hans sjónarhóli. Litið er hvern þátttakanda 

sem meðrannsakanda (e. co-researcher) og mikilvægt er að litið sé á hann með virðingu og 

hlýju. Þátttakandi er dýrmætur einstaklingur sem hefur mikilvægum upplýsingum að miðla, 

hann er sérfræðingurinn og er að fræða mann. Hann er í raun og veru að rannsaka fyrirbærið 

með rannsakandanum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 Mikilvægt er að rannsakandi sé opinn og næmur því hann er að reyna að skilja 

eitthvað betur og í meiri dýpt. Rannsóknarferlinu í Vancouver-skólanum er skipt í sjö 

meginþætti; að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að 

sannreyna. Hægt er að setja þetta ferli í hringferli. Með notkun hringferlisins er hægt að setja 

rannsóknarferlið fram í 12 meginþrepum, sem lýsir rannsókn innan Vancouver-skólans í 

grófum dráttum. Þrepin 12 eru: 

 1. Að velja samræðufélaga. 

 2. Fyrst er að vera kyrr. 

 3. Þátttaka í samræðum. 

 4. Skerpt vitund varðandi orð. 

 5. Byrjandi greining á þemum. 

 6. Að átta sig á heildarmynd reynslu hvers einstaklings. 

 7. Staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum. 



HUGURINN SKIPTIR MESTU MÁLI	   	   	   25	  

	  

 8. Að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu. 

 9. Að bera saman niðurstöðurnar við rannsóknargögnin. 

 10. Að velja rannsókninni heiti sem lýsir niðurstöðu hennar í örstuttu máli. 

 11. Að sannreyna niðurstöðurnar með einhverjum meðrannsakendum. 

 12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar. 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003) 

 

Úrtak 

Úrtakið var tilgangsúrtak en skilyrði fyrir þátttöku var að einstaklingurinn þurfti að vera 

vaxtarræktarmaður. Í þessari rannsókn verður vaxtarræktarmaður skilgreindur sem 

einstaklingur sem æfir reglulega með lóð til að auka vöðvavöxt sinn og skera sig niður í þeim 

tilgangi að keppa (Parish o.fl., 2010). Rannsakandi nýtti sér reynslu sína úr 

vaxtarræktarheiminum við val á þátttakendum. Allir hafa þeir tekið þátt í vaxtarræktarmótum 

með góðum árangri og er einn þeirra margfaldur Íslandsmeistari. 

 Þátttakendur vor þrír karlmenn á aldrinum 23-40 ára. Til að gæta trúnaðar var nöfnum 

meðrannsakenda breytt. Þeim voru gefin nöfnin Árni, Bjarki og Helgi. Rannsakandi hafði 

samband við mennina í gegnum síma í apríl 2013 og fóru viðtölin fram á heimilum 

þátttakenda. 

 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum sem tekin voru upp á raddupptökutæki. Í þessari 

rannsókn var stuðst við óstöðluð viðtöl því þau gefa skýrari sýn á upplifun og reynslu 

viðmælandans. Rannsakandi skrifaði ekki niður hjá sér athugasemdir meðan á viðtölunum 

stóð til að fylgjast betur með allri tjáningu meðrannsakenda. Meðrannsakendur gáfu upplýst 
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samþykki sitt eftir að þeir fengu ítarlegar upplýsingar um eðli og tilgang rannsóknarinnar og í 

hverju þátttakan væri fólgin. Nöfnum þeirra var breytt, þeim var gerð grein fyrir að þeir gætu 

hætt þátttöku á hvaða stigi málsins sem væri og neitað að svara ákveðnum spurningum. 

Einnig fengu meðrannsakendur að lesa viðtölin yfir eftir að þau voru skrifuð niður og gátu 

dregið til baka einstaka þætti ef óskað var eftir. Rannsakandi studdist við spurningar sem 

hann samdi eftir lestur fræðilegs efnis um fyrirbærið. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar. 

 

Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á raddupptökutæki og eftir að þeim lauk voru þau skrifuð orðrétt 

niður. Mikilvægt er að skrifa niður hvert einasta orð og hljóð. Hlátur, þagnir og hik eru 

skrifuð niður (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Eftir að viðtölin voru skrifuð niður var rituðum 

texta (e. transcripts) skipt niður í þemu sem byggðist á túlkun rannsakanda. Ekki var stuðst 

við sérstakt greiningarlíkan við greiningu gagnanna. 

 

Réttmæti  

Litið er á rannsóknarniðurstöður innan Vancouver-skólans sem þekkingarframlag. Hversu 

trúðverðuglega rannsakanda tekst að setja fram niðurstöður er mjög mikilvægt því réttmæti 

eða trúverðugleiki byggist að hluta til á því. Til að sannreyna niðurstöður þarf rannsakandi 

stöðugt að vera með spyrjandi hugarfar gagnvart eigin túlkunum. Mikilvægt er að nýta sér 

samræðurnar við meðrannsakendur til fulls því niðurstöðurnar verða til í samvinnu við þá. 

Innan Vancouver-skólans er leitast við að auka réttmæti eða trúverðugleika með því að skoða 

vel allar ógnir við réttmæti hennar. Rannsakandi þarf til dæmis að spyrja sjálfan sig að 
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spurningum eins og „Hef ég skilið þetta rétt?“ og „Er þetta í raun og veru þráðurinn í því sem 

viðmælendur mínir hafa verið að segja?“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

Siðferði 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur eigi hún að standa undir nafni. Það er rangt að 

valda mönnum og dýrum óþarfa þjáningu og það er rangt að vanvirða ákvarðanir sjálfráða 

einstaklinga því þeir hafa sjálfstæða hagsmuni sem öðrum ber að virða. Siðferði leitast við að 

svara spurningum um hvað sé rangt, gott og illt. Annarsvegar vísar orðið siðferði til þess 

hvernig hegðun og hugarfari fólks er í raun háttað og hinsvegar til þess hvaða hegðun og 

hugarfar ætti að ríkja. 

 Siðfræðin leitast við að fólk spyrji sig spurninga eins og: hversu mikla áhættu má 

rannsóknin fela í sér fyrir þátttakendur, eigi hún að teljast réttlætanleg? Er í lagi að 

rannsóknin feli í sér verulega áhættu fyrir þátttakendur svo framarlega sem þeir taki þátt í 

henni af frjálsum vilja og séu vel upplýstir? Fjórar höfuðreglur liggja til grundvallar í 

siðfræði heilbrigðisgreina. Þessar reglur eru: sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003). 

 Sjálfræðisreglan byggir á að bera eigi virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 

hennar. Það er rangt að misnota fólk og blekkja það um sannan tilgang rannsóknarinnar.  Því 

á alltaf að koma heiðarlega fram og er gerð krafa um að fólk verði að samþykkja þátttöku af 

fúsum og frjálsum vilja, viti nákvæmlega hvað það er að samþykkja og viti eðli 

rannsóknarinnar.  Tilgangur rannsóknarinnar þarf að vera skýr og þátttakendur viti hvaða 

áhætta og ávinningur fylgi þátttöku. Einnig þarf að taka fram að þátttakandi geti hætt við 

þátttöku á hvaða tíma sem er.  
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 Skaðleysisreglan snýst um að rannsóknir megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu 

fyrir þátttakendur. Umfram allt þarf að forðast að valda skaða og passa þarf að áhættan sé 

innan viðunandi marka. Upplýst samþykki eitt og sér nægir ekki til að rannsókn sé talin 

siðferðilega réttmæt. Ástæðan er sú að margir þátttakendur virðast treysta því að ekki væri 

boðið upp á þátttöku nema skynsamlegt væri að þiggja hana. Tryggja þarf að rannsóknin 

samrýmist hagsmunum þátttakenda.  

 Velgjörðareglan snýst um að láta sem best af sér leiða og fórna sem minnstu. Reglan 

kveður á um að rannsakendur eru skyldugir til að gera einungis rannsóknir sem gætu verið til 

hagsbóta fyrir mannkynið. Síðasta reglan, réttlætisreglan kveður á um að sanngirni skuli gæta 

í dreifingu gæða og hver einstaklingur skuli fá það sem hann á skilið. Því miður lendir 

áhættan af þátttöku oft á þeim sem hafa veika stöðu í samfélaginu en ávinningur skilar sér til 

þeirra sem búa við góð kjör. Því hefur réttlætisreglan leitt af sér kröfuna um að vernda þá sem 

hafa veika stöðu í samfélaginu fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2003). 

 Það getur reynst erfitt að gera eigindleg gögn ópersónugreinanleg. Þó að nöfnum 

þátttakenda sé breytt getur verið auðvelt að geta sér til um hver þeir eru. Ástæðan er sú að oft 

lýsa gögnin persónulegri reynslu (Seidman, 1998). Því er mjög mikilvægt að rannsakandi 

gæti trúnaðar og þagmælsku. 

  

Niðurstöður og umræða 

Aðalþemað í lýsingum meðrannsakenda minna var mikilvægi andlega þáttarins og mikilvægi 

þess að nota skynmyndir. Allir voru þeir einróma um þau atriði. Önnur meginþemu sem 

komu fram voru álag og streita, góð líkamsímynd og sjálfstraust og krefjandi markmið. 
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Mikilvægi andlegu hliðarinnar 

Meðrannsakendur mínir voru sammála um hversu mikilvægt það er að hafa hausinn í lagi og 

töldu hugræna þætti í raun mikilvægari en líkamlega. Árni segir að öllu máli skipti að vera 

rétt innstilltur: 

 Ef ég ætti að setja þetta prósentulega séð.. þá skiptir hausinn á þér myndi ég segja 

 svona 75%. Og bara andlegi þátturinn, og hvernig þú ert innstilltur, og hvernig þér 

 líður bara almennt í lífinu. Ef það er ekki til staðar þá nærðu ekki árangri, hvort 

 sem.. hversu sterkur eða hversu genetíska líkamlega hæfileika þú hefur. 

 

Að mati Bjarka ráða andlegu þættirnar hvert þú ferð með hæfileika þína: 

 Maður græðir á því að vera einhvernvegin frá náttúrunnar hendi, með vöðvastyrk og 

 þol. Og það er þá bara þinn byrjunarreitur en það er samt alltaf bara 

 byrjunarreitur. En svo myndi ég segja að hinir þættirnir sem þú nefnir, þessir andlegu 

 þættir.. þeir eru það sem skipta öllu máli hvert þú ferð með það. Ég myndi segja að 

 hugurinn væri svona 70%.. skiptir meira en allt annað, því það er svo auðvelt að 

 gefast upp. 

 

Helgi er sammála hinum meðrannsakendunum, og telur hugræna þætti skipta meira máli en 

allt annað: 

 Það skiptir í rauninni öllu máli bara ..(þögn) hvernig á ég að orða þetta..bara svona 

 viljinn til að halda alltaf áfram. Ég myndi ekki geta gert þetta ef hausinn væri ekki á 

 réttum stað. Hugurinn er alltsaman í rauninni í þessu. 
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Mikilvægi skynmynda 

Meðrannsakendur mínir notuðu allir skynmyndir mjög mikið og voru sammála um að þær 

væru mjög gagnlegar. Bæði notuðu þeir skynmyndirnar til að endurupplifa atburði og til að 

sjá fyrir sér atburði í huganum. Árni sér fyrir sér í huganum hvernig hann ætlar að gera 

hlutina: 

 Daginn sem ég ákveð það að keppa í einhverju þá er ég búinn að vinna. Og þá er ég 

 búinn að fara í gegnum.. þá fer ég í gegnum eiginlega nánast daglega.. og alltaf á 

 æfingum og fyrir æfingar og ég í rauninni.. það bara keyrist í gegnum hugann á mér 

 allan daginn.. eða oft á dag hvernig ég ætla að gera þetta, hvernig.. (þögn) ég tek á 

 móti verðlaunum, hvernig ég ætla að koma fram, hvernig ég ætla bara gera, sko 

 hvernig keppnisdagurinn er hjá mér og í rauninni líka eftir skiluru? Andlega hef ég 

 mjög mikið gagn af þessu. En þetta náttúrulega setur á mig aukna pressu, það er ekki 

 spurning. 

 

Bjarki endurupplifir atburði og býr líka til í huganum. Aðspurður um hvort hann telji 

skynmyndir gagnlegar hafði hann þetta að segja: 

 Klárlega.. (þögn) getur verið með eitthvað úr fortíðinni sem þú ert mjög ánægður með 

 eða eitthvað sem þú sérð fyrir þér í framtíðinni. Þá er það kannski  meira að sjá fyrir 

 sér hvernig maður ætlar að gera hlutina. Það gerir markmiðið líka svo skýrt, yfirleitt 

 þegar ég nota skynmyndir þá er það líka af því að það er einhver lokapunktur.  

 

Helgi notast mjög mikið við skynmyndir og telur mikilvægt að sjá fyrir sér hvert maður er að 

stefna. Hann notaði skynmyndir meðal annars sem endlegan undirbúning fyrir keppni: 

 Þú veist þegar ég fór uppá svið og gerði það sem ég var að gera þá fannst mér það 

 aldrei skrýtið eða ónáttúruleg tilfinning eða neitt stress því ég var búinn að gera það 
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 þú veist 100 sinnum áður í huganum. Og mér leið eins og ég væri að gera þetta bara 

 enn einu sinni aftur. 

 

Seinna í viðtalinu segir hann: 

 Með því að ímynda sér skýrt því sem maður ætlar sér að ná.. þá ferðu náttúrulega 

 alltaf að trúa því meira og meira að þú getir gert það skiluru. Ég loka oft augunum og 

 sé fyrir mér nákvæmlega mig standa uppá sviði.. að taka við verðlaunum eða 

 eitthvað. Og svo reynir maður á hverjum einasta degi með því sem maður er að gera 

 að draga það fram í veruleikann, gera það að veruleika. 

 

Álag og streita 

Meðrannsakendur mínir voru sammála um að undirbúningi fyrir vaxtarræktarkeppni fylgdi 

álag bæði á líkama og sál. Misjafnt var þó hvort álaginu fylgdi kvíði og streita. Tveir 

meðrannsakendur fundu fyrir mikilli streitu meðan einn taldi þetta ekki hafa mikil áhrif á sig. 

Allir voru þeir þó sammála um að á síðustu vikunum fyrir keppni gæti komið upp pirringur. 

Þegar Bjarki var spurður hvort hann hafi fundið fyrir streitueinkennum svaraði hann: 

 Já definitely (þögn) ég fann alveg fyrir að það var styttri í mér þráðurinn. Þetta svona 

 yfirtók dálítið mikið síðusta einn og hálfan mánuðinn og það komst eiginlega ekkert 

 annað að hjá mér. Maður var líka pínu stressaður. Þannig að.. ég fann alveg fyrir 

 streitueinkennum, algjörlega. 

 

Helgi sagði að fyrstu vikurnar í niðurskurðinum hefðu ekki haft áhrif á daglegt líf hans. En 

síðustu fjórar vikurnar hefðu verið erfiðar og hann fann fyrir klárum streitueinkennum.  Þá 
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hefði hann helst viljað vera einn eða með kærustunni. Aðspurður um hvernig þessi streita 

birtist svaraði hann: 

 Bara þú veist styttri, kveikiþráðurinn. Og hlutir sem áttu kannski ekkert að pirra mig. 

 Undir venjulegum kringumstæðum myndi ég bara hugsa svona "þessi manneskja á 

 bara erfiðan dag" þá fauk ég bara beint í gírinn bara svona þú veist "djöfulsins fífl, af 

 hverju er hann að tala svona við mig" en svo auðvitað áttaði maður sig kannski á því 

 þegar maður var búinn að pirra sig aðeins að.. maður svona neinei ég hefði ekki átt 

 að bregðast svona við og baðst bara afsökunar skiluru. En þetta var meira bara 

 svona í formi.. eins og ég segi síðustu vikurnar, var þreyttur og örlítið styggur 

 kannski. 

 

Árni kveðst ekki finna fyrir kvíða á meðan undirbúningi fyrir keppni stendur en segir að 

þráðurinn verði styttri: 

 Það er ekki neinn kvíði eða neitt svoleiðis. Þetta er náttúrulega ofur álag sem maður 

 er að setja á líkamann í þessu sko það er engin spurning. Það er helst svona síðustu 

 vikuna sem koma kannski ákveðin streitumerki í formi þess að.. þú verður pirraðri 

 skiluru. Þú ert bara orðinn þreyttur og matarlítill og svoleiðis og þá kannski aðeins 

 styttist þráðurinn. En ég bara veit af því og þess vegna reyni ég nú að hafa það 

 hugfast sko. En svona almennt séð stressar þetta mig ekkert endilega. 

 

Líkamsímynd og sjálfstraust 

Meðrannsakendur mínir voru allir með jákvæða líkamsímynd og hátt sjálfstraust. Misjafnt 

var þó hvort þeir töldu vaxtarræktina hafa haft áhrif á sjálfstraustið. Tveir meðrannsakendur 
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sögðust hafa haft hátt sjálfstraust áður en þeir byrjuðu að æfa en einn segir það ekki hafa 

verið gott. Helgi lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 

 Já ég myndi segja að sjálfsálitið mitt hafi farið alveg töluvert mikið upp, bara við það 

 að byrja að æfa. Og fannst það fara alveg töluvert ennþá meira upp eftir að ég var 

 búinn að keppa og.. (þögn) maður finnur fyrir meiri svona.. aukinni virðingu, og þú 

 veist kannski aðdáun frá öðrum, sem að gefur manni auðvitað meira sjálfstraust þar 

 af leiðandi. Ég myndi segja að ég var ekki mjög sjálfsöruggur áður en ég byrjaði að 

 æfa, eiginlega bara mjög mjög óöruggur. 

 

Árni telur að vaxtarræktin hafi ekki haft áhrif á sjálfstraust hans og segist alltaf hafa haft hátt 

sjálfstraust. Hann segir að uppeldi sitt hafi haft þar mikil áhrif: 

 Nei það breytti eiginlega engu, hefur ekki breytt neinu í rauninni. Ég er svona.. alinn 

 upp þannig bara. Ég prófaði ýmsar íþróttir og svona og þetta sport hentaði mér bara. 

 Það hefur ekkert eflt sjálfstraust mitt frekar en kannski ef ég væri að keppa í einhverju 

 öðru sko. 

 

Bjarki segist alltaf hafa verið frekar öruggur með sjálfan sig en telur að keppni í vaxtarrækt 

hafi samt haft jákvæð áhrif: 

 Ég myndi segja að ég hafi alltaf verið frekar sjálfsöruggur sko. En það er mjög erfitt 

 að svara þessu, ég myndi segja að líkamsrækt almennt hafi gert það, þú veist eins og 

 frá því að ég byrjaði að æfa, með sjálfsmynd og eitthvað svoleiðis. Að því leytinu til er 

 ég mjög stoltur að hafa gert þetta, þannig að jú ég myndi alveg segja að það hafi 

 verið til hins betra. En þú veist ég finn ekkert (þögn) eitthvað brjálað boost út frá því.  
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Þegar ég spurði meðrannsakendur mína hvort þeir væru ánægðir með líkama sinn var svarið 

hjá öllum já. Hinsvegar mátti greina metnað hjá flestum og vilja til að bæta sig enn frekar. 

Þeir líkja þessu við aðrar íþróttir og segja að góður íþróttamaður vilji alltaf bæta sig. Helgi 

lýsir þessu svo: 

 Já ég get alveg sagt að ég sé bara mjög ánægður með hvernig ég lít út og er alltaf 

 stoltur af því bara hversu langt ég er búinn að komast skiluru. En auðvitað er maður í 

 þessari íþrótt.. og maður er alltaf að hugsa hvar maður getur bætt og hvað maður 

 getur gert betur. En það þýðir samt ekkert endilega að ég sé óánægður með hvernig 

 ég lít út núna. Bara eins og í öllum íþróttum. Þú veist sama hversu góður þú ert, þá 

 hugsar samt alltaf góður íþróttamaður "hvað get ég gert betur" og maður er alltaf 

 hungraður í að bæta sig og verða betri eins og er partur af því sem gerir þetta 

 skemmtilegt. 

 

Bjarki hefur svipaða sögu að segja. Aðspurður hvort hann væri ánægður með líkama sinn 

svaraði hann: 

 Já ég er það og þú veist stoltur og ánægður. En af því að maður er alltaf í þessum 

 pælingum og að miða sig við að keppa.. og halda áfram af því að þetta er íþrótt. Þá 

 sér maður alveg hvar maður getur bætt sig. En það er ekki þar með sagt að maður sé 

 óánægður. Ef þú ert í einhverri annari íþrótt og ert að spila fyrir sko.. Fulham eða 

 eitthvað, það er geðveikt gott, en ég meina þú veist, það er ekki þar með sagt að þú 

 myndir ekki sjá fyrir þér að ná lengra. 

 

Árni er ánægður með sinn líkama en telur þó að líkamsímynd geti verið brothætt í þessari 

íþrótt: 
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 Já já ég er það sko [ánægður með líkamann] og hef yfirleitt verið það. Ég  hérna fór í 

 þetta náttúrulega, eða er búinn að vera í þessu frá því ég var bara unglingur og fór 

 ekkert í þetta að neinni.. að ég þyrfti eitthvað að sanna mig eða neitt svoleiðis. Þetta 

 er bara hreint og klárt áhugamál. En ég held hinsvegar klárlega að maður sé 

 viðkvæmari fyrir.. (þögn) svona.. eða þú veist maður er brothættari í þessu sporti 

 heldur en ýmsu öðru. 

 

Markmiðssetning og drifkraftur 

Meðrannsakendur mínir voru sammála um að markmiðssetning væri mjög áhrifarík og allir 

settu þeir sér markmið. Bjarki lýsir markmiðum sínum með eftirfarandi hætti: 

 Fyrsta markmiðið mitt var að fólk myndi svona þú veist finnast ég flott vaxinn. Það 

 sem manni finnst flott breytist síðan eftir því hversu lengra þú ferð. Markmiðið mitt 

 núna er ekkert einhver lokapunktur, bara svona slow gains og halda mér í lægri 

 fituprósentu. 

 

Árni setur sér markmið ár fram í tímann. Honum líður best þegar hann er  í líkamlegu góðu 

formi og markmið hans snúast að miklu leyti um það: 

 Ég hef sett mér markmið.. svona ár fram í tímann. En meira hef ég ekki gert. Ég hérna 

 ætlaði í raun aldrei að vera einhver mikill keppnismaður í þessu og ég notaði 

 keppnir til þess að halda mér í formi í rauninni. En jú jú, ég set mér markmið, og mín 

 markmið eru í rauninni alltaf þau að vinna og vera bestur í því sem ég er að fara að 

 gera. Grunn tilgangurinn í þessu er bara að halda mér í formi og líða vel í eigin 

 skinni og mér líður vel með það að vera í formi skiluru. Það er bara það sem ég þekki 

 og mér líður vel þannig.  



HUGURINN SKIPTIR MESTU MÁLI	   	   	   36	  

	  

 

Helgi telur að markmiðssetning sé mjög öflug: 

 Fyrsta markmið sem ég setti mér og skrifaði niður.. man ekki alveg hvenær það var. 

 En þú veist, þá uppgötvaði ég samt hvað það væri powerful að setja sér markmið og 

 setja sér einhvern tímapunkt þar sem ég vildi vera búinn með þetta markmið. Þetta 

 var ekki lengur bara draumur heldur markmið skiluru. Og þá skrifaði ég niður alveg 

 frekar langa runu bara eftir eitt ár langar mig að líta svona út, mig langar að vera 

 svona og svona og svona. Svo fór ég bara markvisst að vinna að því með upplýsingum 

 sem ég aflaði mér. En eftir að ég byrjaði að keppa, þá fór ég að setja mér 

 langtímamarkmið, sem var í rauninni bara "ég ætla að keppa innan næstu  tveggja 

 ára". Svo í millitiðinni er ég alltaf með bara einhver svona lítil markmið sem halda 

 mér við efnið. 

 

Misjafnt var þó hver ástæða þess að þeir fóru út í þessa íþrótt væri og hvað þeir notuðu til 

þess að halda sér gangandi. Sjálfsálit, fyrri þátttaka í íþróttum, áhugi og lífsstíll voru nefnd í 

því samhengi. Árni prófaði ýmsar íþróttir á sínum yngri árum en finnur sig best í 

vaxtarræktinni: 

 Pabbi var í þessum lyftingum og margir í fjölskyldunni hjá mér í þessu sporti og.. ég 

 er búinn að prófa handbolta og fótbolta og búinn að prófa karate, og júdó og 

 hestaíþróttir og einhvernvegin enda ég alltaf í þessu. Þetta er bara það sem ég kann 

 og geri svona best af þessu sem ég hef prófað. Ég hef ekki hæfileika í handbolta eða 

 fótbolta. Ég hef hæfileika í þetta og mér gengur vel í þessu og finn mig í þessu. 

 

Aðspurður hvað haldi honum í þessari íþrótt segir hann: 
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 Það er í rauninni bara áhuginn og keppnisskap held ég. Þetta er bara líffstíll orðinn 

 hjá mér sko, meira kannski útí það núna. Þetta er svona partur af lífi þínu, og 

 matarræðið í þessu og allt þetta bara, vera organíseraður það bara.. er bara gott 

 fyrir mig sko. Bæði hvort sem það tengist starfinu og lífsmátanum, þetta bara hentar 

 mér. Ég fæ ákveðna lífsfyllingu við þetta, það er bara þannig. 

 

Helgi var óánægður með útlit sitt og vildi breyta því: 

 Ég var bara mjög óánægður með hvernig ég leit út. Og var að fara í utanlandsferð og 

 þá var svona markmiðið að vera flottur á ströndinni skiluru. Það var í rauninni bara 

 eina ástæðan fyrir að ég byrjaði.. mig langaði bara að líta betur út.  

 

Hann segir að markmiðin sín og áhuginn á íþróttinni haldi sér gangandi: 

 Já, það er í raunni bara þú veist, markmiðin sem maður setur sér. Maður vill ná 

 markmiðunum sem maður setur sér auðvitað. Þetta lætur mér líða vel, lætur mér líða 

 vel með sjálfan mig. Ég hef gaman af þessu. Og að fara í ræktina þú veist kórónar 

 daginn minn skiluru. Þetta er áhugamálið mitt. 

 

Svipaða sögu er að segja af Bjarka. Hann var óánægður með líkamann á sér og vildi breyta 

því: 

 Ég var í íþróttum þegar ég var yngri, og var þá bara mjög ánægður með mig. Og 

 hérna.. var alveg fit unglingur og svona, en svo fitnaði ég alveg töluvert mikið. Og þá 

 hafði ég aldrei áður verið eins óánægður með líkamann á mér. Og fór bara inní þetta 

 til þess að grenna mig og þannig að ég gæti orðið ánægður með mig.  
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Bjarki telur heilsuna mikilvæga og vill halda sér í góðu formi. Aðspurður um hvað drífi hann 

áfram segir hann: 

 Þú veist eitt af því getur verið að vera út lífið í gegn í eins góðu formi og maður 

 mögulega getur. Vera þú veist.. (þögn) ánægður með sig, ánægður þú veist með að 

 vera að hreyfa sig. Þú sérð alltaf hvað þú getur gert betur, og það eru þessi litlu 

 markmið sem maður setur sér, sem maður er alltaf að elta, sem hlaðast upp í eitt 

 langtímamarkmið. Og kannski skiptir það mestu máli, að hafa þessi litlu markmið að 

 keppast að hverju sinni. 

 

Meðrannsakendur mínir voru allir ánægðir með líkama sinn og með gott sjálfstraust. Misjafnt 

var þó hvort þeir töldu vaxtarræktina haft áhrif á sjálfstraustið. Er þetta ekki í samræmi við 

rannsóknir Klein (1995) sem sýndi að flestir vaxtarræktar menn glímdu við lágt sjálfstraust. Í 

nýlegri rannsókn Klein (2007) lýsir hann einnig neikvæðri líkamsímynd karla og segir að 

sama hversu vöðvamiklir þeir verða, þá verða þeir aldrei sáttir með sjálfa sig því þeir finna 

alltaf einhvern sem er vöðvameiri. Margir halda að sjálfstraust sé eitthvað sem er meðfætt og 

ekki hægt að kenna. Annaðhvort ertu með það eða ekki. Það er rangt en það kostar hinsvegar 

vinnu, skipulagningu og æfingu að byggja það upp. Ýmsar leiðir eru til að auka sjálftraust og 

má þar nefna að hugsa á sjálfsöruggan hátt, nota skynmyndir, komast í gott líkamlegt form og 

vera vel undirbúinn (Weinberg og Gould, 2011). 

 Greinilegt er að meðrannsakendur mínir telja hugræna þætti afar mikilvæga og maður 

nái ekki langt án þess að hafa andlegu hliðina í lagi. Árni segir meðal annars að vægi 

hugrænna þátta sé um 75%. Allir meðrannsakendurnir telja skynmyndir mjög mikilvægar og 

nota þær mikið í andlegum undirbúningi. Einnig telja þeir markmiðssetningu öflugt tæki í að 

ná árangri. Meðrannsakendur mínir fundu allir fyrir streitu í einhverju formi meðan á 

undirbúningi fyrir keppni stóð. Allir fundu þeir fyrir pirringi eða misjafnt var hvort kvíði hafi 
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komið fram. Sambandið milli kvíða og frammistöðu hefur verið íþróttasálfræðingum 

hugleikið í áratugi. Hvers vegna nota sumir íþróttamenn líkamlega- og sálræna örvun sér í 

hag meðan aðrir bera tjón af? Fræðimenn hafa ekki ennþá komist að endanlegri niðurstöðu 

enda er um mjög flókið samspil að ræða en margar áhugaverðar kenningar hafa verið settar 

fram eins og U-kenningin og IZOF kenningin. 

 Nú í byrjun 21. aldar er íþróttasálfræði lifandi og vaxandi grein með bjarta framtíð. 

Fjölmargar rannsóknir og atvikslýsingar sýna fram á mikilvægi hugrænna þátta í árangri í 

íþróttum. Niðurstöður rannsóknar Becker og Solomon frá árinu 2005 sýndu til dæmis að 

körfuboltaþjálfarar töldu sálfræðilega þætti eins og vinnusemi og ást á leiknum mikilvægari 

en líkamlega eins og íþróttamennsku (e. athleticism) í sambandi við hæfni leikmanna. 

Íslenskar rannsóknir sýna einnig fram á mikilvægi hugrænna þátta. Niðurstöður rannsóknar 

Hauks Inga Guðnasonar (2006) leiddu í ljós að yfir helmingur þátttakenda töldu vægi 

hugrænna þátta vera yfir 60% í árangri.  

 Í mörgum íþróttum munar ekki nema nokkrum sekúndubrotum á fyrsta og öðru sæti. 

Gera má ráð fyrir að hugarfar sé eitt af því sem skilur á milli. Sá sem stefnir hátt ætti að 

leggja stund á hugræna þætti samhliða þeim líkamlegu en andleg þjálfun er allt of oft 

vanrækt. Ljóst er að andlegir og líkamlegir þættir spila bæði mikilvæg hlutverk í árangri í 

íþróttum. Hinsvegar verður enginn góður íþróttamaður með því að þjálfa einungis hugræna 

færni og sleppa líkamlegu þáttunum. Svo virðist sem við fáum ákveðna hæfileika í vöggugjöf 

en þeir ná ekki að þróast og njóta sín ef hausinn er ekki á réttum stað. 
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