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Ágrip (útdráttur) 

Kenningin um trú á eigin getu (self-efficacy) er sett fram af Albert Bandura. Bandura lýsir 

trú á eigin getu sem formi af sjálfstrú sem hefur áhrif á daglegt líf okkar. Trú á eigin getu 

er trú viðkomandi um hvort þeir hafi það sem til þarf til að sýna vissa hegðun sem 

umhverfið væntir af okkur.  

Í þessari rannsókn var trú á eigin getu í líkamsrækt og námi skoðað. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að reyna að varpa ljósi á hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á fólk í 

námi, sem og í líkamsrækt. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 

viðtöl við fjórar stúlkur.  

Niðurstöður rannsóknar benda til að því lengur sem einstaklingur hefur stundað líkamsrækt 

því meiri trú á eigin getu hafi hann til hennar. Þá benda niðurstöður rannsóknar einnig til 

að þeir sem hafa skýra framtíðarstefnu um framhaldið eftir nám hafi meiri trú á eigin getu í 

náminu en þeir sem eru óvissir.  

Trú á eigin getu er mikilvæg í námi sem og í öllum daglegum athöfnum. Því  meiri trú sem 

fólk hefur á eigin getu, því líklegra er það til að setja sér markmið og ná þeim, hvort sem 

það er í námi eða í líkamsrækt.  
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 Formáli 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til BA-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði. 

Kveikjan að rannsókninni kviknaði þegar ég sat áfangann Hugur, heilsa og forvarnir 

haustið 2013. Sjálf hef ég mikinn áhuga á sjálfinu og hvernig sjálfið hefur áhrif á okkar 

daglega líf. Auk þess hef ég mikinn áhuga á líkamsrækt og vildi ég því rannsaka hvernig 

trú á eigin getu hefur áhrif á afköst okkar í líkamsrækt.  

Ég vil þakka kærasta mínum, Sigurhans Bollasyni, fyrir ómetanlegan stuðning í 

gegnum námið og sem og við gerð þessarar ritgerðar. Þá vil ég einnig þakka foreldrum 

mínum, Stefaníu Hilmarsdóttur, Baldri Gunnarssyni og Kristjáni Kristjánssyni fyrir allan 

þann stuðning sem ég hef fengið frá þeim í gegnum skólagöngu mína. Einnig vil ég þakka 

Drífu Birgittu Gunnlaugsdóttir fyrir áhugaverðar ábendingar og ráðleggingar í gegnum 

háskólagöngu mína og vinnslu ritgerðarinnar. Þá vil ég einnig þakka Nönnu Gunnarsdóttir 

fyrir prófarkalestur og góðar athugasemdir 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Nútímamaðurinn verður  sífellt  meðvitaðri um mikilvægi þess að ástunda heilbrigðan 

lífsstíl á líkama og sál. Heilbrigður lífsstíll hefur áhrif á marga þætti í daglegu lífi sem og á 

okkur sjálf. Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir því hvernig trú á eigin getu hefur áhrif á 

heilbrigðan lífsstíl og hvernig hún hefur áhrif á ástundun okkar í líkamsrækt. Þá hefur trú á 

eigin getu áhrif á hvaða tómstundir við stundum og hversu mikið við leggjum á okkur í 

þeim (Hutchins, Dorlet og Ogletree, 2010).   

Trú á eigin getu hefur einnig áhrif á allt ferlið í námi hjá einstaklingum. Þeir sem 

hafa góða trú á eigin getu eru líklegri til að leggja meira á sig í námi en þeir sem hafa litla 

trú á eigin getu (Usher og Pajares, 2006; Bandura, 1997).    

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð í þesssari rannsókn. Tekin voru viðtöl við 

fjórar stúlkur sem eiga það sameiginlegt að vera nemendur í Háskóla Íslands og stunda 

líkamsrækt í Sporthúsinu í Reykjanesbæ. Rannsakandi afmarkaði sig við stúlkur í þessari 

rannsókn þar sem trú á eigin getu virðist þróast öðruvísi hjá þeim en strákum, sérstaklega 

þegar  kemur að námi, stúlkur virðast draga úr eigin getu en drengir hafa ofurtrú á sjálfum 

sér (Lloyd, Walsh og Yailagh, 2005). 

 Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:  Hvernig birtist trú á eigin 

getu í líkamsrækt? Hefur trú á eigin getu áhrif á ástundun fólks í líkamsrækt? Hvernig 

birtist trú á eigin getu í námi?  
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 bls. 9 

1 Trú á eigin getu  

Kennismiður að trú á eigin getu (self-efficacy) er Albert Bandura (1997). Hann lýsir trú á 

eigin getu sem formi af sjálfstrú sem hefur áhrif á líðan einstaklinga, hvernig þeir hugsa, 

hvetja sig áfram og haga sér í daglegu lífi. Trú á eigin getu er trú á að hafa getu til að 

framkvæma tiltekinn verknað sem ætlast er til af okkur (Hutchins, Dorlet og Ogletree, 

2010). Trú á eigin getu hefur áhrif á val á athöfnum, þrautseigju og hversu mikilli áreynslu 

er beitt við athafnir (Wong, Lau og Lee 2012). 

Trú fólks á eigin getu er ákvörðuð í gegnum þrenns konar væntingar: aðstæður – 

útkoma, aðgerðir – útkoma og væntingar um eigin getu.  Aðstæður – útkoma er trú á hvað 

gerist ef ekkert er gert. Aðgerðir – útkoma er trú einstaklingsins á  hvað gerist ef hann gerir 

eitthvað og væntingar um eigin getu er trú hans um hvort hann hafi það sem til þarf til að 

haga sér á ákveðinn hátt. Dæmi: ef einstaklingur sér tengsl á milli þess að hreyfa sig og 

grennast (aðstæður – útkoma), trúir því ef hann byrjar að hreyfa sig geti hann grennst 

(aðgerðir – útkoma) og finnst hann hafa getuna og viljann til að byrja að hreyfa sig 

(væntingar) er hann líklegri til að byrja að stunda hreyfingu (Lyons og Chamberlain, 

2008).   

  Trú á eigin getu hefur áhrif á hvað menn halda um sjálfa sig og hverju þeir geta 

áorkað. Þessi trú hjálpar okkur að ákveða hvað við gerum með þekkingu okkar og getu, 

hún hefur áhrif á ákvörðun okkar til tómstundavals og hvaða verkefni við tökum okkur 

fyrir hendur (Lloyd o.fl., 2005). Það er mikilvægt atriði að læra að hugsa um hugsanir sínar 

þegar einstaklingur þróar trú á eigin getu  (Strahan, 2008). Trú á eigin getu hefur áhrif á 

hvernig fólk skipuleggur sig, skapar og hefur áhrif á umhverfi sitt sem hefur svo áhrif á líf 

þeirra (Bandura, 1997).   

Trú á eigin getu felst ekki aðeins í því að vita hvað á að gera og hvernig eigi að fara 

að því. Í stuttu máli felst trú á eigin getu ekki í þeirri kunnáttu sem viðkomandi hefur, 

heldur felst hún í trú á það hvað við getum gert undir ýmsum kringumstæðum. Þessi trú er 

ekki eitthvað sem einhver hefur eða hefur ekki í hegðun sinni, heldur er hún vitsmunaleg- 

félagsleg-, tilfinningaleg- og hegðunarkunnátta sem hefur margs konar tilgang (Bandura, 

1997). 
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Rannsóknir hafa sýnt að þegar fólk hefur trú á eigin færni eða getu til að takast á 

við verkefni, hvort sem það er verkefni í námi eða önnur verkefni, hefur það áhrif á 

frammistöðu þess (Usher og Pajares, 2006). Þá hafa rannsóknir sýnt að trú á eigin getu sé 

lykilatriði í hegðun mannsins og hafi sterk tengsl við frammistöðu í skóla sem og á öðrum 

sviðum (Usher og Pajares, 2006). 

Margir fræðimenn hafa rannsakað áhrif trúar á eigin getu en minna er vitað um 

hvernig þessi trú þróast. Bandura fann að áhrifaríkasta þróunin í trú á eigin getu er þegar 

einstaklingur skoðar fyrri árangur sinn og reynslu (Usher og Pajares, 2006).  Félagsleg 

hugsmíðahyggja greinir þroskabreytingar á skynjun á trú á eigin getu eftir breytingum á 

æviskeiðinu og hefur umhverfið áhrif á þessa þróun. Áhrifamestu þættirnir sem hafa áhrif á 

trú á eigin getu eru annars vegar líffræðilegar og hins vegar félagslegar, svo sem aldur, 

fjölskylda, menntun og fleira (Bandura, 1997). 

Þeim sem efast um getu sína í verkefnum sem þeir standa frammi fyrir og reyna 

jafnvel að komast undan þeim, finnst erfitt að halda sig við efnið, reyna því ekki mikið á 

sig og gefast fljótt upp. Þeir sem efast um getu sína sýna litla skuldbindingu til markmiða 

sem þeir setja sér og dregur sjálfsefi úr hæfileikum manneskjunnar. Trú á eigin getu er ekki 

mælikvarði á hæfieika heldur sú trú sem einstaklingur hefur í tilteknum aðstæðum, hver 

sem hæfileiki viðkomandi er. Þessi trú hefur áhrif á það hvernig við nálgumst nýjar 

áskoranir í lífinu. Menn hafa ólíka trú á eigin getu, sumir trúa að þeir hafi víðtæka getu, 

eða að þeim gangi vel í flestu sem þeir taka sér fyrir hendur, á meðan aðrir upplifa mikinn 

sjálfsefa og eru vissir um að eitthvað fari úrskeiðis í hverju sem þeir taka sér fyrir hendur. 

Flestir telja þó að þeim muni ganga vel í verkefnum sem liggja á þeirra áhugasviði 

(Bandura, 1997). Kenningin um trú á eigin getu hefur þó verið gagnrýnd fyrir að taka ekki 

mið af áhrifum félagslegra þátta á einstaklinginn (Lyons og Chamberlain, 2008).    

Viðhorf  um persónulega getu  byggist að miklu leyti á sjálfsþekkingu. Trú á eigin 

getu er byggð á fjórum megin uppsprettum upplýsinga. Í fyrsta lagi eigin reynslu af því að 

sigrast á áskorunum (enactive mastery experience) en síendurtekin mistök eða neikvæðar 

upplifanir við úrlausn geta dregið úr trú á eigin getu á meðan árangur eflir til dáða. Í öðru 

lagi í gegnum herminám (vicarious experience), fólk speglar sig í hegðun og hæfni annarra 

í umhverfinu. Í þriðja lagi út frá sannfæringu annarra (verbal persuasion), við speglum 

sjálfsmynd okkar í  viðbrögðum frá umhverfinu við athafnir okkar. Í fjórða og síðasta lagi, 

líkamleg og tilfinningaleg líðan (physiological og affective states) en þessi líðan hefur 
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mikil áhrif á trú fólks á eigin getu, það dæmir styrkleika sína og veikleika í starfi (Bandura, 

1997; Fríða Bjarney Jónsdóttir, 2011).  

Hér fyrir neðan verða gerð skil á þessum fjórum meginstoðum trúar á eigin getu.  

1.1 Eigin reynsla af því að sigrast á áskorunum  

Eigin reynsla af því að sigrast á áskorunum er áhrifamesta uppspretta upplýsinga um eigin 

getu. Velgengni skapar sterka trú á eigin getu á meðan mistök grafa undan henni, 

sérstaklega ef mistök eiga sér stað áður en trú á eigin getu er fastlega komið á fót. Þó þjóna 

sum mistök og afturkippir jákvæðum tilgangi í því að kenna einstaklingum að til þess að ná 

árangri þarf oft að leggja sig fram. Erfiðleikar gefa tækifæri til að læra hvernig á að snúa 

mistökum upp í árangur með því að hafa stjórn á atburðum, læra að meðtaka mistök og ná 

sér upp úr þeim. Þegar einhver heldur áfram með verkefni, jafnvel á erfiðum tímum verður 

hann sterkari og hæfari. Það að þroska tilfinningu fyrir persónulegri getu í gegnum reynslu 

af því að sigrast á áskorunum er ekki meðfædd hegðun. Það felur í sér andlegt, 

hegðunarlegt og innra eftirlit til að búa til og finna árangursríka leið að aðgerðum til að ná 

stjórn á síbreytilegum aðstæðum í lífinu (Bandura, 1997; Fríða Bjarney Jónsdóttir, 2011). 

Við mannfólkið höfum áhrif á okkar eigin reynslu í lífinu og hefur ekkert jafn mikil 

áhrif og trú á eigin getu, trú á getu okkar til að sýna  hegðun sem hefur áhrif á líf okkar. 

Trú á eigin getu er kraftmikill þáttur sem getur aukist í gegnum reynslu þar sem 

einstaklingar geta endurvarpað reynslunni og lært af henni (Valois og Zullig, 2013).  

Þróun trúar á eigin getu í gegnum reynslu af því að sigrast á áskorunum skapar 

vistmunalega færni og færni til sjálfsstjórnar. Þegar framkvæmd er velheppnuð eykur það 

trú á eigin getu en endurtekin framkvæmd sem mistekst dregur úr trúnni, sérstaklega ef 

mistökin eiga sér stað snemma og endurspegla ekki áreynslu einstaklingsins. Skynjun á 

eigin getu breytist í gegnum reynslu og veltur meðal annars á hugmyndum um getu, 

skynjun á erfiðleikastigi verkefnis, hve mikið viðkomandi leggur á sig, hve mikla aðstoð 

hann fær (Bandura, 1997).  

Þeir sem hafa mikla trú á eigin getu eru líklegri til að lýsa mistökum sínum sem 

ófullnægjandi frammistöðu eða óhagstæðum kringumstæðum en þeir sem hafa minni trú á 

eigin getu lýsa mistökum sínum sem lítilli getu í tilteknu verkefni (Bandura, 1997). Þeir 

sem muna frekar eftir slakari frammistöðu í verkefni eru líklegri til að vanmeta getu sína. 

Mynstur af árangri er vísbending um persónulega getu. Þeir sem upplifa reglulega mistök 

en halda áfram að bæta sig eru líklegri til að fá aukna trú á eigin getu en þeir sem ná 
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reglulega árangri og túlka það sem vísbendingu um jafnvægi þar sem þeir hafi náð ákveðnu 

hámarki í getu sinni búast ekki við miklu af sér í verkefninu (Bandura, 1997).  Reynsla, 

bæði bein og óbein hefur mikil áhrif á mótun okkar á trú á eigin getu (Hutchins, ofl. 2010; 

Strahan, 2008). 

1.2 Herminám (e. Vicarious experience)  

Fólk treystir ekki aðeins á reynslu sína sem uppsprettu upplýsinga um getu sína 

heldur er mat á getu að hluta til undir áhrifum frá óbeinni reynslu frá fyrirmyndum. Við 

dæmum færni okkar mest í gegnum félagslegan samanburð við aðra í umhverfi okkar og 

eru jafningjar mikilvægir í þróun á trú á eigin getu. Fyrirmyndir geta með ýmsum hætti 

haft áhrif á trú á eigin getu. Til dæmis í gegnum félagslegan samanburð, en það að sjá eða 

ímynda sér aðra sem ná svipuðum árangri og viðkomandi eykur trú hans á að hann geti líka 

náð árangri. Á sama hátt verður það að mistakast, þrátt fyrir að hafa lagt mikið á sig, til 

þess að viðkomandi gerir lítið úr frammistöðu sinni og dregur úr líkum á að hann telji sig 

geta náð árangri. Mismunandi upplifun af árangri og mistökum geta valdið sjálfsefa hjá 

fólki. Það að sjá hvernig öðrum tekst til við svipuð verkefni hefur áhrif á þróun á trú á 

eigin getu, að sjá aðra nemendur mistakast eða ná árangri hefur áhrif á hvernig við dæmum 

okkar eigin getu (Bandura, 1997).   

Börn velja sér félaga og vini út frá því hversu líkir þeir eru þeim sjálfum, svo sem 

út frá svipuðum áhugamálum og gildum. Það að velja félaga eykur trú á eigin getu á þeim 

sviðum sem fólk á sameiginlegt. Að sama skapi geta veik félagstengsl dregið úr trú á eigin 

getu og þróun hennar. Þau börn sem hafa veik félagstengsl eru oft hlédræg og eru í litlum 

samskiptum við önnur börn (Bandura, 1997).   

1.3 Sannfæring annarra (e. Verbal persuasion) 

Upplýsingar um trú á eigin getu ráðast oft af viðbrögðum frá öðrum í umhverfinu. Ef 

einhverjum er sagt að hann  hafi getu og að  geti náð árangri með mikilli vinnu dregur úr 

trú á eigin getu frekar en að segja þeim að árangur þeirra sýni að þeir hafi getu án þess að 

nefna að þeir þurfi að vinna fyrir honum. Það að segja fólki að það geti gert betur þegar 

það trúir því ekki sjálft eykur ekki endilega trú á eigin getu (Bandura, 1997).  

1.4 Líkamleg og tilfinngingaleg líðan (e. Physiological and affective states)  

Þegar menn dæma getu sína nota þeir að hluta til líkamlega og tilfinningalega afstöðu. 

Líkamleg og andleg líðan hefur áhrif á skynjun á trú á eigin getu og þá hefur skap einnig 
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áhrif á þessa þróun. Skap hefur áhrif á athygli, hvernig viðburðir eru túlkaðir, skipulagðir 

og endurheimtir úr minni (Bandura, 1997).  

Þá hefur skap einnig áhrif á hvernig við lærum, við munum frekar eftir 

upplýsingunum ef við erum í sama skapi og við vorum í þegar við lærðum hlutinn. Þegar 

einstaklingi mistekst í góðu skapi er hann líklegri til að ofmeta getu sína á meðan þeir sem 

ná árángri í sorgmæddu skapi vanmeta hana. Við munum frekar eftir árangri sem fram kom 

þegar við vorum í góðu skapi en í sorgmæddu (Bandura, 1997). Trú á eigin getu hefur áhrif 

á sjálfstraust okkar og getur bæði dregið úr því sem og bætt það. Þessi trú hefur hefur áhrif 

á hversu mikið við leggjum á okkur, hversu líkleg við erum til að gefast ekki upp í 

erfiðleikum og hversu viðkvæm við erum fyrir stressi og þunglyndi (Valois og Zullig, 

2013). 

Þá hefur tilfinningaleg trú á eigin getu einnig verið skoðuð, þá sérstaklega á meðal 

unglinga. Tilfinningaleg trú á eigin getu er trú á hæfni til að ráða við neikvæðar 

tilfinningar, hæfileiki til að ráða við og stjórna eigin tilfinningalegu viðbrögðum. 

Fræðimenn hafa bent á að óstarfhæfur stíll á stjórnun tilfinninga og tilfinningalegrar 

hegðunar, svo sem árásarhneigð og ofbeldi, getur verið mikilvægur þáttur í áhættuhegðun, 

þar á meðal hjá unglingum. Óstarfhæfar aðgerðir til að takast á við tilfinningar er meðal 

annars að forðast neikvæðar tilfinningar. Unglingar sem hafa litla trú á eigin getu til að 

takast á við tilfinningalegar upplifanir eru líklegri til að stunda áhættuhegðun og eiga 

erfiðara með að takast á við eða útiloka neikvæðar tilfinningar (Valois og Zullig, 2013).  

Þegar trú á eigin getu þroskast verður fólk að öðlast sjálfsþekkingu. Eftir því sem 

umhverfið gerir meiri kröfur á börn með hækkandi aldri verða þau að öðlast þessa 

sjálfsþekkingu. Börn verða að þróa, meta og prufa líkamlega getu sína, félagslega færni, 

tungumálakunnáttu og vitræna færni til að læra að stjórna daglegum atburðum (Bandura, 

1997).  

1.5 Trú á eigin getu og stúlkur  

Þegar stúlkur skynja neikvæða trú annara á getu stúlkna í stærðfræði og raungreinum geta 

þær endurvarpað þessum neikvæðu athugasemdum og farið að trúa þeim sjálfar. 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingsstúlkur skynja akademískt kynjamisrétti. Meira en 

helmingur stúlkna í eldri deildum grunnskóla og í menntaskóla segjast hafa heyrt 

kynjafordómafullar athugasemdir um getu stúlkna í raungreinum, í tölvum eða í 
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stærðfræði. Þá heyra þær þessar athugasemdir frá karlkyns jafningjum, frá kennurum og 

jafnvel frá kvenkyns jafningjum  (Brown og Leaper, 2010).   

Rannsóknir hafa sýnt að neikvæðar staðalímyndir kynjanna í stærðfræði, þá einkum 

um hæfileika kvenna í greininni hafa áhrif á viðhorf stúlkna og frammistöðu þeirra til hins 

verra. Þegar konur eru minntar á staðalímyndir kynjanna í stærðfræði hafa þær tilhneigingu 

til að draga úr viðleitni sinni í stærðfræði, hafa minni væntingar til sín án tillits til þess sem 

undan gekk hjá þeim, þær hafa minni hvata til afreka og eru líklegri til að setja sér 

markmið sem eru undir getu þeirra (Brown og Leaper, 2010).   
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2 Trú á eigin getu og nám  

Sjálfstraust er jákvætt eða neikvætt viðhorf einstaklingsins til sjálfs sín.  Rannsóknir benda 

til þess að sjálfstraust tengist árangri í skóla hjá unglingum og börnum. Þá tengist 

sjálfstraust líka félagsþroska þeirra og andlegri líðan. Rannsóknir benda til þess að börn 

með lélegt sjálfstraust nái minni árangri í skóla, njóti síður viðurkenningar  jafningja og 

eigi við fleiri sálræn vandamál að stríða, svo sem kvíða, þunglyndi og átraskanir. Trú á 

eigin getu endurspeglar sjálfsöryggi til að hafa stjórn á eigin hegðun, svo sem hvatningu og 

áhuga, hegðun og félagsumhverfi (Wong, o.fl. 2012). 

Rannsóknir hafa sýnt að ef einstaklingur hefur trú á eigin getu til að takast á við 

verkefni, hvort sem það er í námi eða öðru, hefur það áhrif á frammistöðu þeirra (Usher og 

Pajares, 2006). Collins rannsakaði trú á eigin getu nemenda í stærðfræði. Rannsókn hans 

sýndi að nemendur á hverju skólastigi sem höfðu góða trú á eigin getu stóðu sig betur en 

þau börn sem efuðust um getu sína (Bandura, 1997).  Nemendur sem eru öruggir með getu 

sína í verkefnum vinna hraðar, meta árangur sinn oftar og hafa meira sjálfstraust, sem hefur 

áhrif á árangur þeirra í skólanum. Þessir nemendur hafa meiri yfirsýn yfir vinnutíma sinn, 

hafa meiri getu til að bregðast við vandmálum og sýna meira úthald heldur en þeir 

nemendur sem hafa litla trú á eigin getu  (Usher og Pajares, 2006).   

Léleg trú á eigin getu hefur áhrif á árangur í námi. Þróun á sjálfstrausti og trú á 

eigin getu hjá nemendum ætti að tengja við umburðarlynt lærdómsumhverfi þar sem 

nemendum er gefið tækifæri til að bæta sálrænan þroska (Wong o.fl., 2012). Trú á eigin 

getu í námi þróast hjá nemendum þegar þeir hafa lokið verkefni, þeir meta  það og túlka 

niðurstöðurnar eða dæma hvernig þeim hefur gengið í verkefninu. Þeir nemendur sem hafa 

trú á eigin getu í tilteknu verkefni trúa að þeir geta náð árangri í svipuðum verkefnum síðar 

meir. En hafi nemandi ekki trú á eigin getu í verkefni eru minni líkur á að hann reyni við 

svipuð verkefni síðar meir (Usher og Pajares, 2006).  

Farsælir nemendur, sem hafa trú á eigin getu, eru líklegri til að setja sér markmið, 

gera áætlun að þeim og spá fyrir um ófyrirsjáanleg vandamál sem gætu komið upp. Þeir 

ákveða hvar þeir vilja bæta sig og finna leiðir að þeim markmiðum sem byggja upp getu 

þeirra til að viðhalda áætlunum sínum. Þeir nemendur sem setja sér metnaðarfull og raunsæ 

markmið hafa meiri trú á eigin getu en aðrir og taka meiri ábyrgð á eigin námi. Þeir 
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nemendur sem eru minna farsælir en aðrir eru einnig ólíklegri til að setja sér markmið og 

taka ábyrgð á eigin lærdómi  (Strahan, 2008). 

Það dregur úr getu að efast um sjálfan sig. Þegar einstaklingur sem er hæfileikaríkur 

í tilteknu verkefni en er í aðstæðum þar sem hann efast um sjálfan sig notar hann getu sína 

illa. Eins og rannsóknir hafa sýnt er trú á eigin getu mikilvægur þáttur í framkvæmd 

viðkomandi, hver sem geta hans er. Trú á eigin getu er ekki mælitæki á getu heldur trú á 

hvað viðkomandi getur gert í tilteknu verkefni og trú hans á möguleikum sínum í 

verkefninu (Bandura, 1997).   

Trú unglinga á eigin getu í félagslegu samhengi og í skóla hefur áhrif á vellíðan 

þeirra og þroska. Þeir unglingar sem hafa góða trú á eigin getu rækta  betur vináttu við vini 

sína en þeir sem efast um sjálfa sig (Bandura, 1997).   

Margar rannsóknir hafa undirstrikað hlutverk félagsáhrifa á viðhorf til náms og 

árangurs. Þá hafa rannsóknir sýnt að fólk þroskar hugmyndir um sig einkum með því að 

innvarpa hugmyndum annarra um viðkomandi. Þá hafa hugmyndir annara á getu nemenda 

í námi mikil áhrif á skynjun þeirra á eigin getu í náminu. Trú foreldra og kennara á hæfni 

nemenda hefur áhrif á skynjun þeirra á eigin hæfni  (Brown og Leaper, 2010).   

 

2.1 Munur kynjanna á trú á eigin getu í námi 

Síðustu áratugi hefur verið mikil umræða um velgengi kynjanna í bóknámi en erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að strákar standa sig betur en stelpur, til dæmis í stærðfræði. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á mun á því hvernig trú á eigin getu birtist hjá kynjunum.  Talið 

er að ein af ástæðum þess að þessi kynjamunur birtist sé munur á milli kynjanna á trú á 

eigin getu en strákar sýna meiri trú á eigin getu í stærðfræði heldur en stelpur (Lloyd o.fl., 

2005). 

Flestar rannsóknir á trú á eigin getu í námi hafa einblínt á stærðfræði. Rannsóknir sýna  

að stelpur reki getu sína í stærðfræði til ytri þátta eða skorts á hæfni. Strákar rekja getu sína 

til innri þátta en bresti til ytri þátta. Þá telja stelpur sig frekar vera heppnar þegar þeim 

gengur í vel í stærðfræði heldur en strákar. Stelpur virðast draga úr eigin getu á meðan 

strákar hafa ofurtrú á sjálfum sér. Þá hafa rannsóknir sýnt að trú á eigin getu í stærðfræði 

hefur áhrif á hvort nemandi velur sér  raungreinatengt nám í framhaldi af skyldunámi 

(Lloyd o.fl., 2005). Þegar kemur að trú á eigin getu í námi virðast stúlkur byggja trú sína út 
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frá viðbrögðum kennara á meðan drengir meta námsgetu sína eftir frammistöðu sinni, til 

dæmis í gegnum einkunnir (Usher og Pajares, 2006).  

Þó ert vert að taka það fram að á Íslandi koma stúlkur betur út í stærðfræði heldur en 

strákar í PISA-könnunum. Í flestum löndum sem taka þátt í könnuninni mælist annað hvort 

ekki munur á getu kynjana í stærðfræði við lok grunnskóla eða þá mælist niðurstöður 

drengjum í hag en ekki á Íslandi (Almar M. Halldórsson, 2008).  

 Því meiri trú sem nemendur hafa á eigin getu, því meira læra þeir utan skóla. Þá hefur 

lítil trú á vitsmunalega getu tengsl við árásagjarna hegðun (Bandura, 1997).   



 18 

3 Trú á eigin getu og heilsa   

Samkvæmt skilgreiningu frá Alþjóðaheilbrigðisstofnunni frá árinu 1948 er heilbrigði ekki 

aðeins það að einstaklingur sé laus við sjúkdóma eða fötlun, heldur býr heilbrigður 

einstaklingur við líkamlega, sálræna og félagslega vellíðan (Bjerva, Haugen og Stordal, 

2005).  

Heilsusamlegar venjur hafa mikil áhrif á líkamlega og andlega líðan og eru margir 

krónískir sjúkdómar vegna óheilsusamlegar hegðunar og vegna skaðlegra 

umhverfisaðstæðna. Að arfgengum áhrifum frátöldum er líkamleg heilsa að miklu leyti 

tilkomin vegna lífsstíls, hegðunar og umhverfisaðstæðna. Fólk verður oft fyrir líkamlegum 

skaða og deyr jafnvel snemma vegna skaðlegra venja sem hægt er að koma í veg fyrir með 

heilsusamlegum lífsstíl. Slæmar matarvenjur auka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum og 

ákveðnum tegundum krabbameins (Bandura, 1997). 

Trú á eigin getu til líkamsræktar eykst eftir því sem menn eru virkari í að hreyfa sig 

(Blair, 2003). Fjölskyldan, jafningjar, fjölmiðlar og samfélagið hefur áhrif á heilsusamlega 

hegðun  (Bandura, 1997). 

Kenning Bandura um trú á eigin getu hefur verið notuð til að breyta líkamlegri 

hreyfingu fólks. Samkvæmt kenningu Bandura breytist hegðun vegna umhverfis, 

persónuþátta og út af hreyfingunni sjálfri og hafa þessir þrír þættir innbyrðis áhrif . Ef 

einstaklingur hefur trú á að hann geti stundað vissa hreyfingu er hann líklegri til þess. Þar 

sem trú á eigin getu hefur áhrif á hreyfingu er mikilvægt að hver sem kemur að 

hreyfingunni, einkaþjálfarar, þjálfarar eða jafnvel einstaklingurinn sjálfur, reyni að auka trú 

á eigin getu hjá viðkomandi (Blair, 2003).  

Trú á eigin getu hefur áhrif á nánast alla fleti í starfi íþróttamanna og hefur fyrir 

löngu verið viðurkennt sem lykill að hámarksafköstum í íþróttum. Íþróttamenn þurfa að 

vinna hratt, ná góðum tökum á íþróttinni og geta haldið áfram, hvort sem vel gengur eða á 

móti blæs. Trú á eigin getu hefur áhrif á hversu mikið íþróttamenn leggja á sig á æfingum 

og hvernig þeir standa sig við mismunandi aðstæður (Bandura, 1997).  

Það hefur góð áhrif á fólk á öllum aldri að hafa trú á eigin getu til að öðlast stjórn 

yfir heilsusamlegri hegðun.  Trú á eigin getu er góð forspá um hversu vel fólk heldur sig 



 bls. 19 

við breytta hegðun til að bæta eigin heilsu. Þegar einhver breytir lífsstíl sínum þarf hann á 

stuðningi að halda til að halda áfram, sérstaklega snemma í ferlinu (Bandura, 1997).  

3.1 Að breyta lífsstíl  

Trú á eigin getu getur haft áhrif á heilsu manna, hvort sem þeir telja að heilsa sé á þeirra 

valdi eða  heilbrigðisstarfsmanna. Þá hefur trú á eigin getu áhrif á hvort einstaklingar geri 

sjálfspróf á sjálfum sér fyrir krabbameinum, borði næringarríkan mat, hreyfi sig reglulega, 

reyki eða hætti að reykja (Bandura, 1997). 

Þótt við vitum að það er margs konar heilsutengdur ávinningur af því að hreyfa sig, 

lifa flestir kyrrsetulífi, sérstaklega eftir því sem fólk eldist. Flestir sem lifa  kyrrsetulífi og 

ætla að breyta lífsstíl sínum þurfa  að vera upplýstir um kosti þess að lifa heilsusamlegu lífi 

og stunda hreyfingu, og vita hvaða áhrif kyrrseta hefur, annars sjá þeir litla ástæðu til að 

halda áfram. Af þeim sem byrja að stunda hreyfingu reglulega hætta flestir eftir stuttan 

tíma. Það eru tvær meginleiðir til að halda sér í líkamlega góðu ástandi:  Eróbik-æfingar 

sem fara fram á ákveðnum tíma og stað, til dæmis í líkamsrækt og hins vegar hreyfing í  

daglegu lífi, til dæmis að ganga  hraustlega, nota stiga í stað fyrir lyftu eða vinna í 

garðinum. Þegar hreyfing verður að vana og fólk hefur gaman af því að hreyfa sig er það 

líklegra til að halda áfram að stunda hreyfingu (Bandura, 1997).  

Samkvæmt félagsnámskenningum þarf fólk að trúa því að breytt hegðun 

(hreyfingin) leiði til jákvæðrar útkomu (til dæmis að léttast) og að þessi jákvæða útkoma 

vegi meira en neikvæð útkoma(til dæmis óþægindi á meðan æfingu stendur). Viðkomandi 

þarf líka að meta þessa útkomu hvort sem hún er til  skamms tíma (til dæmis að líða vel 

eftir æfingu) eða lengri tíma (til dæmis minni líkur á hjartasjúkdómum) (Blair, 2003).  

Félagsnámskenningar greina þrjá þætti í þróunarferli  persónulegra breytinga og  

nýrra siða: að taka upp nýja hegðun, beiting nýrrar hegðunar  við mismunandi aðstæður og 

að viðhalda breytingum yfir tíma. Trú á eigin getu hefur áhrif á alla þessa þætti breytinga, 

hvort fólk velti fyrir sér breytingum á  heilsuvenjum sínum, hvort það telji sig sig hafa það 

sem til þarf til að ná árangri, hvernig þeir nái tökum eftir að hafa misst stjórnina í einhvern 

tíma og hversu vel tekst að standa við breytingar. Trú á það hvort viðkomandi nái að 

viðhalda breyttri hegðun og hafa stjórn á henni, á stóran þátt í hvort hann ákveður að 

breyta hegðun sinni til heilbrigðis. Ef viðkomandi hefur ekki trú á að hann hafi það sem til 

þarf til að breyta hegðun sinni sér hann lítið vit í því að taka breytingum. Til þess að ná 

árangri í breyttri hegðun til heilsu þarf fólk að hafa þekkingu á því hvernig hann stjórnar 
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hegðun sinni og trú á eigin getu til þess. Jákvæðar tilfinningar auka líkur á að einstaklingur 

reyni að ná heilsusamlegum árangri en neikvæðar tilfinningar auka líkur á að viðkomandi 

finnist sér hafa mistekist (Bandura, 1997). 

Þeir sem hreyfa sig lítið sem ekkert eiga oft erfitt með að byrja að hreyfa sig þótt 

þeir hafi sannfært sig um að eitthvað þurfi að að breytast. Þeir eiga oft erfitt með að hreyfa 

sig þegar þeir eru uppteknir, þreyttir, niðurdregnir, þegar þeir finna sér eitthvað annað 

áhugavert að gera eða afsaka sig jafnvel með því að það er slæmt veður. Tengsl hafa 

fundist á milli þess að hafa trú á eigin getu og halda áfram í breyttri hegðun til heilsu. Þeir  

sem hafa litla trú á sjálfum sér hætta oft fljótt við heilsubreytingar sínar en það krefst 

sjálfsstjórnar að halda áfram með heilsuhegðun eftir að einstaklingur hefur tekið ákvörðun 

um að breyta hegðun sinni. Skjótur árangur getur leitt til þess að þeir sem hafa litla trú á 

sjálfum sér fari að hafa meiri trú á eigin getu.  Til að byggja upp trú á eigin getu þarf fólk 

að þróa með sér hæfileika til að stjórna eigin hegðun og áskorunum. Kyrrsetufólk sem veit 

að krefjandi æfingar eru góðar til að byggja upp þol fer ekki að stunda slíkar íþróttir ef þeir 

trúa að þeir geti ekki haldið sig við æfingaáætlun til að ná því markmiði sem það setur sér 

(Bandura, 1997). 

Góðir íþróttaþjálfarar eiga það sameiginlegt að vera áhrifamiklir leiðbeinendur og 

góðir í að hvetja liðsmenn sína áfram. Þeir þroska hæfileika þeirra, fá þá til að trúa á sig og 

fá þá til að standa sig sem best við góðar og slæmar aðstæður. Þeir gefast ekki upp á 

liðsmönnum sínum þegar þeir lenda í vanda, veita þeim fremur stuðning og tækifæri til að 

læra að koma sér úr vandanum (Bandura, 1997).  

Þeir  sem vilja breyta lífi sínu verða að trúa því að þeir séu færir um að gera 

hreyfingu að reglulegum vana. Það að ætlast til að ná góðum árangri of fljótt veikir trú á 

eigin getu. Þeir sem hafa góða trú á eigin getu eru líklegri til að halda við að hreyfa sig 

reglulega (Bandura, 1997).   

Þeir sem hafa lélega sjálfstjórn eru líklegri til að hreyfa sig óreglulega, eiga erfitt 

með að hreyfa sig af ákefð og hætta fyrr að hreyfa sig en það sama á við um að hreyfa sig 

frekar á eigin spýtur en að vera í prógrammi eða í hópaíþróttum. Þeir sem hafa takmarkaða 

trú á eigin getu eru líklegri til að slaka á hreyfingunni eða gefast upp ef árangur lætur á sér 

standa  eða þeir upplifa bakslag en þeir sem eru hafa góða trú á sjálfum sér  margfalda 

frekar áreynslu sína (Bandura, 1997).  

Þá hafa rannsóknir líka sýnt fram á samband á milli trúar á eigin getu og viðhalds á 

líkamsþyngd. Það að fylgjast með öðrum ganga vel að létta sig hefur áhrif á trú á eigin getu 
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og verður viðkomandi öruggari um að hann geti einnig náð árangri í að  létta sig (Schulz 

og McDonald, 2011). 

Þeir sem leggja mikið upp úr að bæta sig í íþróttum eru einarðari  og æfa meira í 

frítíma sínum. Þegar íþróttamaður efar getu sína er erfiðara fyrir hann að skuldbinda sig  

íþróttinni (Bandura, 1997).  

Lífið er ekki einsleitt og upp koma aðstæður sem reynast fólki erfiðar. Hvort sem 

það er þegar kemur að mataræði eða hreyfingu gengur fólk  í gegnum tímabil þar sem það 

eru duglegt í lífsstílsbreytingum eða leggur þær til hliðar um tíma. Á leiðinni glatast oft 

trúin á  getu sína til að halda áfram og viðkomandi gefst jafnvel upp. Þeir sem upplifa 

lífsstílsbreytingar sínar  sem jákvæðar eru líklegri til að halda áfram en þeir sem finnst þær 

ekki vera jákvæðar (Bandura, 1997).  

3.2 Mikilvægi markmiða  

Sá sem vill breyta heilsuáhuga sínum yfir í lífsstíl þarf að fá kennslu um hvernig skuli 

hvetja sig áfram yfir hindranir sem geta komið upp þegar æft er reglulega. Stór þáttur í því   

að þróa getu og hvatningu er að setja sér markmið sem leiða til meiri áreynslu og fá 

stuðning frá umhverfinu. Þegar sett hafa verið  markmið er líklegra að viðkomandi geti 

stundað kröftugar æfingar. Markmið án viðbragða frá umhverfinu skila litlum árangri,  sem 

og viðbrögð  án markmiða (Bandura, 1997).  

Fólk þarf að læra þá hegðun sem það vill sýna, skrifa skammtímamarkmið sem 

hægt er að ná, tryggja sér jákvæða hvatningu og félagslegan stuðning til að viðhalda 

árangri. Þeir sem hafa ekki mikla trú á eigin getu draga úr framlaginu til að þróa með sér 

hæfni til að yfirstíga vandamál sem koma upp. Sá sem hefur trú á eigin getu á léttara með 

að taka upp hegðun sem bætir heilsu hans, og auðveldara með að sneiða framhjá því sem 

vinnur gegn honum. Þeir sem eru sannfærðir um að þeir hafi það sem þarf til að ná árangri 

og átta sig á endurgjaldinu af því að breyta hegðun sinni, hafa meiri trú á sér og halda við 

breyttri hegðun í lengri tíma en þeir sem hafa ekki slíka sannfæringu (Bandura, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt að það að setja sér markmið í íþróttum bætir frammistöðu 

íþróttamanna sem og annarra, hvöt og frammistaða stjórnast af persónulegum markmiðum 

sem viðkomandi setur sér fremur en markmiðum sem aðrir setja honum. Í erfiðleikum 

styrkir trú á eigin getu markmiðin. Þegar upp koma vandamál leggja þeir sem hafa góða trú 

á eigin getu meira á sig til að ná markmiðum sínum en þeir sem efa getu sína missa sjónar 

á markmiðunum og draga jafnvel úr áreynslu á æfingum. Þegar íþróttamenn sem hafa  litla 
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trú á eigin getu lenda í klemmu kenna þeir sjálfum sér um og velta sér jafnvel upp úr 

mistökum sínum á meðan snjall íþróttamaður hefur getu til að leggja mistökin að baki, og 

halda áfram eins og mistökin hafi ekki átt sér stað og láta þau ekki hafa áhrif á 

framtíðarárangur (Bandura, 1997).  

3.3 Kynjamunur á trú á eigin getu  

Rannsóknir hafa sýnt að trú á eigin getu hefur áhrif á hvernig og hversu oft við hreyfum 

okkur. Þá birtist kynjamunur út frá trú á eigin getu í því hversu oft kynin æfa, hversu 

marga daga í viku og hve margar mínútur í einu. Þeir sem hafa meiri trú á eigin getu eru 

líklegri til að hreyfa sig oftar og í lengri tíma í einu. Trú á eigin getu í hreyfingu reynist 

vera meiri meðal karlmanna og eru þeir líklegri til að stunda einhvers konar líkamsrækt 

heldur en konur.  Karlar virðast  hafa  meiri trú á eigin getu í líkamsrækt og eru þeir 

öruggari með getu sína til að gera æfingar. Jafnvel þegar þeir mæta mótlæti eru þeir líklegri 

til að hreyfa sig. Þá eru þeir sem hafa trú á eigin getu  líklegri til að ögra sjálfum sér í 

líkamsrækt (Hutchins, o.fl., 2010). 

Fræðimenn hafa sett fram þá kenningu að ástæða fyrir mun á milli kynjanna í 

hreyfingu sé vegna munar á hegðun kynjanna og viðhorfum þeirra til hreyfingar. 

Rannsóknir hafa sýnt að karlmenn eru líklegri til að hafa jákvæð viðhorf til hreyfingar og 

eru þar með líklegri til að hreyfa sig. Önnur rannsókn sýndi að félagslegi þátturinn í 

hreyfingu hafi mikilvæg áhrif á líkamlega virkni kvenna til hreyfingar (Hutchins, o.fl., 

2010).  

Rannsókn sem var gerð árið 1998 á nemendum í menntaskóla (e. college students) 

sýndi að 35-40% nemenda hreyfðu sig ekki nóg. Þá sýndi önnur rannsókn frá árinu 2007 

að 66,1% nemenda á sama aldri og rannsóknin frá 1998 stunduðu næga hreyfingu í viku. 

Rannsóknirnar tvær eiga það þó sameiginlegt að niðurstöðurnar sýndu að strákar væru 

líklegri til að hreyfa sig, ógiftir einstaklingar voru einnig líklegri til að hreyfa sig og þeir 

sem voru á fyrstu þremur árunum í náminu. Þessar niðurstöður benda til þess að hreyfing 

breytist í kringum unglingsárin (Hutchins, o.fl., 2010). Þeir þættir sem eru taldir hafa 

jákvæð áhrif á hreyfingu nemenda í menntaskóla eru trú á eigin getu, sjálfshvatning, 

jafningjar og skynjun einstaklinga á hæfni og þægindum (Hutchins, o.fl., 2010). 
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4 Líkamsrækt 

Trú á eigin getu hefur reynst árangursíkur spádómur um heilsusamlega hegðun 

fólks (Lyons og Chamberlain, 2008).   

Lyftingar með lóðum eru gagnlegar fyrir líkamlega og andlega heilsu bæði fyrir 

konur og karla. Vel tónaðir vöðvar stuðla að góðri líkamlegri hreysti og auka efnaskipti 

líkamans. Þá hjálpa tónaðir vöðvar við að draga úr áhrifum veikinda og hægja á öldrun 

líkamans (Salvator  og Marecek, 2010). 

4.1 Ráðleggingar  

The Center for Diseases Control and Prevention (CDS) ráðleggur fullorðnum 

einstaklingum að stunda þolæfingar í að minnsta kosti 150 mínútur á viku og 

styrktaræfingar í 2 daga eða fleiri í viku (Hutchins, o.fl., 2010). Mælt er með því að 

fullorðnir hreyfi sig í að minnsta kosti hálftíma á dag, og þurfa ekki allir að fara í ræktina 

til að hreyfa sig heldur er hægt að finna hreyfingu í allskonar daglegum athöfnum (Blair, 

2003).  

Wordl Health Organization (WHO) ráðleggur börnum á aldrinum 5-17 ára að 

hreyfa sig í 60 mínútur daglega. Börn á þessum aldri ættu að fá hreyfingu í leik, íþróttum, 

samgöngum, afþreyingu eða íþróttakennslu. Flestar hreyfingar þeirra ættu að vera loftháðar 

og eiga þau að stunda þróttmiklar æfingar, sem reyna á vöðva og bein, minnst þrisvar í 

viku (WHO, e.d.a) 

Fólk á aldrinum 18-64 ára ætti að stunda hreyfingu á borð við göngutúra, dans, 

fjallgöngur, heimilisstörf, leik eða íþróttir til að koma í veg fyrir sjúkdóma, stuðla að 

líkamlegri hreysti og beinheilbrigði. Þessi hópur ætti að stunda hreyfingu í minnst 150 

mínútur af loftháðum æfingum á viku, minnst 10 mínútur í einu, og stunda styrktaræfingar 

fyrir stóru vöðvahópana 2 daga í viku eða oftar (WHO, e.d.b).     

Þegar fólk er orðið 65 ára eða eldra ætti það einnig að stunda hreyfingu á borð við 

göngu, dans, fjallgöngur, sund og svo framvegis. Hreyfing þessa aldurshóps kemur í veg 

fyrir sjúkdóma og stuðlar að líkamlegri hreysti. Mælt er með að stunda 150 mínútur á viku 

af loftháðum æfingum, minnst 10 mínútur í einu og 75 mínútur í kröftugar æfingar. 

Aldraðir með lélega  hreyfigetu ættu að æfa jafnvægi 3 daga í viku eða oftar til að koma í 

veg fyrir að missa jafnvægi með tilheyrandi afleiðingum. Þá ættu þeir að stunda 
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styrktaræfingar 2 daga í viku eða oftar. Þeir sem ekki geta uppfyllt ráðlagðan skammt af 

hreyfingu heilsu sinnar vegna ættu að hreyfa sig eins og líkaminn leyfir þeim (WHO, 

e.d.c).  

4.2 Ávinningur  

WHO skilgreinir líkamlega virkni sem líkamlega hreyfingu sem krefst orkunotkunar. 

Fullorðnir sem stunda reglulega hreyfingu eru í minni hættu að fá háan blóðþrýsting, minni 

líkur á hjartasjúkdómum og að fá sykursýki. Hægt er að rekja ýmsa sjúkdóma til ónógar 

hreyfingar, svo sem brjósta- og ristilkrabba, sykursýki og hjartasjúkdóma (WHO, e.d.d).  

Þá stuðlar regluleg hreyfing að bættri hjarta- og lungnastarfsemi, aukinni upptöku 

kalks, sterkari vöðvum, betri hreyfigetu og snerpu, betri svefni, betri sjálfsmynd og 

sjálfstrausti, minni spennu, stressi, kvíða og þunglyndi (Bjerva o.fl., 2005). 

CDS bendir á að þeir sem ekki eru líkamlega virkir geti bætt heilsu sína, líkamlega 

sem og sálræna, með því að hreyfa sig reglulega  (Hutchins, o.fl., 2010). Flest hreyfing 

stuðlar að heilbrigðari og sterkari beinum, meiri orku og minni líkum á háum blóðþrýstingi 

og sykursýki (Blair, 2003).  

4.3 Kynjamunur á líkamsrækt 

Konur virðast forðast það að lyfta lóðum í líkamsræktinni og benda rannsóknir til að þrír 

þættir spili þar helst inn í, þær hafa áhyggjur af því að aðrir dæmi þær, hafa áhyggjur af 

samanburði og að þær kunni ekki til verka. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir konur að 

lyfta lóðum því eftir tíðarhvörf missa konur beinmassa hraðar en karlar, en lyftingar, og þá 

sérstaklega mótspyrnuþjálfun, getur fyrirbyggt beinþynningu (Salvator  og Marecek, 

2010). 

Þá hafa menningarlegar hugmyndir um  kvenlíkamann einnig áhrif á að konur 

virðast forðast að lyfta  lóðum. Algengt er að konur segist ekki lyfta lóðum vegna að þær 

vilja ekki stækka eða líta út fyrir að vera massaðar. Þá virðist það viðtekin skoðun í 

þjóðfélaginu að karlmenn eigi að lyfta lóðum en ekki konur. Rannsóknir hafa bent til að í 

líkamsræktarstöðvum virðist vera sér karlasvæði og að sumar íþróttir séu álitnar  

karlíþróttir og því forðast konur að stunda slíka íþróttir eða lyfta lóðum, því það er álitin 

karllæg íþrótt (Salvator  og Marecek, 2010). 

Án tillits til kynþáttar, þyngdar, aldurs og/eða frístunda eru stelpur mun minna 

líkamlega virkar en strákar, hvort sem það er fyrir eða eftir skóla. Aðeins 35% stúlkna á 

aldrinum 6-11 ára ná ráðlögðum skammti hreyfingar á dag, sem eru 60 mínútur, á móti 



 bls. 25 

48% stráka. Stúlkur segjast ekki hreyfa sig eins mikið og strákar því þær hafa áhyggjur af 

útliti sínu, framkomu á meðan á líkamsrækt  stendur og eru hræddar um að verða að atlægi 

fyrir framan vini sína og  segjast líka hafa lítinn áhuga á að hreyfa sig (Huberty, Dinkel og 

Beets, 2013). 

Lyftingar geta minnkað óánægju okkar með líkamann. Ein rannsókn sýndi að 12 

vikur af æfingum með lóðum jók ánægju kvenna með líkama sinn meira en 12 vikur af 

eróbikæfingum. Þá hefur önnur rannsókn sýnt að konur og karlar verða ánægðari með 

líkama sinn eftir 5 vikur af æfingum með lóðum. Konur eru í meiri áhættu hvað varðar 

þunglyndi en rannsóknir hafa sýnt að það að lyfta lóðum getur dregið úr einkennum 

þunglyndis. Rannsóknir hafa sýnt að bæði loftháðar æfingar og lyftingar bæta skap, þá 

sérstaklega hjá konum (Salvator  og Marecek, 2010).  
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5 Aðferðafræði  

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg aðferðafræði. Grunnskilgreining á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er að helstu gögn rannsakanda eru orð (Braun og Clark, 2013). 

Rannsakandi reynir að skilja félagslegt ferli í samhengi og reynir að skilja merkingu 

félagslegra atburða. Eigindlegar rannsóknaraðferðir innihalda flókna túlkun á máli. Söfnun 

gagna er tímafrek og krefst þess að rannsakandi þrói með sér tækni við greiningu gagna og  

túlkunartækni (Esterberg, 2001).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir fást við merkingu orða en ekki tölur líkt og 

megindlegar rannsóknir. Í eigindlegum rannsóknum er það ekki eitt svar heldur samhengið 

sem skiptir máli. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum geta gögnin verið af ýmsu tagi, svo 

sem viðtöl við fólk, greining á dagbókum eða skýrslum og svo mætti lengi telja. 

Eigindlegar rannsóknir fela í sér að rannsakandi þarf að hugsa á eigindlegan hátt. 

Rannsakandi þarf að vera hlutlaus og sveigjanlegur á meðan rannsókn stendur. Í 

megindlegum rannsóknum er leitað að einum sannleika en í eigindlegum rannsóknum er 

ekki gert ráð fyrir því að það sé til einn sannleikur heldur margir  (Braun og Clarke, 2013). 

5.1 Viðmælendur  

Viðmælendur í þessari rannsókn þurftu að uppfylla þær kröfur að vera nemendur í Háskóla 

Íslands og stunda líkamsrækt í Sporthúsinu í Reykjanesbæ. Upphaflega voru settar þær 

kröfur að stúlkurnar ættu að vera á aldrinum 19-25 ára og vera barnlausar. Þar sem erfitt 

var að finna viðmælendur sem uppfylltu þessi skilyrði þurfti að breyta þeim skilyrðum sem 

sett voru.  

Notast var við markvisst úrtak og veltiúrtak. Í markvissu úrtaki þarf viðmælandi að 

standast fyrirfram settar kröfur sem rannsakandi setur sér. Í veltiúrtaki bendir viðmælandi á 

næsta viðmælanda (Braun og Clarke, 2013). Í upphafi var auglýst eftir viðmælendum í 

gegnum umræðasíðu íbúa á Ásbrú á Facebook og á Facebooksíðu Sporthússins. Tvær 

stúlkur höfðu samband við rannsakanda út frá þessum auglýsingum. Þegar ljóst var að hinir 

tveir viðmælendur myndu ekki fást í gegnum þessar auglýsingar leitaði rannsakandi til 

vinkonu í von um að hún gæti bent rannsakanda á viðmælenda og fór því veltiúrtakið af 

stað.  
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Rannsakanda var bent á eina stúlku sem samþykkti að taka þátt í rannsókninni. 

Stúlkan, sem hefur fengið gervinafnið Ásdís benti rannsakanda svo á vinkonu sína ef 

rannsakandi skyldi ekki vera komin með alla viðmælendur en rannsakandi taldi sig þá vera 

með fjóra viðmælendur. Ekki tókst að hafa samband við síðustu stúlkuna sem hafði boðist 

til að taka þátt í rannsókninni og fór því svo að rannsakandi hafði samband við Ásdísi til að 

fá upplýsingar um vinkonu hennar. Þar með var rannsakandi komin með alla viðmælendur 

sem þurfti fyrir rannsóknina.  

Viðmælendur voru á aldrinum 22- 26 ára. Viðmælendum var heitið trúnaði og 

fengu stúlkurnar gervinöfn svo ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra. Viðmælendum var 

bent á að þær gætu hætt þátttöku hvernær sem er á meðan rannsóknin stóð.  

Hér fyrir neðan kemur stutt kynning á viðmælendum. Persónulegum upplýsingum 

hefur verið breytt, svo sem hvaða nám stúlkurnar stunda, svo ekki sé hægt að rekja svörin 

til þeirra.  

Notuð voru hálfstöðluð viðtöl í þessari rannsókn. Þegar rannsakandi notar 

hálfstöðluð viðtöl er settur upp fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi sem leggur línur fyrir 

viðtalið. Þó er leyfilegt að fara út fyrir efnið þar sem viðmælandi ræður förinni í viðtalinu 

og fær að njóta sín með eigin orðun. Þannig reynum við að öðlast skilning á upplifun 

viðmælenda (Braun og Clarke, 2013). 

 

5.2 Karen Leifsdóttir  

Karen Leifsdóttir er 24 ára stúlka sem stundar nám innan Félagsvísindasviðs í Háskóla 

Íslands. Karen er búsett á Ásbrú í Reykjanesbæ og stundar líkamsrækt í Sporthúsinu í 

Reykjanesbæ. Hún hefur stundað líkamsrækt í Sporthúsinu frá því árið 2012, en hefði áður 

verið í öðrum líkamsræktarstöðvum. Markmið Karenar í líkamsrækt er að grennast og 

ástunda heilbrigðan lífsstíl. Segja má að Karen stundi líkamsrækt upp á eigin spýtur. Hún 

stundar ekki tíma í ræktinni og er ekki með einkaþjálfara. Hún fer í ræktina til að lyfta og 

nota brennslutækin.  

5.3 Ásdís Sigmundsdóttir 

Ásdís Sigmundsdóttir er 26 ára stúlka sem stundar nám innan Menntavísindasviðs í 

Háskóla Íslands. Ásdís er búsett í Reykjanesbæ og stundar líkamsrækt í Sporthúsinu í 

Reykjanesbæ. Hún hefur stundað líkamsrækt þar í þrjú ár. Fyrir þann tíma var hún í öðrum 
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líkamsrækarstöðvtum í Reykjanesbæ. Ásdís hefur síðustu þrjú ár stundað tíma í 

Sporthúsinu sem heitir Súperform. Þegar rannsókn var gerð var Ásdís í 12 vikna áskorun í 

Súperform. Síðan Ásdís byrjaði í Súperform hefur hún ekki stundað aðra líkamsrækt upp á 

eigin spýtur og kýs að mæta frekar í tíma á vegum Sporthússins, fara í sund eða í 

göngutúra.  

5.4 Íris Björgvinsdóttir 

Íris Björgvinsdóttir er 26 ára stúlka sem stundar nám innan Heilbrigðisvísindasviðs í 

Háskóla Íslands. Íris er búsett á Ásbrú og stundar líkamsrækt í Sporthúsinu í Reykjanesbæ. 

Hún hefur stundað líkamsrækt þar í nokkur ár. Íris hefur aðallega farið í Súperform í 

Sporthúsinu og er líkt og Ásdís  í 12 vikna áskorun í þeim tímum. Inn á milli hefur Íris 

stundað líkamsrækt á eigin vegum á milli þess sem hún hefur verið í Súperform.  

5.5 Lilja Hjartardóttir 

Lilja Hjartardóttir er 22 ára stúlka sem stundar nám innan Hugvísindasviðs í Háskóla 

Íslands en í haust mun hún færa sig yfir á Heilbrigðisvísindasvið. Lilja er búsett á Ásbrú og 

stundar líkamsrækt í Sporthúsinu í Reykjanesbæ. Þegar rannsóknin var gerð  var Lilja 

skráð hjá einkaþjálfara sem er að hjálpa henni að taka fyrstu skrefin í átt að heilbrigðum 

lífsstíl. Á þeim tíma sem viðtal fór fram var Lilja búin að stunda líkamsrækt nú í tæplega 

þrjár vikur en áður hefði hún byrjað og hætt í líkamsrækt en vonar nú að hún muni halda 

áfram í stað þess að gefast upp.  

5.6 Framkvæmd   

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði í október 2013 þegar ég sat áfangann Hugur, heilsa 

og forvarnir. Undirbúningur að rannsókninni var að mestu unninn í janúar, en þá var 

viðtalsrammi settur saman og grunnheimildir fundnar. Í viðtalsæfingu sem fór fram í 

febrúar breyttist viðtalsramminn þar sem rannsóknarspurning tók nýja stefnu. Í þessari 

rannsókn voru notuð hálfstöðluð opin viðtöl. Í opnum viðtölum hefur rannsakandi 

viðtalsramma en þarf þó ekki að fara nákvæmlega eftir honum, leyfilegt er að bæta við 

öðrum spurningum ef rannsakandi vill ræða nánar svör viðmælenda (Braun og Clarke, 

2013).  

Lengd viðtala var á bilinu 18 - 45 mínútur og fóru þau fram dagana 24. febrúar til 

4.mars. Þrjú viðtalanna fóru fram á heimili rannsakanda en eitt viðtalið fór fram á kaffihúsi 

sem viðmælandi minn valdi. Viðtalsstaðirnir voru valdir í samráði við viðmælendur.   
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Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda og afrituð orð fyrir orð, auk þess voru 

skrifaðar viðtalsnótur þar sem dregin er upp mynd af aðdraganda viðtala, hugsanir fyrir og 

eftir viðtölin og vangaveltur rannsakanda. Viðtalsnótur eru á bilinu 25 til 46 blaðsíður. Að 

lokinni afritun voru viðtöl afrituð og greind með opinni- og markvissri kóðun. Í opinni 

kóðun eru gögn lesin línu fyrir línu í leit að þemum og flokkum. Í opinni kóðun er 

nauðsynlegt að forðast fyrirfram ákveðnar hugmyndir rannsakanda, markmiðið er að sjá 

hvað er að gerast í gögnunum sjálfum (Braun og Clarke, 2013).  Á meðan greining fer fram 

spyr rannsakandi sig hvað sé í gangi í gögnunum og hvaða hugmyndir komi fram í 

gögnunum. Þegar rannsakandi hefur greint gögnin ítarlega línu fyrir línu fer hann til baka 

og einblínir á það sem virðist koma sterkt fram í rannsókninni (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013).    

  Í markvissri kóðun er viðtal lesið í heild sinni með lykilþemu í huga sem fram kom 

í opinni kóðun viðmælenda (Braun og Clarke, 2013).  Stuðst var við grundaðar kenningar í 

greiningarferlinu. Í grunduðum kenningum eru gögn skoðuð með það í  huga að ætla að 

smíða kenningu út frá gögnunum. Kenningin sem rannsakandi býr til kemur frá gögnunum 

en ekki fyrirfram ákveðnar hugmyndir rannsakanda (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Í 

þessari rannsókn var þó ekki ætlunin að búa til kenningu þó svo að stuðst hafi verið við 

grundaðar kenningar.  Stuðst var við grundaðar kenningar með skipulögðum 

vinnubrögðum og stöðugri greiningu gagna á meðan rannsókn stóð.  
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6 Sporthúsið Reykjanesbæ  

Sporthúsið er staðsett í gamla íþróttahúsinu á Ásbrú þar sem áður var líkamsræktarstöð 

Bandaríkjahers. Ari Elíasson og Eva Lind Ómarsdóttir fengu hugmyndina að því að breyta 

gamla íþróttahúsinu í Sporthúsið árið 2012 og unnu í samvinnu við eigendur Sporthússins í 

Kópavogi, þá Þröst Sigurðsson og Inga Pál Sigurðson. Sporthúsið í Reykjanesbæ var 

formlega opnað seinna um haustið sama ár. Húsnæðið er tæplega þrjú þúsund fermetrar að 

stærð og er þar með þriðja stærsta líkamsræktarstöðin á landinu. Ráðist var í miklar 

breytingar á húsnæðinu, íþróttasal var breytt í tækjasal, hannaðir og byggðir voru salir fyrir 

hóptíma og  Krílabær  sem er barnagæsla í  Sporthúsinu. Þá er einnig fæðubótaverslun í 

Sporthúsinu sem heitir Líkami & lífsstíll. Starfsmenn Sporthússins eru á fimmta tug 

(Sporthúsið, e.d.).  
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7 Niðurstöður  

Hér verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar sem fengust í gegnum viðtöl við 

viðmælendur. Þá verður niðurstöðukafla skipt niður í undirkafla þar sem hverju þema, sem 

fram kom í viðtölunum, eru gerð skil. Eftir að viðtöl höfðu verið kóðuð með opinni og 

markvissri kóðun stóðu þemun „jákvæð“, „ánægð“, „lítil trú á eigin getu“ og „óörugg“ eftir 

sem sameiginleg lýsandi þemu viðtalanna. 

7.1 Jákvæð  

Hér verður gerð grein fyrir þemanu „jákvæð“ sem var gegnumgangandi í öllum viðtölum 

við viðmælendur. Viðmælendur virtust almennt vera jákvæðir í garð líkamsræktar, getu 

sinni þar sem og í garð námsins sem þær voru í.  

Þegar Íris var spurð að því hvert markmið hennar væri í ræktinni lýsti hún því yfir 

að hún hefði átt í erfiðleikum í gegnum tíðina að léttast og hefur það haft áhrif á 

frammistöðu hennara í líkamsrækt áður. Nú er hún þó í sérstakri átakskeppni í Sporthúsinu 

í Reykjanesbæ í tímum sem heita Súperform. Þrátt fyrir að eiga í vandræðum með að 

léttast virðist hún líta  átakið jákvæðum augum og ætlar sér ekki að gefast upp:  

„ Sterkari og hraustari og vonandi eitthvað að grennast. Ég er ekki þannig 

manneskja, yfirleitt þegar ég fer í átak eða eitthvað svoleiðis þá gefst ég fljótt upp 

þannig. Af því að hérna, það kemur enginn árangur hjá mér og ég þarf örugglega 

að vera langa, ég styrkist sko ég finn það en eins og núna er ég búin að vera í átta 

vikur en ég er ekkert búin að léttast neitt. Þannig ég bíð bara róleg en held áfram.“ 

Ásdís er í sama átaki og Íris,  Súperform.  Ásdís er með mikla eftirfylgni í átakinu 

og virðist staðráðin í því að halda sínu striki í gegnum keppnina. Þegar Ásdís var spurð að 

markmiðum í ræktinni lýsir hún markmiðum í líkamlegri getu. Hún virðist almennt vera 

jákvæð í garð líkamsræktar og getu sinnar þar.  

„ Að ná kjörþyngd aðallega. Þegar ég byrjaði í janúar þá gat ég bara gert 

armbeygjur á hnjánum, svo nú er ég farin að geta gert á tánum og maður bara, 

alltaf þannig, svo næst vil ég geta gert með teygju. Maður er alltaf með markmið 

sko, oftast. Ég er líka í sko hjá bróður minn er með Herbalife, er með svona 

eftirfylgni og þá fer maður í skanna sem mælir fitaprósentu og vöðvamassa. Fer 
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þanngað alltaf vikulega, maður hefur alltaf það líka á blaði. Það hvetur bara 

rosalega áfram sko, bara líka þá sér maður vöðvamassann á móti þyngdinni.“ 

Karen stundar líkamsrækt upp á eigin spýtur í Sporthúsinu. Áður hefur hún verið 

með fjarþjálfara en notast nú við plön frá þeim. Karen er jákvæð í garð þess hvernig 

líkamsrækt hefur áhrif á sjálfstraust hennar.  

„ Já, bara sjálfstraustið. Mér líður mun betur ef ég mæti í ræktina. Þegar ég svona 

get klætt mig í föt þá svona, útlitsdýrkun einhver.“ 

Lilja hefur verið styst í ræktinni af viðmælendum en var  tiltölulega nýbyrjuð að 

stunda líkamsrækt þegar viðtöl áttu sér stað. Þegar Lilja var spurð um stuðning frá vinum 

lýsti hún því yfir að vinir hennar væru einnig að vinna í sínum málum í líkamsræktini:  

„ Þau eru að hjálpa mér rosalega mikið,  þannig þau eru líka að vinna í því að 

missa.“ 

Þá virðist líkamsrækt hafa jákvæð áhrif á lunderni hjá Lilju. Af svörum Lilju að 

dæma virðist líkamrsæktin gefa meira gildi í líf hennar en áður var. 

„ Að geta staðið upp á morgnana og vitað að ég þarf að gera eitthvað ekki bara 

sitja upp í rúmi og stara upp í loftið og síðan fara í skóla. Harðsperrurnar hjálpa 

líka, þá veit ég að ég er að gera eitthvað rétt.“ 

Íris talar um að líkamsrækt hafi jákvæð áhrif á samband hennar og makans þrátt 

fyrir að líkamsrækt hafi líka neikvæð áhrif á þann hátt að hún hefur minni tíma með dóttur 

sinni. Það að stunda líkamsrækt hefur jákvæða áhrif á innri líðan hjá henni sem 

endurspeglast svo í betri samskiptum við makann.  

„ Já, hún hefur áhrif eins og mér finnst ég fá meira sjálfstraust og líður betur í 

eigin skinni og það hefur áhrif á sambandið okkur makans. Ég er yfirleitt þannig að 

ég, ef mér finnst ég ekki nógu flott vill ég enga nánd og vill ekki að neinn snerti mig. 

Það hefur áhrif á það, sem er bara gott. Við erum búin að vera saman í alveg átta 

ár.“ 

Ásdís virðist ekki láta vigtina hafa áhrif á líkamsræktina hjá sér. Hún nefnir að fyrir 

nokkrum árum hefði hún jafnvel hætt í líkamsrækt þegar vigtin hefði ekki sýnt henni réttu 

töluna en ekki í dag. Hún virðist vera mun jákvæðari gagnvart vigtinni og hvernig tölurnar 

geta verið misvísandi. 
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„ Nei, alls ekki sko. Kannski fyrir nokkrum árum hefði ég gert það en ekki í dag, fer 

bara að sparka mig í rassinn. Maður veit alveg upp á sig sökina ef það kemur. Það 

er aldrei að að ástæðulausu maður veit alveg að maður var að slappa af eða maður 

var að borða óhollt sko. Kemur ekki á óvart held ég.“ 

Lilja er ánægð með vigtina á meðan tölurnar hækka ekki. Ef tölurnar lækka ekki 

heldur hún í  jákvæða skapið og heldur svo áfram í líkamsræktinni. Hún lítur á vigtina sem 

aukaatriði í líkamsræktinni.  

„ Ef ég fer á vigtina og léttist ég ekki neitt,  en það er betra að hún standi bara í 

stað en að hún hækki. Okey, ég er ekki að gera alveg eins og ég á að gera en ég er 

þó ekki að þyngjast. Þannig ég bara svona sætti mig við það og held áfram. Bara lít 

á vigtina sem auka atriðið. Ef ég léttist þá er það bara frábært. En ég horfi meira á 

sentimetrana og hvernig fötin mín liggja.“ 

Ásdís er í námi innan Menntavísindasviðs og leggur þar stund á nám á sviði sem 

hún hefur unnið við áður. Ásdís virðist almennt vera jákvæð í garð skóla og námsins sem 

hún er í. Aðspurð að því hvers vegna hún hefði valið þessa námsleið nefnir hún að hún hafi 

fallið fyrir starfinu og ákveðið að drífa sig í nám á meðan hún væri enn ung.  

„ Og bara kolféll fyrir þessu starfi og bara ákvað að meðan ég er ennþá ung að 

skella mér í nám, svo ég myndi ekki sjá eftir því afþví að það er alltaf hægt að bæta 

við sig ef ég myndi vilja prófa eitthvað annað.“ 

Þegar Íris er spurð að því hvernig hún bregðist við nýjum verkefnum í skólanum 

virðist hún almennt vera jákvæð í garð þess að takast á við eitthvað nýtt. Hún lýsir því sjálf 

yfir að hún sé nýjungagjörn og ef hún er í vafa spyrst hún fyrir um hvernig skal vinna að 

verkefninu.  

„ Ég er rosalega nýjungagjörn, ég tek yfirleitt bara hlutunum og já bara gerum 

þetta, prófum þetta, og ef ég kann ekki þá fer ég bara og spyr. Ég er ekki feimin að 

spyrja, ég er ekki svona feimin að spyrja ég spyr spurninga, þó þær séu kjánalegar. 

Ef ég veit ekki eitthvað þá spyr ég að því. Ég er svona manneskja ef ég finn ekki 

eitthvað strax í búð þá tek ég starfsmann og hvar er þetta?“ 

Viðmælendur mínir sýndu mikla jákvæðni í viðtölunum. Voru þær flestar ánægðar 

með hvernig þeim hefur gengið í líkamsrækt fram að þessu. Þá virtist engin þeirra sýna 

merki þess að þær nenntu ekki að stunda líkamsrækt. Flestar voru þær jákvæðar í garð 

námsins.  
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7.2 Ánægð  

Annað þemað sem virðist sameiginleg í viðtölunum er þemað „ánægð“. Stúlkurnar virðast 

allar vera ánægðar með líkamsræktina og námið sem þær hafa valið sér.  

Ásdís var ánægð með staðfestu sína í líkamsrækt þessa stundina. Eins og fyrr segir 

er hún í átakinu Súperform þar sem þátttakendur verða að mæta minnst þrisvar sinnum í 

viku í tíma. Fyrir utan Súperformtímana mætir Ásdís einnig í aðra hópatíma sem eru í boði 

hjá Sporthúsinu.  

„ Ég er í þarna Súperform. Það er þrisvar eða fjórum sinnum í viku.  Það er í 

rauninni eins og lyftingar,  það er svona stöðvaþjálfun. Fer stundum í hot jóga 

tvisvar í viku og svo í sund bara svona randomly, eins og núna fór ég í sund.  

Skokka svolítið, það er ekki beint ræktin.“ 

„ Núna er ég í átaki sem byrjaði í janúar, þess vegna fer ég svona rosalega oft 

þurfum að mæta minnst þrisvar í viku í það.“ 

Íris er einnig í þessu átaki hjá Súperform. Hún virðist almennt vera ánægð með 

mætingu sína í líkamsrækt á þessu ári miðað við það sem undan gekk. Í vor er Íris að fara í 

utanlandsferð með öðrum útskriftarnemum í náminu sínu sem virkar sem hvatning hennar 

til að standa sig í líkamsrækt og komast í gott form áður en hún fer út.  

„ Ég er núna í svona í einhverju svona sérstöku átaki af því ég er að fara til 

Tælands í maí í útskriftarferð og hérna ákvað svona að hella mér svona alveg.  

annars var ég vöna fyrir jól var ég að mæta örugglega svona 2-3 sinnum allavega í 

viku, en núna eftir jól eða í janúar þá er ég að mæta á þrjár til sex æfingar í viku.“ 

Karen er ánægð með að vera í Sporthúsinu. Hún er ekki lengur feimin þegar hún 

stundar líkamsrækt þar eins og hún var áður og leggja má þá merkingu í orð hennar að hún 

sé ánægð með þær breytingar.  

„ En svo er það bara mjög fínt sko. Líka bara þegar ég byrjaði í ræktinni þarna, þá 

var ég ógeðslega feimin eða bara fannst ég ekki eiga heima þarna en svo núna er 

ég bara einhvern veginn en svo núna einhvern veginn þá bara, ég veit það ekki, mér 

er eiginlega orðið alveg sama.“ 

Lilja er líka ánægð með að vera í Sporthúsinu eins og Karen. Þó má lesa úr svörum 

hennar að hún sé ekki enn orðin örugg með að æfa fyrir framan ókunnugt fólk. Lilja reynir 

að fara á svipuðum tíma í ræktina og er farin að þekkja þá sem eru að æfa á sama tíma og 
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hún en eins og fyrr hefur komið fram hefur Lilja verið styst í ræktinni af viðmælendum en 

það gæti haft áhrif á að hún sé ekki enn orðin örugg með sig.  

„ Bara mjög fínt. Ég er byrjuð að kynnast fólkinu þarna sem er alltaf á sama tíma 

og ég og svoleiðis, þannig það er rosalega fínt upp á sömu andlit, svo þegar það 

eru einhver ný andlit er ég bara svona jæja, ég ætla fara, ég er ekki alveg tilbúin.“ 

Lesa má úr svörum Írisar að hún sé ánægð með hvað henni hefur gengið vel að 

koma líkamsrækt inn í líf sitt og skipuleggja daglegt líf með líkamsrækt. Þá telur hún að ef 

hún hætti í Súperform gæti hún haldið áfram í ræktinni með plani en hún hefur ágætis 

bakland þar sem tvær vinkonur hennar eru einkaþjálfarar sem gætu líklegast hjálpað henni 

áfram.  

„En eins og núna er ég komin í ágætlega í svona kerfi hjá mér að þá get ég alveg 

ímyndað mér að fara að fara með eitthvað plan,  á á eina eða tvær vinkonur sem 

eru einkaþjálfarar þannig það er örugglega ekkert mál að redda sér plani.„ 

Ásdís virkar virkilega ánægð með þjálfarana sem sjá um Súperformtímana sem hún 

sækir. Hún virðist upplifa öryggi að vera undir handleiðslu þjálfarans sem leggur mikið 

upp úr að hjálpa nemendum sínum. Þjálfarinn leggur áherslu á fjölbreytni í tímunum og er 

Ásdís ánægð með það.  

„ Hann sýnir æfingarnar fyrst alveg hvernig við eigum að beita okkur. Við erum 

aldrei að gera sömu æfingar og svo bara er hann að rótera á milli okkar þannig að 

það er alltaf passað upp á stöðuna. Þannig að maður lærir bara.“ 

„ Hann sendi okkur alveg filea um hvernig á að bera sig að í salnum líka og 

hvernig mataræði er best og teygjur, þetta er örugglega heil bók um teygjur.. 

Þannig við fengum alveg aragróa af upplýsingum sko“ 

„ Það eru mismunandi ketilbjöllur og svona hver bara velur sína þyngd, það eru 

alltaf margar þyngdir í boði á hverjum stað og svo margar teygjutegundir og 

svona. Svo sýna þeir alltaf í upphafi, ef þú vilt gera þetta erfiðara gerirðu þetta 

svona og með upphífingar á svona kaðli upp í loftinu þá veist ferðu ofar til að 

léttar, neðar til að fá þyngra. Hver og einn þarf að finna sig sko, en þeir spotta 

samt út hverjir eru búnir að vera svolítið lengi, farin að þekkja inn á fólkið sem er 

duglegast.“ 
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„Og svo getum við alltaf hóað, þeir eru oftast tveir í salnum þegar það eru margir, 

þannig maður hóar bara í hann og þá kemur hann og réttir af það sem þarf að rétta 

af. Það er fylgst rosalega vel með manni.“ 

Lilja er ánægð með hvernig líkamsrækt hefur áhrif á daginn hjá sér.  

„Og ég veit að ef ég kick starta daginn með ræktinni þá verð ég í góðu skapi og er í 

góðum gír yfir allan daginn og get gert helling sko.“ 

Íris er almennt ánægð með frammistöðu sína í námi til þessa. Hún segir að 

grunnskólinn hafi verið léttur fyrir sig en námið fór að verða erfiðara þegar hún fór í 

menntaskóla.  

„ Grunnskóli var frekar auðveldur fyrir mig þannig, maður svona flaug í gegnum 

þetta einhvern veginn og menntaskólinn var aðeins svona erfiðari, samt alveg 

maður komst alveg í gegnum það.“ 

Í upphafi ætlaði Íris sér í annað nám en komst ekki í námið hjá Háskóla Íslands, í 

staðinn skráði hún sig í nám sem er í  sama geira og námið sem hana langaði í. Seinna tók 

Íris þá ákvörðun að hún yrði að reyna á að komast í námið sem hún hefði upphaflega ætlað 

sér að fara í. Því fór að hún sótti um í Háskólanum í Kaupmannahöfn en áður en námið 

hófst komst hún að því að hún væri ólétt. Þegar hún komst að því að hún væri ólétt ákvað 

hún að halda áfram með námið sem hún hafði byrjað að stunda í Háskóla Íslands. Íris er 

ánægð með að geta í framtíðinni hagrætt starfi sínu í samræmi við þarfir fjölskyldunnar en 

það hefði hún ekki getað  ef hún hefði farið í námið sem hún ætlaði sér  í.  

„ Eins og ég segi ég get líka bara verið í 60% stöðu, ég get verið í 50, ég get verið í 

40.. ég get bara minnkað við mig það sem hentar.„ 

Ásdís virkar ánægð með árangur sinn hingað til í náminu. Fyrir henni er námið 

auðvelt og hefur hún fengið góðar einkunnir í öllum áföngum sem hún hefur tekið enn sem 

komið er.  

„Ég hef alveg fengið lægst 8 og hæst 9 í öllum lokaprófum, af því að þetta er bara 

svo common sens fyrir mig maður svona til hvers er ég í háskóla til að læra þetta?“ 

Þessa önnina situr hún í áfanga sem virðist hafa opnað augu hennar. Leggja má þá 

merkingu í orð hennar að hún sé virkilega ánægð með þá áfanga sem hún situr í þessu 

mámi.  
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„Það er snilld sko, opnar svolítið augun fyrir öllum fordómum sem eru í gangi og 

maður svona fer að hugsa, skoða sjálfan sig sko.“ 

7.3 Lítil trú á eigin getu  

Þriðja þemað sem var áberandi í viðtölum var lítil trú viðmælanda á eigin getu, hvort sem 

þær glímdu við þessa litlu trú núna eða í fortíðinni.  

Íris kýs að fara frekar í hóptíma heldur en stunda líkamsrækt upp á eigin spýtur í 

sal. Hún vill frekar geta stundað líkamsrækt þar sem er ekki mikið af fólki, þar með talið í 

hóptímum. Lesa má úr svörum hennar að hún væri ekki viss um hvort  hún myndi leggja 

mikið kapp í líkamsræktina ef hún æfði ein.  

„Mikið af fólki, en eins og ég segi ég fíla miklu betur tímana. Ef ég væri svona í 

salnum væri ég örugglega svona á hlaupabrettum og svoleiðis og í þessi tæki. Ég 

vona bara að með svona með tímanum þá kannski, þegar manni fer að líða betur 

með líkamann sinn að hérna þá getur maður svona farið í ræktina en ég myndi 

reyna að velja tíma þar sem er ekki svona mikið af fólki.“ 

Þegar vigtin sýndi Karen ekki þá tölu sem hún vildi áður fyrr átti hún það til að 

hætta að mæta í líkamsrækt. Við það að sjá tölu sem hún átti ekki von á virtist sjálfstraust 

hennar í líkamsrækt minnka. Nú setur Karen sér minni markmið í einu til að koma í veg 

fyrir að verða fyrir vonbrigðum þegar hún nær ekki markmiðum sínum.  

„Ég verð ógeðslega sár en æi ég veit það ekki. Stundum fæ ég bara svona vá af 

hverju er ég að gera þetta og hætti þá alltaf. En svo núna eftir að ég byrjaði, ég var 

hjá þeim í þrjá mánuði fyrir sumarið sko og svo hætti ég yfir sumarið og er svo 

bara að byrja núna aftur. Ég var alltaf að hætta þegar að ég náði ekki markmiðinu. 

en núna er ég bara með ógeðslega lítil markmið. Ég er bara kannski að reyna að 

ná hálft kíló á viku eða eitthvað.“ 

Sem fyrr segir er Lilja búin að stunda líkamsrækt styst af viðmælendum. Áður en 

Lilja skráði sig hjá einkaþjálfara hefði hún áður verið í líkamsrækt en hætt eftir stutta 

stund.   

„ Það var bara síðan í fyrra sko, svo byrjaði ég í skólanum og svoleiðis. Ég gat 

ekki verið í fullu námi og ræktinni líka.“ 

Leggja má þá merkingu í þessi orð hennar að hún hafi haft litla trú á því að hún 

gæti bæði stundað líkamsrækt og verið í fullu námi á sama tíma og því hafi hún ákveðið að 
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hætta að stunda líkamsrækt. Aðspurð að því hvort henni gangi vel í ræktinni á þeirri stundu 

sem viðtalið er tekið svarar Lilja:  

„Já eins og er.“ 

Þessi orð hennar má skilja sem svo að hún sé ekki enn orðin örugg með sig í 

líkamsræktinni og búist jafnvel við að það muni koma að því að henni muni ganga illa.  

Karen er í námi innan Félagsvísindasviðs en ætlaði upphaflega í nám innan 

Heilbrigðisvísindasviðs. Þegar hún fylgdist með vinkonu sinni í því námi sem hún hafði 

ætlað  í hætti hún við að fara í það nám án þess að hafa reynt  námið sjálf þar sem vinkonu 

hennar þótti námið erfitt. . 

„ Heyrðu ég ætlaði í XXXX eins og besta vinkona mín, en hérna fannst það svolítið 

erfitt nám. Þannig ég fann mér eitthvað svona svipað afþví mig langaði að hjálpa 

fólki, þannig að þá var ZZZZ svona næsta við XXX, ekki jafn erfitt.“ 

Hér hefur rannsakandi tekið út námsleiðirnar tvær svo ekki sé hægt að rekja svörin 

til viðmælenda. Úr orðum Karenar má lesa að hún hafi ekki treyst  sér til að prófa sjálf 

námið sem hún hafði haft áhuga á og ákvað hún því að finna sér nám sem væri  

auðveldara, án þess að hafa prófað hina námsleiðina áður.  

Þegar Lilja er spurð um markmið í námi sínu virðist hún ekki hafa mikil markmið. Eina 

markmið hennar er að klára námið sem hún er að byrja í aftur  í haust.  

„ Nei, markmiðið mitt núna er bara að fá BA-gráðu XXX  sama hversu mörg ár það 

tekur, það er ekkert svona markmið mig langar bara að fá BA-gráðu í XXX. Síðan 

hver veit nema ég nái mjög góðum einkunnum og get farið í master.“ 

Rannsakanda finnst áhugavert að Lilja taki fram hérna að hún vilji fá BA-gráðu, 

sama hversu mörg ár það tekur. Þar sem Lilja tekur það fram að henni sé sama hvað það 

tekur mörg ár að fá BA-gráðuna má lesa úr svörum hennar að hún hafi ekki mikla trú á því 

að hún nái að klára námið á tilteknum tíma.  

7.4 Óörugg  

Fjórða og síðasta þemað sem var gegnum gangandi í svörum viðmælenda var óöryggi. 

Óöryggið birtist á ýmsan máta hjá viðmælendum, gagnvart  líkamsrækt, námi, þátttöku í 

hóptímum og svo framvegis. Óöryggið birtist annað hvort í fortíðinni eða í nútíðinni hjá 

viðmælendum.  
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Þegar Lilja var spurð að því hvort að hún hefði prófað að mæta í einhverja af 

fjölmörgum hóptímum sem Sporthúsið býður upp á svarar hún því neitandi og afsakar sig 

svo með því að hún sé ekki komin með nógu mikið þol til að fara í hópatíma.  

„ Nei, ég er ekki ennþá með nógu gott þol til þess að ætlast of miða við hina.“ 

Hér má lesa í svör hennar Lilju að hún sé óörugg með frammistöðu sína í 

líkamsrækt og beri sig saman við aðra sem hafa jafnvel stundað líkamsrækt í mörg ár. Í 

viðtali við Karen kom fram að hún hafi upphaflega verið hrædd við að  mæta í ræktina og 

hafi hún alltaf fengið einhvern með sér í ræktina til að byrja með. Nú er hún þó ekki lengur 

jafn óörugg með sig  og er farin að mæta ein. 

„ Nei alls ekki, já fyrst náttúrulega ógeðslega hrædd sko. Ég fékk alltaf einhvern 

með mér en ekki núna.“ 

Í viðtalinu við Íris talar hún um að ein af ástæðum þess að hún hafi ákveðið að fara 

í átakskeppnina í Súperform sé sú að hún hafi ekki viljað vera sú feita í útskriftarferðinni.  

„Og ég er bara ohh ég ætla ekki að vera feita gellan, mig langar ekki að vera á 

myndunum að fela mig á bak við eitthvað sjal eitthva meðan þær eru á bikiníinu 

eitthvað. Allavega við erum 26 eða 27 af hópnum sjálfum sem eru að fara, erum 

kannski fimm sem erum eitthvað með utan á okkur, allar hinar bara.“ 

Íris gefur hér frá sér merki um að hinar stúlkurnar séu mjög grannar. Úr svari 

hennar má lesa að hún sé óörugg með sjálfa sig og líkama sinn. Hún ber sig saman við 

aðrar stúlkur og vill ekki vera sú feita í þessari ferð.  

Ásdís virtist almennt vera mjög jákvæð í garð námsins en hún sýndi einnig óöryggi 

þegar kom að náminu. Á þeim tíma sem viðtalið var tekið var hún að byrja á nýju verkefni 

sem hún hafði aldrei tekist á við áður. Á þessum tíma var hún ekki alveg viss um hvernig 

hún ætlaði að leysa verkefnið og kom fram smávægilegt óöryggi hjá henni vegna þess. 

Hún sýndi líka óöryggi í þessu verkefni þar sem henni fannst hún ekki hafa neinn grunn í 

verkefni sem þessu.  

„Við eigum að fylgjast með barninu í einhverjar eina eða tvær vikur og greina það 

eitthvað. Þannig það vex mér svolítið augum sko, því ég hef aldrei gert eitthvað 

svoleiðis. Mér finnst ég ekkert kunna nógu mikið til að geta greint eitthvað svona. 

Þannig að það vex mér augum því ég er svona, ég er enn að koma mér enn í það 

hvaða krakka ég vel, það er rosalega mikið í boði fyrir mig og ég veit ekkert hvern 
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ég á að velja sko. Þannig að það vex mér fyrir augum það verkefni sko en ég er 

ekkert stressuð, ég bara svonan þetta gerist.“ 

Karen virðist vera óörugg þegar kemur að mataræði tengt lífsstílsbreytingunni. Hún 

fær samviskubit þegar hún svindlar í mataræðinu þegar það er ekki helgi hjá henni eða 

þegar hún hefur borðað of mikið af óhollum mat. Lesa má úr svörum hennar að hún sé 

óörugg með sig og þurfi að halda sig við nákvæmt plan í mataræðinu.  

„Næ kannski að sofa, líka svona eins og með mataræði ef að ég er búin að taka 

alveg mataræðið í gegn, ég svindla stundum en ef ég kannski langar ekki í eitthvað 

og fæ mér eitthvað svona óhollt eða eitthvað, þá fæ ég bara þvílíkt samt svona 

sektarkennd og bara, þegar maður er búin að borða mikið af því og ef það er ekki 

helgi þá.“ 

Lilja er eini viðmælandinn sem er með einkaþjálfara í líkamsræktinni. Þar sem Lilja 

er ný í líkamsrækt aðlagar einkaþjálfarinn æfingarnar að hennar getu.  

„Hún segir mér bara hvað ég á að gera, hversu oft og ég bara á að gjöra svo vel að 

gera æfingarnar. Og síðan bara gera einhverjar aðrar æfingar líka. Hún sér það 

alveg á andlitinu á mér að mér líst ekkert á það en sýnir mér hvernig ég á að gera 

það. Hún gerir það alltaf auðveldara fyrir mig því hún veit að ég get ekki bara 

farið og gert hundrað armbeygjur. Eins og burpees, það er ekki beint einfalt svo 

hún lætur mig gera einfaldara svona af því. Þannig það er svona, hún gerir það svo 

það henti mér betur líkamlega séð, bara svo ég kikni ekki alveg og hlaupi út.“ 

Rannsakanda finnst áhugavert hvernig Lilja velur að orða hlutina hérna. Lilja segir 

að einkaþjálfari hennar gerir æfingar auðveldari fyrir hana því annars muni hún hlaupa út 

og hætta í líkamsræktinni. Lesa má úr svari hennar að hún sé óörugg með sjálfa sig og hafi 

litla trú á eigin getu þegar kemur að líkamsrækt. Þó má velta því fyrir sér hvort að það hafi 

áhrif að hún sé enn nýbyrjuð að stunda líkamsrækt. Aðspurð að því hvort  hún ætli að halda 

áfram að vera hjá einkaþjálfara þegar mánuðurinn er búinn hjá honum svarar Lilja:  

„Allavega með mánuðinn, ég er með skráð hjá henni einn mánuð svo sé ég bara til 

hvort ég haldi áfram hjá henni eða tek þetta bara.“ 

Hér má lesa úr svörum hennar að hún sé enn ekki ákveðin í því hvort  hún ætli að 

stunda líkamsrækt af fullum krafti.  
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Viðmælendur rannsóknarinnar virðast allir hafa einhver tímann gengið í gegnum tímabil 

þar sem þær voru óöruggar með sjálfar sig, hvort sem það var í námi eða  líkamsrækt.  
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8 Umræða  

Í þessari rannsókn var ætlunin að skoða hugtakið trú á eigin getu og hvernig það hefur áhrif 

ástundun fólks í líkamsrækt og í námi. Í upphafi var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig birtist trú á eigin getu í líkamsrækt? 

2. Hefur trú á eigin getu áhrif á ástundun fólks í líkamsrækt?  

3. Hvernig birtist trú á eigin getu í námi? 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru fjórar stúlkur sem eiga það sameiginlegt að 

stunda nám í Háskóla Íslands og eru virkar í líkamsrækt í Sporthúsinu í Reykjanesbæ. 

Stúlkurnar höfðu ólíka líkamsbyggingu og höfðu verið mislengi í Sporthúsinu, frá 2 vikum 

upp í nokkur ár.  Viðtölin voru mislöng  eða frá rúmum 18 mínútum upp í 45 mínútur. 

8.1 Trú á eigin getu í líkamsrækt  

Þegar rannsakandi var aðeins búinn að taka þrjú viðtöl kom upp sú hugmynd að hægt væri 

að sjá trú á eigin getu hjá viðmælendum eftir líkamsbyggingu. Á þeim tíma hafði sú granna 

talað lengst af viðmælendunum en sú sem var í versta líkamlegu ástandinu hafði talað 

styst. Þegar viðmælandi fjögur hafði lokið viðtali breyttist þessi vangavelta, því sú stúlka 

er það sem telja má eðlileg í líkamsvexti,  hvorki of grönn né stórgerð en sú stúlka talaði 

lengst af öllum viðmælendum. Því dregur rannsakandi þá ályktun að trú á eigin getu í 

líkamsrækt birtist í því hversu lengi viðkomandi hefur stundað líkamsrækt, sem er í 

samæmi við það sem Blair (2003) bendir á, trú á eigin getu í líkamsrækt eykst eftir því sem 

fólk eru virkara í hreyfingu.   

Tveir viðmælendur voru í 12 vikna áskorun, Súperform í  Sporthúsinu. Einn 

viðmælandi stundaði líkamsrækt á eigin vegum í tækjasal og einn var  hjá einkaþjálfara. 

Stúlkurnar sem voru í áskoruninni í Súperform virtust hafa einna mesta trú á eigin getu af 

viðmælendunum. Báðar höfðu þær stundað líkamsrækt í einhvern tíma áður en þær skráðu 

sig í áskorunina. Í Súperformáskoruninni er fjöldinn allur af öðrum keppendum, sem getur 

haft áhrif á trú á eigin getu hjá viðmælendum, en rannsóknir hafa sýnt að það  að sjá öðrum 

ganga vel í líkamsrækt hafi áhrif á trú á eigin getu (Schulz og McDonald, 2011).  Sú sem 
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var hjá einkaþjálfara virtist hafa minnstu trú á eigin getu en hún hafði verið styst í 

líkamsrækt af öllum viðmælendunum en líkt og fram hefur komið bendir Blair (2003) á að 

trú á eigin getu eykst eftir því sem fólk  er duglegra  að hreyfa sig.    

Trú á eigin getu í líkamsrækt hjá viðmælendunum birtist í því að stúlkurnar sem 

hafa trú á sjálfri sér eru óhræddar við að stunda líkamsrækt og taka  nýjum áskorunum. Þær 

virtust almennt ánægðari með sjálfar sig og virkni í líkamsrækt líkamsrækt. Þeir sem hafa 

trú á að þeir geti gert ákveðna hluti eru  líklegri til að reyna  (Blair, 2003).  Viðmælendur 

sem virtust hafa góða trú á eigin getu settu sér frekar markmið í líkamsrækt en rannsóknir 

hafa sýnt að það að  setja sér markmið í íþróttum eykur trú á eigin getu og frammistöðu  

(Bandura, 1997). Lesa mátti úr svörum viðmælenda sem höfðu  litla trú á eigin getu að þær 

bæru sig saman við aðra meðlimi Sporthússins og töldu sig til dæmis ekki geta farið í 

hóptíma með þeim sem voru betur á sig komnir, en lesa mátti úr svörum þeirra að þær 

höfðu minna sjálfstraust en þær sem voru óhræddar. Bandura lýsir trú á eigin getu sem eins 

konar sjálfstausti sem hefur áhrif á okkar daglega líf (Bandura, 1997). Sjálfstraust er 

jákvætt eða neikvætt viðhorf sem einstaklingur ber til sjálfs sín og hefur áhrif á 

frammistöðu okkar í tilteknum verkefnum (Wong, o.fl., 2012).  

8.2 Ástundun í líkamsrækt út frá trú á eigin getu  

Líkt og fram hefur komið virtust þær stúlkur sem höfðu mestu trú á eigin getu stunda 

líkamsrækt oftar í viku og hafa stundað líkamsrækt lengur, sem er í samræmi við það sem 

Blair (2003) hefur bent á, en eftir því sem fólk er virkara í líkamrækt, því meira styrkist trú 

á eigin getu á því sviði.  

Trú á eigin getu er lykilatriði í hegðun mannsins og hefur sterk tengsl við 

frammistöðu okkar (Usher og Pajares, 2006). Jákvæð afstaða til líkamsræktar virðist birtast 

í sjálfstrausti viðmælendanna. Þeir sem efa getu sína í verkefnum sem þeir taka sér fyrir 

hendur reyna ekki jafn mikið  og gefast jafnvel upp. Einstaklingar með litla trú á eigin getu 

hafa lítið úthald á þeim sviðum (Bandura, 1997). Stúlkur sem höfðu jákvæða afstöðu til 

líkamsræktar voru líklegri til að stunda hreyfingu á borð við hóptíma í Sporthúsinu og 

virtust ekki hafa áhyggjur af frammistöðu sinni í samanburði við aðra sem stunda 

líkamsrækt í Sporthúsinu. Við dæmum okkur sjálf mest í gegnum félagslegan samanburð 

við aðra  sem hefur mikil áhrif á þróun  eigin getu (Bandura, 1997).  



 44 

8.3 Trú á eigin getu í námi  

Viðmælendur voru í ólíku námi innan Háskóla Íslands og voru þær ýmist á útskriftarári eða 

rétt að byrja í náminu. Allar stúlkurnar voru ánægðar með val sitt og höfðu ánægju af 

náminu.Góð trú á eigin getu í námi birtist hjá þeim viðmælendum sem hafa sett sér skýr 

markmið í námi og hafa einhverskonar framtíðarsýn um hvert framhaldið verður, en 

rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem setja sér skýr og raunsæ markmið í námi hafa 

meiri trú á eigin getu en þeir sem setja sér ekki slík markmið (Strahan, 2008).  

 Allir viðmælendur áttu það þó sameiginlegt að eiga erfitt með að skipuleggja sig í 

námi og nefna allar að þær séu frestarar þegar kemur að verkefnum. Einn viðmælandinn 

hafði upphaflega ákveðið annað nám en hætt við það sökum þess hvað vinkonu hennar 

hafði þótt það erfitt og fór því svo að hún fann sér nám sem hún taldi auðveldara án þess að 

hafa reynt  námið sem hana langaði að leggja stund á. Líkt og Bandura (1997) bendir á 

hafa fyrirmyndir og herminám áhrif á trú á eigin getu. Það að sjá aðra mistakast í því sem 

viðkomandi vill ná árangri í getur dregið úr trú á eigin getu og verður til þess að 

viðkomandi reynir ekki að ná árangri á því sviði.  Það að sjá hvernig öðrum tekst að takast 

á við svipuð verkefni hefur áhrif á þróun á trú á eigin getu og hvernig við dæmum okkur 

sjálf.  

Einn viðmælandinn hafði upphaflega ætlað sér í annað nám en þegar hún komst ekki 

inn valdi hún  nám á svipaðri bylgjulengd og námið sem hún hafði upphaflega ætlað sér í. 

Þrátt fyrir að hafa upprunalega viljað annað nám hefur hún fundið sig í náminu og hefur 

skýra framtíðarsýn um framhaldið.  Þeir nemendur sem búa yfir góðri trú á eigin getu eru 

líklegri til að setja sér markmið og finna leiðir að markmiðum. Þá eru þeir líklegri til að spá 

fyrir um vandamál sem gætu komið upp á leiðinni og hvernig þeir geta brugðist við þeim 

vandamálum sem þeir gætu staðið frammi fyrir (Strahan, 2008).  
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9 Lokaorð 

Í þessari rannsókn var hugtakið trú á eigin getu (self-efficacy) skoðað með líkamsrækt og 

nám í huga en trú á eigin getu er form af sjálfstrú sem fólk býr yfir og hefur áhrif á daglegt 

líf þess.  

Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hvernig birtist trú á eigin getu í líkamsrækt? Hefur trú á eigin getu áhrif á ástundum fólks í 

líkamsrækt? Hvernig birtist trú á eigin getu í námi? Notuð var eigindleg rannsókn þar sem 

tekin voru viðtöl við fjórar stúlkur. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þær 

stúlkur sem hafa verið lengst í líkamsrækt hafi meiri trú á eigin getu þegar  kemur að. Þær 

stúlkur sem höfðu skýra framtíðarsýn um hvað tekur við eftir nám virtust hafa meiri trú á 

eigin getu en þær sem voru óvissari. Þegar kom að ástundun í líkamsrækt virtist trú á eigin 

getu birtast einna helst í því hvernig stúlkurnar líta á sjálfar sig þegar hreyfing er annars 

vegar. Þær stúlkur sem höfðu jákvæða afstöðu til sjálfra sín og frammistöðu sinnar í 

líkamsrækt voru líklegri til að vera jákvæðar í garð líkamsræktar og þá voru þær einnig 

líklegri til að stunda hóptíma í Sporthúsinu og fara oftar í líkamsrækt en þær sem virtust 

hafa litla trú á eigin getu.  

Rannsókn þessi undirstrikar það hversu mikilvægt er að fólk þroski með sér  

jákvæða trú á eigin getu, hvort sem það snýr að líkamsrækt eða öðru tómstundagamni sem 

fólk kýs að stunda. Þá er trú á eigin getu líka mikilvæg fyrir frammistöðu í námi.  
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