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Skiptar skoðanir eru á því hvort nota eigi slökun fyrir skynmyndanotkun eða ekki. 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif þess að nota slökun fyrir skynmyndir. Talið er að 

slökun auki einbeitingu á skynmyndina og auki skýrleika hennar. Þessi rannsókn 

kannaði áhrif slökunar fyrir PETTLEP skynmyndanotkun, hvort slökun hefði í raun 

áhrif á einbeitingu á skynmyndina, auki skýrleika hennar og einnig hvort frammistaða 

á Loughborough sendingaprófi (LSPT) myndi aukast. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru 46 íslenskar knattspyrnukonur í efstu deild. Þeim var skipt upp í þrjá hópa, 

slökun fyrir PETTLEP skynmyndir, einungis PETTLEP skynmyndir og 

samanburðarhópur sem gerði teygjuæfingar. Þátttakendurnir tóku þátt í inngripi 

þrisvar sinnum í viku í þrjár vikur, þeir gerðu LSPT sendingapróf tvisvar sinnum 

(grunnlínumælingu og eftirá mælingu), einnig svöruðu þeir spurningalistum sem 

mældu einbeitingu og skýrleika skynmynda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

allir hópar bættu frammistöðu sína á sendingaprófi og einbeitingin jókst með 

tímanum, þessar niðurstöður voru óháðar því inngripi sem þátttakendur fengu. 

Skýrleiki skynmynda jókst ekki með tímanum. 
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Markmiðið í hverjum knattspyrnuleik er að skora fleiri mörk en andstæðingarnir. Þess 

vegna eru eftirsóttustu eiginleikarnir hjá knattspyrnumönnum þeir sem að leiða til þess að 

mörk eru skoruð (Jinshen, Xioke, Yamonakak, & Matsumoto, 1991). Knattspyrna er sögð 

vera flókin íþrótt vegna þess að það eru margir þættir sem skipta máli (Rampinini, o.fl., 

2007). Þess vegna hefur knattspyrna oft verið kölluð an open-skilled game (Moal o.fl. 2014; 

Knapp, 1977 ). Aðstæður inná vellinum eru oft fljótar að breytast og leikmaður þarf að vera 

fljótur að átta sig á nýjum aðstæðum sem koma upp og nota til þess hugræna-  og hreyfigetu 

sína (Smith og Chamberlin, 1992 ). Hugrænir þættir sjá til þess að leikmaður á að geta leitað 

að upplýsingum á rétta staðnum inná vellinum, unnið rétt úr þeim upplýsingum þannig að 

hann velji hentugasta næsta skref. Til dæmis verður leikmaður að vinna hratt úr upplýsingum 

varðandi það hvar leikmaður og boltinn eru út frá liðsfélögum sínum og mótherjum, út frá 

staðsetningu sinni á vellinum, leikskipulagi þjálfarans, stöðu í leiknum og hæfni sinni áður en 

hann ákveður hvað best sé að gera næst. Sagt er að þeir leikmenn sem kunni góð skil á þessu 

lesi leikinn vel (Ali, 2011). Hreyfiþátturinn snýst um að geta haft stjórn á boltanum, rakið 

boltann með góðu móti, sent nákvæmar sendingar og geta skotið (Ali, 2011). Leikmaður 

getur haft góða hreyfitækni en ef hann gerir ekki réttu hlutina á réttum tíma eru góðar líkur á 

að leikmaðurinn verði óþarfur (Knapp, 1977). Þetta sýnir mikilvægi þess að hlúa að 

hugrænum þáttum til að búa til góðan knattspyrnumann.  

Skynmyndir 

Notkun skynmynda er ákveðin hæfni íþróttamanna til að nota skynfærin til þess að 

búa til nýja hæfni eða endurupplifa ákveðinn atburð eða aðstæður (Cumming, 2017).  Þessa 

aðferð notar fólk í íþróttum til að undirbúa sig andlega fyrir keppnir eða til að bæta sig í 

ákveðnum þáttum íþróttarinnar (Weinberg og Gould, 2011). Fjölmargir íþróttamenn nota 

þessa tækni til þess að ná lengra í sínum greinum. Þar má nefna Ronaldinho, fyrrverandi 

leikmann FC Barcelona sem er eitt besta lið spænsku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu. Hann 

sagði að alltaf fyrir leiki reyndi hann að hugsa um hluti, ímynda sér sig spila knattspyrnu og 

sjá fyrir sér aðstæður sem enginn annar hefur hugsað um. Hann hugsaði um styrkleika 

liðsfélaga sinna. Hann sá fyrir sér hvernig hver og einn leikmaður í liðinu vildi fá boltann, 

hvort þeir vildu fá boltann í fætur eða í svæði, hvort leikmaðurinn væri góður skallamaður og 

hvort hann væri réttfættur eða örfættur (Carlin, 2006).  
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Moran (2004) talaði um að skynmyndir væri skynjun án skynhrifa. Til eru fjórar 

gerðir af skynmyndum, sjón-, hreyfi-, heyrnar- og lyktar skynmyndir. Sjón- og hreyfi 

skynmyndir eru mest notaðar (Moran og MacIntyre, 1998).  Þetta þýðir þó ekki að heyrnar- 

og lyktarskynmyndir séu ekki mikilvægar (Weinberg og Gould, 2011). 

 Cumming (2017) segir frá því hvers vegna það sé gagnlegt fyrir íþróttamenn að 

nota skynmyndir og tilgreinir fimm forsendur þess. Í fyrsta lagi til að fá sem mest út úr 

æfingunni. Til að mynda nota afreksíþróttamenn skynmyndir mikið til að byggja ofan á 

þeirra styrkleika og hjálpa þeim að takast á við veikleika sína. Í öðru lagi er gagnlegt að 

nota skynmyndir til sjá meiri árangur þegar að íþróttamenn keppa í sinni íþróttagrein. Þær 

hjálpa ekki aðeins íþróttamönnum að hafa stjórn á kvíða á meðan á keppni stendur, heldur 

líka að halda sér einbeittum, hafa sjálfstraust og vera andlega sterkur. Í þriðja lagi geta 

skynmyndir hjálpað einstaklingi við að bæta sig, afreksíþróttamenn nota skynmyndir til að 

þróa með sér þá hæfni sem þarf til að ná sem mestum árangri. Í fjórða lagi eru skynmyndir 

gagnlegar til að viðhalda áhuga, þær geta gagnast íþróttamönnum til að sjá hvaða afrekum 

þeir vilja ná í sinni íþróttagrein. Íþróttamenn geta einnig notað skynmyndir til að setja sér 

dagleg markmið og til að halda hvatanum á meðan æfingu stendur. Í fimmta og seinasta lagi 

talar Cumming um að skynmyndir geti gagnast þeim leikmönnum sem eru meiddir og ná 

þar af leiðandi ekki að æfa eins og krafist er. Skynmyndir hjálpa meiddum íþróttamönnum 

að viðhalda getu sinni á meðan endurhæfingarferlinu stendur. Þær geta einnig flýtt fyrir 

bataferlinu hjá meiddum leikmanni.  

Flestar rannsóknir seinustu ára, sem hafa skoðað hvers vegna íþróttamenn nota 

skynmyndir, koma frá vinnu Paivio (1985). Paivio greindi frá því að skynmyndaþjálfun 

hefði áhrif á ýmsa hæfni hjá einstaklingum og komst að þeirri niðurstöðu að 

skynmyndaþjálfun hefði bæði hvatningarlegt gildi sem og hugrænt gildi fyrir 

íþróttamanninn. Hann taldi að það væru til fimm flokkar skynmynda og skipti þeim niður 

eftir því hvort hæfnin væri sértæk eða almenn, hugræn geta eða hvatningargeta. Sértæk 

hugræn hæfni, er þegar einstaklingur æfir sig í að ímynda sér sig gera ákveðna hæfni, eins 

og að senda bolta í knattspyrnu. Þá getur hann ímyndað sér líkamshreyfingar sínar þegar 

hann sendir boltann frá sér. Almenn hugræn hæfni, eru skynmyndir af leikkerfum, 

leikplönum eða venjum í leik. Þá getur knattspyrnumaður til dæmis hugsað um ákveðin 

kerfi í hornspyrnum sem æfð hafa verið. Sértæk hvatningarhæfni, þá sér íþróttamaðurinn sig 

ná markmiðum sínum, eins og að standa á verðlaunapalli og taka á móti verðlaunum eftir 
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sigurleik (Munroe-Chandler, Hall, Fishburne og Strachan, 2007). Almenn hvatningarhæfni, 

skiptist í örvun og það að tileinka sér ákveðna hæfni (Hall, Mack, Paivio og Hausenblas, 

1998). Þegar um er að ræða almenna hvatningarhæfni-örvun er íþróttamaðurinn að einblína 

á tilfinningalega þætti eins og örvun eða kvíða sem fylgir leiknum. Líkt og þegar 

knattspyrnumaður ímyndar sér hvernig honum líður rétt áður en hann tekur vítaspyrnu. 

Síðasti flokkurinn er almenn hvatningar hæfni-að tileinka sér ákveðna hæfni, þá er verið að 

reyna að auka sjálfstraust íþróttamannsins, hjálpa honum að halda ró sinni í þeim aðstæðum 

þar sem hann er til dæmis kvíðinn og hafa stjórn á tilfinningum sínum. Eins og ef leikmaður 

fær slæmar fréttir fyrir leik en nær samt að halda sér einbeittum fyrir leikinn (Munroe-

Chandler, Hall, Fishburne og Strachan, 2007). 

Rannsóknir á notkun skynmynda sýna að þeir íþróttamenn sem eru taldir vera bestir 

í sinni grein nota skynmyndir oftar en þeir sem eru ekki eins góðir (Cumming og Hall, 

2002). Gerð var rannsókn í Bretlandi á 83 íþróttamönnum sem sýndi að reyndir íþróttamenn 

nota meira skynmyndir en óreyndir. Einnig leiddi rannsóknin í ljós að reyndir íþróttamenn 

sem stunda opnar íþróttir (eins og knattspyrnu) nota meira skynmyndir sem snúa að 

almennri hvatningar-örvun en þeir sem stunda lokaðar íþróttir (eins og golf). Samkvæmt 

rannsókninni notuðu flestir skynmyndir sem snúa að almennri hvatninga-að tileinka sér 

ákveðna hæfni óháð íþróttagrein (Arvinen-Barrow, Weigand, Thomas, Hemmings og 

Walley, 2007). Orlick og Partington (1988) komust að því að 99 prósent af kanadískum 

ólympíuförum, sem þeir könnuðu, notuðu skynmyndir til að undirbúa sig undir keppnina.  

Kenningar um skynmyndir 
Margar kenningar um skynmyndir í íþróttum hafa verið settar fram (Weinberg og 

Gould, 2011). Það er þó engin ein kenning sem útskýrir algjörlega allar þær ólíku 

niðurstöður sem hafa komið út úr skynmyndarannsóknum. Hver kenning varpar ljósi á 

starfsemina bakvið skynmyndir og hvers vegna þær geta haft áhrif á frammistöðu (Munroe-

Chandler og Morris, 2011). 

Psychoneuromuscular Theory 
Ein fyrsta kenningin sem sett var fram um skynmyndir er psychoneuromuscular 

theory og á hún rætur að rekja til Carpenter (1894). Hann setti fram lögmálið um 

vöðvahreyfingar vegna hugmynda (ideomotor theory) í skynmyndum. Samkvæmt 

lögmálinu vekja skynmyndir upp viðbragð í vöðvanum. Þá er vöðvinn einungis að bregðast 
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við hugsunum án þess að einstaklingur sé að nota vöðvann. Ímyndaðir atburðir örva 

vöðvana á svipaðan hátt og þegar raunveruleg hreyfing á sér stað, þó í töluvert minna 

magni. Út frá þessu taldi Carpenter að einstaklingur ætti að eiga auðveldara með að læra 

hreyfifærni með hjálp skynmynda vegna tauga- og vöðvavirkni sem virkjast við notkun á 

skynmyndum. Við það að einstaklingur ímyndi sér að hann framkvæmi ákveðna hreyfingu, 

notar hann svipaðar taugabrautir og hann notar þegar að hann er raunverulega að 

framkvæma hreyfinguna. Þegar einstaklingurinn notar skynmyndir fyrir ákveðna hreyfingu 

er hann að styrkja taugabrautirnar í þeim vöðvum sem stjórna hreyfingunni. Dæmi um þetta 

er að ef einstaklingur myndi sjá fyrir sér sjálfan sig halda bolta á lofti, þá myndi sú 

skynmynd styrkja taugabrautirnar í vöðvunum sem einstaklingur þarf til þess að geta 

raunverulega haldið boltanum á lofti. Fyrsta vísindalega rannsóknin á þessum efnum var 

gerð af Edmund Jacobson (1931). Hann sýndi fram á þegar að einstaklingur ímyndaði sér 

sig að beygja höndina myndaðist lítill vöðva samdráttur í vöðvanum (flexor vöðvanum í 

hendinni sem gerir fólki kleift að beygja hendina). Ekki eru þó allir sammála um þessar 

niðurstöður og sýna sumar rannsóknir fram á annað. Þær sýna að virknin sem vöðvarnir 

mynda við skynmyndir endurspegli ekki virknimynstrið sem kemur þegar raunveruleg 

hreyfing er framkvæmd (Slade, Landers og Martin, 2002). 

Symbolic Learning Theory 

Þessi kenning, sem Sackett (1934) setti fram, skýrir virkni skynmynda út frá 

hugrænum útskýringum. Sackett talaði um að skynmyndir gætu hjálpað einstaklingum að 

skilja hreyfingar sínar. Góð leið til þess að læra hæfni er að vita hvað þarf til þess að gera 

hæfnina vel. Með skynmynd verður til hugræn teikning (mental blueprint) af hreyfingu í 

huganum. Þessi hugræna teikning styrkist með skynmyndaþjálfun og á endanum verður 

hreyfingin sjálfvirk. Sumir fræðimenn telja þó að þessi kenning skýri einungis hvernig 

byrjendur verða betri, en ekki hvernig skynmyndir geta gagnast reynslumiklum 

íþróttamönnum til að verða betri (Hall, 2001). Til dæmis ef leikmaður sér sjálfan sig fyrir 

sér að æfa sig að senda beint í fætur á samherja, þá setur heilinn af stað hreyfinguna og með 

því að sjá þetta fyrir sér aftur og aftur þá virkjast þessi heilasvæði og taugatengingarnar 

batna sem þýðir að svörun verður hraðari. 

Til stuðnings á kenningunni má nefna niðurstöðurnar sem að Driskel, Cooper og 

Moran (1994) fengu þegar að þeir skoðuðu muninn á verkefnum sem voru annarsvegar 
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aðallega hugræn og hinsvegar aðallega bara hreyfing. Í ljós kom að einstaklingar sem 

notuðu skynmyndir gekk betur á verkefnum sem voru aðallega hugræn (til dæmis 

knattspyrna) heldur en í þeim verkefnum sem voru að mestu hreyfing (kraftlyftingar). Það 

sem gerir knattspyrnu hugrænni en kraftlyftingar er að knattspyrnumaðurinn þarf að hugsa 

um fleiri hluti í einu. Þar má nefna hvar boltinn er staðsettur, hvar viðkomandi leikmaður er 

staðsettur, hvert viðkomandi ætlar að senda boltann næst og svona mætti lengi telja (Ali, 

2011). Einnig þarf knattspyrnumaðurinn að geta haldið ró sinni þegar hann er undir miklum 

þrýstingi, hann þarf að geta stjórnað tilfinningum sínum og einbeitt sér að leiknum þó svo 

að andstæðingurinn tali endurtekið niður til viðkomandi leikmanns, togi í treyjuna eða spili 

grófa knattspyrnu. Knattspyrnumaður sem nær að halda sér andlega sterkum er fljótur að 

jafna sig á mistökum sínum og röngum ákvörðunum og getur viðhaldið sjálfstrausti sínu þó 

svo að liðið sé ekki uppá sitt besta (Goldberg, 2017). Lífeðlislegir eiginleikar 

knattspyrnumanns eru flóknir, þar krefst mikils hraða, lipurðar, vöðvastyrks, krafts og 

hámarks loftháða getu (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 2005). 

Bioinformational theory 

Samkvæmt bioinformational theory, sem Lang (1977; 1979) setti fram, 

samanstendur skynmynd af fullyrðingum. Skynmyndin samanstendur þá af tveimur megin 

gerðum af fullyrðingum, annars vegar áreitafullyrðingu (stimulus propositions) og hins 

vegar svörunarfullyrðingu (response propositions). Áreitafullyrðingin hefur að geyma 

lýsingar á áreitum og í hvaða samhengi þau eru. Þá er verið að sjá fyrir sér áreitin eins og til 

dæmis knattspyrnumaður sem sér fyrir sér völlinn, hvernig boltinn muni rúlla beina leið til 

samherja og hvernig viðbrögð áhorfenda verði. Svörunarfullyrðing hefur að geyma lýsingar 

á hugsunum, tilfinningum og hegðunarviðbrögðum við áreitum í skynmyndinni. Til dæmis 

hvernig knattspyrnumaðurinn bregst við truflun frá áhorfendum, hvernig honum muni líða 

þegar að hann sendir hina fullkomnu sendingu, hvað hann eigi að hugsa um í aðstæðum sem 

kunna að koma upp. Með því að bæta við svörunarfullyrðingum verða skynmyndirnar enn 

árangursríkari. Knattspyrnumaðurinn á ekki bara að sjá fyrir sér sjálfan sig gera hina 

fullkomnu sendingu heldur á hann að klára skynmyndina og ímynda sér hvernig honum 

myndi líða eftir þá sendingu. Rannsóknir hafa sýnt að skýrleiki skynmynda eykst þegar 

handrit hefur bæði að geyma áreitafullyrðingar og svörunarfullyrðingar (Smith og Collins, 
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2004). Frammistaða batnar meira þegar hvoru tveggja er notað og lífeðlisleg svörun verður 

meiri (Calmes, Holmes, Berthomieux og Singer, 2004). 

Triple Code Model 

Í kenningunni, sem að Ahsen (1984) setti fram, er lögð áhersla á hversu mikilvægt 

það er að taka með í reikninginn hvaða merkingu skynmyndin hefur fyrir einstaklinginn. 

Skynmyndin samanstendur af þremur þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu. Fyrsti þátturinn 

er skynmyndin sjálf. Hún vekur allar sömu tilfinningar og skynjanir og raunveruleg 

upplifun. Annar þátturinn eru líkamleg viðbrögð. Það verða líkamlegar breytingar hjá þeim 

sem ímyndar sér. Þriðji og síðasti þátturinn er hvaða þýðingu skynmyndin hefur fyrir 

íþróttamanninn. Þýðing skynmyndar ákvarðast af reynslu og persónuleika íþróttamannsins, 

sem gerir skynmynd hvers og eins sérstaka. Þessi þriðji þáttur er yfirleitt hundsaður í öðrum 

líkönum en Ahsen telur þennan þriðja þátt vera mikilvægan því sama skynmynd mun aldrei 

hafa sömu áhrif á tvær manneskjur (Weinberg og Gould, 2011). 

Sálfræðilegar útskýringar 

Settar hafa verið fram nokkrar sálfræðilegar skýringar til þess að útskýra áhrif 

skynmynda en þó er ekki komin út fullgerð kenning um sálfræðilegar skýringar. Ein 

hugmynd byggist á kenningum og rökræðum um athygli og örvun, að nota skynmyndir sem 

undirbúning við að ná kjör spennustigi. Kjör spennustig gerir gerandanum kleift að einbeita 

sér að því sem við kemur verkefninu og sigta út það sem er óviðkomandi því. Önnur 

hugmynd útskýrir áhrif skynmynda frá sálfræðilegu sjónarhorni og segir að skynmyndir 

hjálpi til við að byggja upp sálfræðilega hæfni sem er mikilvæg til þess að auka 

frammistöðu, eins og að auka sjálfstraust og einbeitingu en að minnka kvíða. Skynmyndir 

geta einnig verið hvatning og hjálpað gerandanum að einbeita sér að jákvæðum 

niðurstöðum. Hvort sem það er að bæta fyrri árangur eða gera betur gegn andstæðingnum. 

Því gæti íþróttamaður ímyndað sér sig vinna keppni og fá verðlaun (Weinberg og Gould, 

2011). 

Samkvæmt þessum fimm kenningum eða útskýringum sem talað er um hér að ofan 

getur skynmyndanotkun hjálpað íþróttamanni bæði líkamlega og andlega (Weinberg og 

Gould, 2011). 
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Bæta skynmyndir frammistöðu í knattspyrnu? 
Framkvæmdar hafa verið rannsóknir á skynmyndanotkun hjá knattspyrnumönnum og hvort 

þær í raun virki til að bæta frammistöðu þeirra í hinum ýmsu þáttum íþróttarinnar (Munroe-

Chandler, Hall, Fishburne, Murphy og Hall, 2012). Thelwell, Weston og Greenlees (2010) 

gerðu rannsókn þar sem skoðuð voru áhrif sálfræðilegrar hæfni á sértæka knattspyrnuhæfni. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrír knattspyrnumenn sem allir höfðu það sameiginlegt 

að spila á miðjunni. Verið var að kanna þrjá eiginleika sem taldir eru mikilvægir fyrir 

miðjumann í knattspyrnu að hafa: Fyrsta snerting, sendingahæfni og að ná boltanum af 

andstæðingnum. Inngripið átti sér stað yfir þriggja daga tímabil og stóð yfir í um það bil tvo 

tíma í senn. Á fyrsta degi var kennd slökun, á öðrum degi voru kenndar skynmyndir og á 

þriðja degi var kennt sjálfstal. Inngripið fyrir hvern þátttakanda sneri að því að bæta þá 

hæfni sem við kom hverri stöðu fyrir sig og réðst af því hvort leikmaður var varnarsinnaður 

eða sókndjarfur miðjumaður. Varnarsinnaður miðjumaður fékk inngrip sem sneri að því að 

ná boltanum af andstæðingnum á meðan sókndjarfur miðjumaður fékk það inngrip sem laut 

að fyrstu snertingu og að senda boltann. Í átta leikjum var frammistaða leikmannanna metin 

í fyrri- og seinni hálfleik og niðurstöðurnar bornar saman. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að inngripið var áhrifaríkt til að auka frammistöðu í seinni hálfleik fyrir alla 

þátttakendur, að meðaltali í tveimur af þremur undirþáttum. Mest bættu leikmenn sig í 

fyrstu snertingu í seinni hálfleik. Þessar niðurstöður veita upplýsingar um að sálfræðileg 

hæfni getur aukið frammistöðu með ólíkum hætti á meðan á knattspyrnuleik stendur. 

Slimani og félagar (2016), tóku saman niðurstöður 18 rannsókna, á 584 

knattspyrnumönnum frá aldrinum 7-39 ára. Allar þessar rannsóknir eiga það sameiginlegt 

að skoða hugræna þjálfun á hreyfifærni knattspyrnumanna og jákvæða sálfræðilega færni 

þeirra á frammistöðu í knattspyrnu. Með þessari greiningu komust þeir að því að 

skynmyndaþjálfun eykur frammistöðu leikmannanna. Niðurstöður þessara rannsókna leiddu 

í ljós að út komu jákvæð áhrif á frammistöðu knattspyrnumannanna þegar þeir notuðust við 

tvennskonar skynmyndaþjálfun, almenna hugræna skynmyndaþjálfun annarsvegar og 

hinsvegar sértæka hugræna skynmyndaþjálfun.  

Það getur verið erfitt að búa til próf sem á að mæla hæfni leikmanna með nógu 

mikilli óvissu til að það sé í samræmi við raunverulegar leikaðstæður (Moal o.fl. 2014). 

Loughborough soccer passing test (LSPT) er sendingapróf sem notað er í knattspyrnu. 
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Prófið mælir sendingarnákvæmni, móttökur, knattrakshraða, stjórn á boltanum og 

viðbragðshæfni (Ali, Eldred, Hirst, Hulse, McGregor, Strudwick og Williams, 2003). 

Ali og félagar (2007) rannsökuðu áreiðanleika og réttmæti LSPT og voru 

niðurstöður þeirra þær að sendingaprófið væri bæði áreiðanlegt og réttmætt.  Hægt er að 

nota það til að skoða mun á hæfni milli knattspyrnuleikmanna og það getur greint á milli 

leikmanna á mismunandi getustigum. Moal og félagar (2014) rannsökuðu einnig 

áreiðanleika og réttmæti LSPT með því mæla unga knattspyrnuleikmenn. Þeir fengu sömu 

niðurstöður, að prófið væri bæði réttmætt og áreiðanlegt.   

Huijgen (2013) notaði LSPT til að skoða hvernig knattspyrnuhæfni hjá 

hæfileikaríkum leikmönnum þróast. Í Hollandi er börnum, sem eru talin vera virkilega 

hæfileikarík, boðið á námskeið þar sem þau fá möguleika á að ná enn meiri framförum og 

rækta hæfileika sína. Rannsókn var gerð á börnum sem var boðið að fara á þetta námskeið. 

Fylgst var með börnum frá tíu ára aldri að 18 ára aldri. Í námskeiðinu var stöðugt verið að 

sigta út þau börn sem voru talin vera hæfileikaríkust, en hin sem stóðu sig ekki eins vel voru 

send heim. Munurinn á þeim sem var leyft að halda áfram í námskeiðinu og þeim sem ekki 

var leyft að halda áfram var borinn saman. Ekki kom fram marktækur munur á hópunum ef 

horft var á hversu fljótir þátttakendur voru að framkvæma LSPT sendingaprófið en þeir sem 

fengu að halda áfram stóðu sig mun betur en hinir þegar horft var til hæfnisframmistöðu. 

Það er, þeir sýndu meiri nákvæmni í sendingum og fengu færri refsistig fyrir að missa stjórn 

á bolta heldur en hinir. Niðurstöður sýndu að prófið greinir á milli hæfileikaríkra 

einstaklinga og þeirra sem eru ekki eins hæfileikaríkir þegar að refsistigunum hefur verið 

bætt við tímann sem tók að framkvæma prófið. Þeir hæfileikaríkustu eru kannski ekki 

fljótari að framkvæma prófið en fá að jafnaði færri refsistig (Huijgen, 2013). 

Hverskyns skynmyndir er verið að nota? 
Árið 1977 rannsökuðu Mahoney og Avener notkun skynmynda meðal íþróttamanna. 

Þeir komust að því að íþróttamenn nota annað hvort innra eða ytra sjónarhorn til að sjá 

skynmyndir. Það sjónarhorn sem er valið fer eftir íþróttamanninum og aðstæðunum hverju 

sinni. Innra sjónarhorn, stundum kallað fyrstu persónu sjónarhorn, er þegar íþróttamaðurinn 

sér eins og hann sér venjulega frá sínu eigin sjónarhorni með sínum eigin augum, til dæmis 

þegar íþróttamaðurinn sér boltann og markið fyrir framan sig þegar hann skorar mark í 

knattspyrnu. Ytra sjónarhorn er þegar íþróttamaðurinn sér sjálfan sig frá sjónarhorni þriðju 
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persónu eins og hann sé að horfa á sjálfan sig úr upptökuvél framkvæma atburðinn. Þá sér 

hann allan líkama sinn, umhverfið, markið og boltann þegar hann skorar mark (Weinberg 

og Gould, 2011). Einnig er hægt að bæta við innra eða ytra sjónarhorn svokölluðu 

líkamssjónarhorni. Það er hvernig maður finnur fyrir því að gera athöfnina, og inniheldur 

þætti eins og kraft og átak sem tengjast hreyfingunni (Callow og Waters, 2005). Rannsókn 

Callow og félaga (2016) sýnir að með því að blanda saman innra og líkamssjónarhorni 

virkjast fleiri heilasvæði en að nota einungis annað hvort. Þátttakendur gerðu 

akstursverkefni þar sem þeim var skipt niður í þrjá hópa, innra skynmyndasjónarhorn, innra 

skynmyndasjónarhorn og líkamssjónarhorn saman og einn samanburðarhóp. Þeir 

þátttakendur sem fengu innra skynmyndasjónarhorn og líkamssjónarhorn sýndu marktækt 

sneggri tíma í akstursprófinu en þeir sem aðeins notuðu innra skynmyndasjónarhorn eða 

voru í samanburðarhópi.  

Hardy (1997) komst að því að flókin hreyfing eða hæfni sem krefst einhverskonar 

ákveðinnar tækni eins og sérstök líkamshreyfing verður betri með ytra 

skynmyndasjónarhorni. En hreyfing sem er auðveld í framkvæmd og reiðir sig ekki á 

ákveðna tækni verður betri með innra skynmyndasjónarhorni. Yu og félagar (2016) 

skoðuðu bæði ytra og innra skynmyndasjónarhorn með því að bera saman skynmyndagetu 

íþróttamanna við það getustig sem íþróttamaðurinn var á og hverskyns íþrótt viðkomandi 

stundaði. Þátttakendur voru 72 ungir íþróttamenn sem voru annaðhvort í opnum íþróttum, 

eins og fótbolta eða lokuðum íþróttum, eins og golfi. Þátttakendur tóku þátt í mismunandi 

verkefnum sem fór eftir því hvort sjónarhornið var verið að vinna með hverju sinni. Í ytra 

skynmyndaverkefninu áttu þátttakendur að ímynda sér myndir af líkamspörtum sem þau 

áttu að snúa í huganum. Þetta var gert til þess að meta getu þátttakanda til að ýminda sér 

snúnar myndir. Á meðan að innra skynmyndaverkefnið innihélt það að þátttakendur áttu að 

ímynda sér sjálfan sig gera ákveðnar hreyfingar. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir 

þátttakendur sem voru í opinni íþróttagrein (til dæmis fótbolta) og voru á háu getustigi 

stóðu sig betur á ytra skynmyndaverkefninu en aðrir hópar. Niðurstöður fyrir innra 

skynmyndaverkefnið voru ekki alveg jafn skýrar, en þær sýndu að íþróttamenn sem voru á 

háu getustigi eða í opinni íþróttagrein voru nákvæmari í verkefninu en þeir sem voru á lágu 

getustigi eða í lokaðri íþróttagrein (til dæmis golfi). Rannsakendur ályktuðu um að ytra 

skynmyndasjónarhorn innihéldi mynd af öðrum og umhverfinu og myndi því gagnast 

íþróttamönnum á háu getustigi sem stunda opna íþróttagrein. Innra skynmyndasjónarhorn 
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virðist, samkvæmt þessari rannsókn, vera meira sjálflægt og nýtast íþróttamönnum á háu 

getustigi óháð því hvaða íþróttagrein viðkomandi stundar.  

Í Rannsókn Nezam, IsaZadeh, Hojjati og Zadeh (2014) var borið saman 

skynmyndasjónarhorn hjá 256 íþróttamönnum á þremur getustigum, á háu getustigi, á 

meðal háu getustigi og á lágu getustigi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

áreiðanlegan mun á milli getustiganna þriggja þegar notast var við innra og líkams 

skynmyndasjónarhorn. Íþróttamenn á háu getustigi áttu auðveldara með að nota innra og 

líkams skynmyndasjónarhorn heldur en hinir tveir hóparnir. Einnig voru þeir íþróttamenn 

sem voru á meðal háu getustigi betri en þeir leikmenn sem voru á lágu getustigi. Í ytra 

skynmyndasjónarhorni kom ekki fram marktækur munur á getustigum íþróttamanna. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast innra og líkamssjónarhorn gagnast þeim 

íþróttamönnum sem eru á háu getustigi mest.  

Til þess að skynmyndir virki sem best er mikilvægt að reyna að ímynda sér þá þætti 

sem skipta mestu máli fyrir verkefnið og hafa þá sem líkasta raunverulegri reynslu. Það er 

að segja að reyna að sjá fyrir sér umhverfið eins og að finna fyrir mýktinni í grasinu, reyna 

að sjá fyrir sér hvar áhorfendurnir sitja hvort þeir séu nálægt vellinum eða lengra í burtu, og 

hvernig aðstæðurnar eru til dæmis veðurfar og fleira. Einnig er gott að reyna að finna fyrir 

tilfinningunni sem fylgir leiknum og hvað maður er að hugsa hverju sinni. Allir þessir 

þættir hafa áhrif á skýrleika skynmyndanna og því skýrari sem þessir þættir eru því betur 

gagnast skynmyndin fyrir þá hæfni sem viðkomandi er að reyna að bæta (Weinberg og 

Gould, 2011). 

Það er ekki öllum sem tekst jafn vel upp með að einblína einungis á þá þætti sem 

skipta mestu máli fyrir verkefnið þar sem sumir verða fyrir hugrænni truflun. Hugræn 

truflun felur í sér hugsanir sem snúa ekki beint að verkefninu sjálfu og fela til dæmis í sér 

hugsanir um hvernig einstaklingur muni standa sig í verkefninu (Sarason, Sarason og 

Pierce, 1990). Talið er að jákvæðar hugsanir hafi góð áhrif á einbeitingu en neikvæðar 

hugsanir hafi þveröfug áhrif og valdi hugrænni truflun (McCarthy, Allen og Jones, 2012). 

Til dæmis hugsanir um hve illa einstaklingur er að standa sig eða persónulegar áhyggjur. 

Þegar einstaklingur eyðir miklu magni af sinni valbundnu athygi í hugsanir sem snúa ekki 

að verkefninu sjálfu þá er minni valbundin athygli eftir fyrir þá þætti í verkefninu sem 

skipta máli sem þýðir að frammistaða fer versnandi (Eysenck, Derakshan, Santos og Calvo, 

2007).  
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Rannsókn var gerð til að skoða áhrif hugrænnar skynmyndaþjálfunar og 

einbeitingaþjálfunar til að útrýma kvíða og byggja upp sjálfstraust meðal kvenmanns 

krikket spilara sem kepptu á landsvísu. Valdar voru 90 konur úr indverska (Madhya 

Pradesh) landsliðinu. Leikmönnunum var skipt niður í þrjá hópa sem hver innihélt 30 

leikmenn. Tilraunahópur eitt fór í sex vikna skynmyndaþjálfun, Tilraunahópur tvö fór í sex 

vikna einbeitingaþjálfun. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að skynmyndaþjálfun og 

einbeitingaþjálfun hjálpuðu til við að bæta sjálfstraust krikketiðkendana, og hafði einnig 

áhrif á kvíðastig þátttakenda (Chaturvedi og Mehtaa, 2015). 

Framkvæmd – PETTLEP 
Holmes og Collins (2001) settu upp eins konar leiðsagnareglur um hvernig auka ætti áhrif 

skynmynda með líkani sem þeir kölluðu PETTLEP. Orðið PETTLEP er skammstöfun fyrir 

líkamlegt (physical), umhverfi (environment), verkefni (task), tími (time), nám (learning), 

tilfinning (emotion) og sjónarhorn (perception). Hver einasti þáttur í PETTLEP á að 

hámarka virkni skynmyndanna, en skynmyndir eiga að vera gerðar þannig að þær séu eins 

raunverulegar og hægt er. 

Líkamlegi þátturinn snýr að hve miklu leyti líkamlegir eiginleikar í skynmyndinni 

endurspegla raunverulega frammistöðu. Sem dæmi um þetta er þegar knattspyrnumaður 

notfærir sér skynmyndir til að bæta sendingagetu sína. Hann er í keppnisbúningnum og sér 

fyrir sér líkamsstöðu sína við sendinguna, ímyndar sér líkamleg viðbrögð eins og hvernig 

vöðvarnir spennast upp við sendinguna sem gerist þegar knattspyrnumaðurinn sendir 

boltann í raun (Cumming og Ramsey, 2009). 

Umhverfisþátturinn vísar til þess að skynmyndin þarf að vera eins lík raunverulegu 

umhverfi og hægt er og á að líkjast persónulegri reynslu einstaklingsins á umhverfinu. Ef 

það er ekki hægt að nota svipað umhverfi er hægt að nota ljósmynd af umhverfinu eða 

hljóðupptöku af hljóðum sem eru í umhverfinu. Til að útskýra þetta nánar þá á skynmynd 

knattspyrnumannsins hér að ofan að vera af knattspyrnuvellinum sem leikmaðurinn æfir á  

(Smith, Collins, Holmes, Whitemore og Devonport, 2001). 

Þátturinn sem snýr að verkefninu bendir til að skynmyndirnar um verkefnið eigi að 

vera eins líkar því raunverulega verkefni sem æft er. Þá á knattspyrnumaðurinn í dæminu á 

undan að ímynda sér hvernig sendingar hann gerir í leik, eins og háar sendingar, fastar 

sendingar eða sendingar niðri með jörðinni (Cumming og Ramsey, 2009). 
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Tímaþátturinn segir til um að ímyndaða frammistaðan á að gerast á sama hraða og 

raunveruleg frammistaða. Þá á knattspyrnumaðurinn að sjá sjálfan sig senda á sama hraða 

og hann gerir í raun og veru, hann á ekki að hægja á sendingunni eða hreyfingunum í 

huganum né auka hraðann (Cumming og Ramsey, 2009). Rannsóknir Holmes og Collins 

(2001) benda til að þótt æskilegt sé að nota skynmyndir sem gerast á rauntíma, er það í 

sumum tilfellum betra að nota hægar skynmyndir eða stillimyndir þegar verið er að tileinka 

sér nýja hæfni. Svipaðar vangaveltur koma frá Syer og Connolly (1984), en þeir töluðu um 

að íþróttamenn ættu að hægja á skynmyndum ef viðkomandi er að reyna að læra nýja hæfni, 

breyta slæmum ávana eða leiðrétta tækni. 

Námsþátturinn í PETTLEP líkaninu tekur mið af getustigi einstaklingsins. Þá á 

óreyndur knattspyrnumaður, sem vill verða betri í að senda boltann, að byrja á að sjá fyrir 

sér einfalda sendingu og ímynda sér það þangað til hann er orðinn góður í því. Eftir það 

getur hann séð fyrir sér flóknari sendingar (Cumming og Ramsey, 2009). 

Tilfinningaþátturinn á að innihalda allar þær tilfinningar og þá örvun sem kviknar 

hjá einstaklingnum sem koma upp við raunverulegar aðstæður (Smith, Wright, Allsopp og 

Westhead, 2007). Ef knattspyrnumaður er alltaf stressaður þegar hann er að senda boltann á 

hann líka að taka það með þegar hann notar skynmyndir (Cumming og Ramsey, 2009). 

Seinasti þátturinn í PETTLEP líkaninu snýr að sjónarhorni. Þessi þáttur segir til um 

að skynmyndir eiga að vera gerðar frá ákveðnu sjónarhorni, innra eða ytra sjónarhorni 

(Cumming og Ste-Marie, 2001; Hardy og Callow, 1999). Í PETTLEP líkaninu eru bæði 

sjónarhornin tekin til greina þegar um árangursríkar skynmyndir er að ræða (Cumming og 

Ramsey, 2009). 

Anuar, Williams og Cumming (2015) skoðuðu áhrif þess að nota PETTLEP á 

skýrleika skynmynda og hvort skynmyndir yrðu auðveldari með þeim þáttum. 

Rannsakendurnir skoðuðu þetta út frá innra, ytra og líkamssjónarhorni. Þátttakendurnir voru 

40 talsins og þeim var skipt í tvo hópa, annar hópurinn fékk PETTLEP skynmyndir á meðan 

hinn hópurinn fékk hefðbundnar skynmyndir. Verkefni rannsóknarinnar var að ímynda sér 

ákveðnar hreyfingar út frá þessum þremur sjónarhornum (innra, ytra og líkamssjónarhorn).  

Niðurstöður sýndu fram á að þættir PETTLEP líkansins gerðu skynmyndirnar auðveldari og 

skýrari fyrir innra og líkamssjónarhorn. Ekki fannst áreiðanlegur munur á milli hópanna  

fyrir ytra skynmyndasjónarhorn.  
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Rannsóknir hafa sýnt að notkun á PETTLEP skynmyndum hafa jákvæðar 

afleiðingar í för með sér fyrir hinar ýmsu íþróttagreinar. Þar má nefna að frammistaða í 

skotum í netbolta varð betri með PETTLEP skynmyndum (Halim, Ismail og Maimunah, 

2016) og golfarar bættu sig í því að pútta með notkun á slíkum skynmyndum (Ismail, 2014). 

Einnig skoðuðu O og Munroe-Chandler (2008) áhrif PETTLEP skynmynda á frammistöðu 

96 þátttakenda í knattspyrnuverkefni sem snerist um knattrak. Settar voru upp 12 keilur sem 

þátttakendurnir áttu að rekja boltann í kringum, ef þeir gerðu mistök fengu þeir refsistig 

sem jók tíma þeirra í verkefninu. Áður en mælingar hófust voru þátttakendur beðnir um að 

vera eins fljótir og þeir gátu og vanda sig við verkefnið. Í rannsókninni voru fimm 

skynmyndahópar, þar sem skynmyndirnar voru með mismunandi útgáfum. Einn hópurinn 

fékk skynmyndir sem voru gerðar á raunverulegum hraða, annar hópurinn fékk skynmyndir 

sem gerðar voru hægt og þriðji hópurinn fékk skynmyndir sem var blanda af skynmyndum 

sem gerðar voru á raunverulegum hraða og hægum hraða. Fjórði hópurinn var æfingahópur 

sem æfði sig einungis í því að rekja boltann. Fimmti og seinasti hópurinn var 

samanburðarhópur sem fékk hvorki skynmyndir né æfingar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að allir hóparnir, nema samanburðarhópurinn gerðu færri mistök eftir að inngripið 

var kynnt. Samanburðarhópurinn bætti sig í tímanum en fjöldi mistaka var sá sami.  

Slökun fyrir skynmyndanotkun - hverju bætir það við? 

Það eru skiptar skoðanir á því hvort eigi að nota slökun fyrir skynmyndir. Holmes 

og Collins (2001) fjalla um að þó að slökun fyrir skynmyndir hjálpi til við að tæma hugann 

trufli það æskilegt örvunarástand líkamans sem þarf fyrir gerandann til að framkvæma sem 

skýrustu skynmynd. Rannsóknir Smith og Collins (2004) og Smith og Holmes (2004) hafa 

sýnt að skynmyndir virka best þegar örvunarstig íþróttamannsins er jafn hátt og í 

raunverulegum aðstæðum, því ætti slökun ekki hafa jákvæð áhrif á skynmyndina í 

ákveðnum aðstæðum. Afrouzeh, Sohrabi, Torbati, Gorgin og Mallett (2013), gerðu 

rannsókn á óreyndum blakleikmönnum til að skoða hvort slökun fyrir skynmyndir hefði 

meiri áhrif en PETTLEP skynmyndir. Þeir skiptu leikmönnunum upp í þrjá 12 manna hópa. 

Einn hópurinn var með líkamlega æfingu og PETTLEP skynmyndir, annar með líkamlega 

æfingu og hefðbundnar skynmyndir og þriðji hópurinn var samanburðarhópur sem gerði 

aðeins líkamlega æfingu. PETTLEP hópurinn fylgdi öllum sjö þáttum líkansins á meðan 

hópurinn, sem fór í gegnum hefðbundnar skynmyndir, byrjaði á því að gera slökunaræfingu 
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áður en skynmyndaþjálfunin fór fram. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir hópar 

bættu sig en PETTLEP hópurinn bætti sig mest. Þessar niðurstöður benda til að slökun fyrir 

hefðbundnar skynmyndir virka ekki betur en að nota aðeins PETTLEP. Þeir skoðuð þó ekki 

hvort að slökun fyrir PETTLEP hefði ólík áhrif en PETTLEP eitt og sér. 

Sumir rannsakendur segja að íþróttamenn nái skýrustu skynmyndinni af ákveðinni 

hæfni eða hreyfingu eftir að hafa gert slökunaræfingu (Cabral og Cristfield, 1996; Williams 

og Harris, 2001). Rannsókn Hallsson, Weinberg, Vealey, Horn og Guðnason (2013) bendir 

til að svo sé. Í þeirri rannsókn var 16 þátttakendum skipt í þrjá hópa. Tveir af hópunum voru 

skynmyndahópar þar sem annar hópurinn fékk slökun fyrir PETTLEP skynmyndir en hinn 

skynmyndahópurinn fékk aðeins PETTLEP skynmyndir, þriðji hópurinn var 

samanburðarhópur sem gerði teygjuæfingar. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort 

slökun fyrir PETTLEP skynmyndir hefði meiri áhrif en að hafa aðeins PETTLEP 

skynmyndir á frammistöðu í aukaspyrnuprófi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á 

marktækar framfarir hjá hópnum sem fékk slökun fyrir PETTLEP skynmyndir í 

frammistöðu á aukaspyrnuprófinu umfram hópinn sem fékk einungis PETTLEP 

skynmyndir. Hins vegar voru skynmyndir PETTLEP hópsins almennt skýrari en hópsins 

sem framkvæmdi slökun á undan skynmyndunum.  

Markmið og tilgátur 

Fræðimenn eru ósammála um hvort slökun fyrir skynmyndanotkun sé gagnleg 

(Cabral og Cristfield, 1996; Afrouzeh, Sohrabi, Torbati, Gorgin og Mallett, 2013). Markmið 

þessarar rannsóknar var að kanna þetta samband milli slökunar og PETTLEP 

skynmyndaþjálfunar á frammistöðu á LPST. Hvort slökun fyrir PETTLEP 

skynmyndaþjálfun skilaði betri árangri heldur en ef engin slökun væri notuð. Þetta var gert 

með því að skipta þátttakendum í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn fékk slökun fyrir PETTLEP 

skynmyndaþjálfun, annar hópurinn var einungis með PETTLEP skynmyndaþjálfun og þriðji 

hópurinn var samanburðarhópur sem gerði teygjur. Búist var við því að báðir 

skynmyndahóparnir myndu bæta sig meira en samanburðarhópurinn í LPST. Út frá 

rannsókn Hallsonar og félaga (2013) var einnig búist við því að hópurinn, sem fékk slökun 

fyrir PETTLEP skynmyndaþjálfun, myndi bæta sig meira í verkefninu en hópurinn sem var 

eingöngu með PETTLEP skynmyndaþjálfun. Auk þess var búist við að skýrleiki 



  

20 

 

skynmyndanna, slökunarástand og einbeiting á skynmyndirnar yrði meiri hjá þeim sem 

notuðu slökun fyrir PETTLEP skynmyndirnar. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 46 íslenskar knattspyrnukonur úr þremur liðum í efstu deild 

á Íslandi. Úrtakið var valið eftir hentugleika, út frá því að liðið væri í efstu deild. 

Engin umbun var veitt fyrir þátttöku í tilrauninni. Í rannsókninni var nafnleynd og 

voru þátttakendur auðkenndir með talnakóðum. Þátttakandi notaði sama talnakóðann 

á meðan á rannsókn stóð. Þrátt fyrir að 46 konur hafi tekið þátt í byrjun rannsóknar 

voru 17 konur sem tóku ekki þátt í öllum mælingunum vegna fjarveru á æfingu þegar 

mælingarnar fóru fram og voru þær því ekki teknar með þegar loka niðurstöður voru 

reiknaðar.  

Mælingar 

Mæling á skýrleika skynmynda 

Til að mæla skýrleika skynmynda var notast við tvennskonar spurningalista. 

Annarsvegar var Vividness of Movement Imagery Questionnaire-2 spurningarlistinn 

(VMIQ-2) notaður til að meta áhrif þjálfunar á skýrleika skynmynda (sjá viðauka 2). 

VMIQ-2 listinn inniheldur 12 atriði og þurfa þátttakendur að svara hverju atriði 

þrisvar sinnum; út frá ytra skynmyndasjónarhorni, innra skynmyndasjónarhorni og út 

frá því að finna sig framkvæma hreyfinguna (líkamssjónarhorn). Svarmöguleikar 

listans eru á fimm punkta skala, frá því að skynmyndin sé fullkomlega ljós og skýr og 

í það að viðkomandi sjái enga skynmynd. Dæmi um atriði sem spurt er um í listanum 

er hversu skýrt þátttakandi getur séð sjálfan sig sparka bolta upp í loftið (ytra 

skynmyndasjónarhorn), sparka bolta upp í loftið út frá sínum eigin augun (innra 

skynmyndasjónarhorn) og fundið fyrir því að sparka bolta upp í loftið 

(líkamssjónarhorn).  

Til viðbótar við VMIQ-2 spurningarlistann voru þátttakendur spurðir 

spurninga sem mældu skýrleika skynmynda sem sneru að Lougborough 

sendingaprófinu (sjá viðauka 3). Það voru tvær spurningar sem hver þátttakandi átti 

að svara, bæði út frá innra skynmyndasjónarhorni og ytra skynmyndasjónarhorni. Í 

fyrri spurningunni var spurt um hversu skýr skynmyndin af sendingaprófinu væri 

þegar þátttakandi notaði ákveðið sjónarhorn og svaraði þátttakandi fyrst út frá fyrstu 

persónu sjónarhorni (innra skynmyndasjónarhorni) og síðan út frá þriðju persónu 
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sjónarhorni (ytra skynmyndasjónarhorni). Í seinni spurningunni var spurt hversu 

greinilega þátttakandi fann líkamshreyfingar sínar í skynmyndunum af 

sendingarprófinu þegar að hann notaði ákveðið sjónarhorn. Eins og í fyrri 

spurningunni byrjaði þátttakandi á að svara út frá fyrstu persónu sjónarhorni og síðan 

út frá þriðju persónu sjónarhorni. Svarmöguleikarnir í þessum spurningum voru, eins 

og í VMIQ-2 listanum, á fimm punkta skala, frá því að skynmyndin sé fullkomlega 

ljós og skýr (1) og í það að það sé engin skynmynd (5). 

Mæling á einbeitingu 

Til að mæla einbeitingu þátttakanda meðan á skynmyndanotkun stóð var 

notast við 22 atriða spurningalista um hugræna truflun, Cognitive Interference 

Questionnarie (CIQ; sjá viðauka 4). Fyrir utan síðasta atriðið eru öll atriðin með fimm 

punkta skala, frá aldrei (1) til mjög oft (5). Tíu fyrstu atriðin meta truflandi hugsanir 

sem tengjast verkefninu, eins og til dæmis hugsanir um sitt eigið getustig eða hugsanir 

um hvernig öðrum hefur gengið í þessu verkefni. Í atriðum 11 til 21 er spurt um 

hugsanir sem tengjast ekki verkefninu, til dæmis hugsanir um fjölskyldumeðlimi eða 

hugsanir um aðrar athafnir. Í síðasta atriðinu, atriði númer 22, er spurt um hversu 

mikið þátttakanda fannst hugurinn reika á meðan á verkefninu stóð. Þar er 

svarmöguleikinn á sjö punkta Likert skala, frá ekki neitt (1) til mjög mikið (7).  

Mæling á slökunarástandi 

Ein spurning var notuð til að mæla slökunarástand þátttakanda (sjá viðauka 5). 

Þar voru þátttakendur beðnir að leggja mat á hvernig þeim leið andartaki áður en þeir 

framkvæmdu skynmyndirnar. Svarað var út frá sjö punkta Likert skala, frá algjörlega 

afslöppuð (1) til algjörlega uppspennt (7). 

Mæling á frammistöðu 

Loughborough Soccer Passing Test var notað til að meta þrjú skilyrði 

frumbreytunnar. Það er að segja áhrif slökunar fyrir PETTLEP skynmyndanotkun, 

einungis PETTLEP skynmyndir og engar skynmyndir (teygjur sem að 

samanburðarhópurinn gerði). Loughborough sendingaprófið er hlutlæg mæling. Í 

prófinu eiga þátttakendur að klára 16 sendingar innan ákveðins svæðis eins fljótt og 

mögulegt er.  



  

23 

 

Fjögur mismunandi lituð blöð (gulur, blár, bleikur og grænn) voru fest við 

bekki í ákveðinni fjarlægð frá því svæði sem þátttakendur þurftu að spyrna boltanum 

úr  (sjá mynd 1). Litablöðin voru 24 sentímetra löng hvoru megin við hvíta miðjulínu 

sem var tíu sentímetrar. Samanlagt var blað á hverjum bekk 58 sentímetrar. Blöðin 

voru 21 sentímeter að breidd.  

Leikmaður byrjaði með boltann í miðjusvæðinu sem er rétthyrningslaga og 

afmarkað með fjórum gulum keilum í hverju horni. Þegar rannsakandi gaf merki um 

að hann mætti byrja varð leikmaður að rekja boltann úr miðjusvæði yfir í 

sendingasvæðið, sem einnig var rétthyrningslaga og var afmarkað með fjórum 

appelsínugulum keilum í hverju horni. Síðan átti leikmaður að senda boltann í fyrsta 

litaða skotmarkið. Sendingar urðu alltaf að fara fram innan sendingasvæðis. Eftir að 

leikmaður fékk boltann til baka, þurfti viðkomandi að ná stjórn á boltanum. 

Leikmaður þurfti alltaf að rekja boltann í gegnum miðjusvæðið og út úr því í 

sendingasvæði áður en að hann sendi boltann í næsta skotmark (lit). Leikmaður átti að 

senda boltann á þann lit (einn af fjórum litum) sem aðstoðamaður rannsakanda kallaði 

upp í kjölfar þess að þátttakandi sendi í þann lit sem áður hafði verið gefinn upp af 

aðstoðarmanni. Rannsakendur útbjuggu fjórar tilviljunakenndar uppraðanir af litum 

fyrir aðstoðarmann til að kallaði upp. Hver uppröðun fól í sér átta langar sendingar og 

átta stuttar sendingar. Þetta kom í veg fyrir að leikmenn, sem stóðu og voru ekki að 

framkvæma sendingaprófið, lærðu röð skotmarkanna. Leikmennirnir fengu 

leiðbeiningar um að framkvæma sendingarnar eins hratt og nákvæmt og hægt væri.  

Reiknaðar voru tvenns konar útkomur, annarsvegar tíminn sem tók að klára 16 

sendingar og hinsvegar heildarskorið. Heildarskorið var tíminn sem tók þátttakanda 

að klára allar 16 sendingarnar og refsisekúndur sem bættust við þann tíma. 

Þátttakendur fengu refsisekúndur fyrir eftirfarandi villur: Fimm sekúndur fyrir að hitta 

ekki í bekkinn eða senda í rangan bekk, þrjár sekúndur fyrir að hitta ekki í litaða 

svæðið á skotmarkinu, þrjár sekúndur fyrir að nota hendur til að hafa stjórn á bolta, 

tvær sekúndur fyrir að senda bolta fyrir utan sendingasvæði og tvær sekúndur ef að 

boltinn snertir keilu (sjá viðauka 6). Í hvert sinn sem leikmaður hitti boltanum í 

miðjuna á litaða svæðinu var dregin ein sekúnda frá heildarskorinu.  
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Mynd 1. Uppsetning á Loughborough sendingar prófi  

Rannsóknarsnið 

Notast var við innanhópasnið auk millihópasniðs. Eftir grunnlínumælingar var 

þátttakendum skipt í þrjá hópa eftir frammistöðu þeirra í LSPT sendingaprófinu. Með 

parahópasniði var reynt var að hafa samanlagðan tíma svipaðan í öllum hópunum. Það 

var gert með því að taka þrjá bestu tímana hjá þátttakendum og þeim var skipt niður í 

þrjá hópa. Síðan voru þrem næst bestu tímunum skipt eins niður, og svo koll af kolli.  

Hverjum hópi var gefið ákveðið inngripsskilyrði og var það tilviljunarkennt hvaða 

hópur fékk hvaða skilyrði. Notast var við bæði millihópa- sem og innanhópasnið í 

samanburði þessara þriggja hópa. Hópurinn með slökun-PETTLEP inngrip innihélt 16 

þátttakendur, hópurinn með PETTLEP skynmyndanotkuninni innihélt 16 þátttakendur 

og hópurinn sem gerði teygjur innihélt 14 þátttakendur.  

Frumbreytan í rannsókninni var PETTLEP skynmyndirnar með þrem 

mismunandi skilyrðum. Í fyrsta lagi var það slökun fyrir PETTLEP 

skynmyndaþjálfun, í öðru lagi voru einungis PETTLEP skynmyndaþjálfun og í þriðja 

lagi engar skynmyndir. Fylgibreytur í rannsókninni voru skýrleiki skynmynda, 

einbeiting á meðan að á skynmyndanotkun stóð og frammistaða í Loughborough 

sendingaprófinu. Spurningalistarnir sem notast var við voru þýddir úr ensku yfir á 

íslensku og þátttakendur voru hvattir til að spyrja rannsakendur ef þeir hefðu 

einhverjar spurningar varðandi spurningalistana. 
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Framkvæmd 
Hjá öllum hópum var frammistaða og skýrleiki skynmynda mæld tvisvar 

sinnum á meðan á rannsókn stóð, það er fyrir inngrip og þrem vikum eftir að inngrip 

hófst. Spurningalisti um skýrleika skynmynda sem sneri sérstaklega að Loughborough 

sendingaprófinu var lagður fyrir tvisvar sinnum, fyrir og eftir inngrip. Þar að auki var 

einbeiting hjá báðum skynmyndahópunum mæld með CIQ spurningalistanum og 

spurning um slökunarástand lagt fyrir þrisvar sinnum meðan á ferlinu stóð, sem partur 

af grunnlínumælingum, á degi eitt í inngripi og svo eftir inngrip (sjá töflu 1 fyrir 

tímaröð). 

Tafla 1. Tímaröð rannsóknar 
Tími Mæling Hópar sem tóku þátt 

Grunnskeiðsmælingar Loughborough sendingar prófið 

VMIQ-2 

Skynmyndir(engin slökun) 

Spurning um slökun 

CIQ 

Spurningar um hversu skýrar 

skynmyndirnar voru af sendingar 

prófinu  

Allir hópar 

Allir hópar 

Skynmyndahópar 

Skynmyndahópar 

Skynmyndahópar 

 

Skynmyndahópar 

Sks 

Fyrsti dagur í inngripi Skynmyndir(slökun hjá 

slökunarhóp) 

Spurning um slökun 

Spurningar um hversu skýrar 

skynmyndirnar voru af sendingar 

prófinu 

CIQ 

Skynmyndahópar 

 

Skynmyndahópar 

 

Skynmyndahópar 

 

Skynmyndahópar 

Eftir á mælingar Loughborough sendingar prófið 

VMIQ-2 

Spurning um slökun 

CIQ 

Spurningar um hversu skýrar 

skynmyndirnar voru af sendingar 

Allir hópar 

Allir hópar 

Skynmyndahópar 

Skynmyndahópar 

 

Skynmyndahópar 
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prófinu  

Auka spurningar 

 

Allir hópar 

 

Grunnlínumælingar áttu sér stað yfir tveggja daga tímabil. Á degi eitt byrjuðu 

þátttakendur á því að gefa samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni (sjá viðauka 1) 

og þeim sagt að þeir mættu hætta í rannsókninni hvenær sem þeir vildu. Svo fóru þeir 

í LSPT sendingaprófið. Í þessari rannsókn var þátttakendum gefið tækifæri til að 

venjast fyrirmælum áður en sendingaprófið hófst og framkvæmdi hver þátttakandi 

sendingaprófið einu sinni í senn hvoru megin við inngripið. Fimm þátttakendur komu 

í einu og framkvæmdu sendingaprófið. Á meðan einn var í sendingaprófinu stóðu 

hinir bakvið sendingabekkina til að þeir færðust ekki úr stað. Eftir að allir fimm höfðu 

klárað sendingaprófið komu næstu fimm og gerðu það sama. Í byrjun fengu 

þátttakendur leiðbeiningar um hvernig refsistigin virkuðu og að framkvæma ætti 

sendingaprófið eins hratt og nákvæmt og hægt væri. Hver þátttakandi byrjaði með 

boltann í miðjusvæði. Þeir þurftu alltaf að fara út úr miðjusvæði og inn í 

sendingarsvæði og þaðan spyrna boltanum í skotmarkið (litinn). Aðstoðarmaður 

rannsakenda sagði viðkomandi á hvaða skotmark þátttakandi átti að byrja að senda. 

Tíminn var settur af stað um leið og þátttakandi spyrnti boltanum frá sér. Síðan 

kallaði aðstoðarmaður næsta skotmark rétt áður en viðkomandi tók á móti boltanum. 

Tíminn var stöðvaður þegar þátttakandi var búinn með 16 sendingar.  

Til að stilla sendingaprófinu upp var notað málband til að mæla nákvæmlega 

þá lengd sem átti að vera. Til að mæla tímann, sem tók þátttakendur að framkvæma 

var notast við skeiðklukku í iPhone snjallsíma. Einnig var notaður sími til að taka 

mynd af uppstillingunni af sendingaprófinu. Mælingar fóru fram á 

undirbúningstímabili, á gervigrasi, inni í knattspyrnuhöll til þess að veður hefði ekki 

áhrif á frammistöðu leikmanna í sendingarprófinu. Leikmenn klæddust takkaskóm og 

hefðbundnum æfingafatnaði meðan á prófinu stóð. Þátttakendur fengu ekkert að vita 

um frammistöðu sína í sendingaprófinu á meðan á rannsókn stóð. Þátttakendur voru 

beðnir um að tala ekki um rannsóknina við hina hópana á meðan á rannsókn stóð til 

að það hefði ekki áhrif á niðurstöðu. Eftir að hafa framkvæmt LSPT 

grunnlínumælinguna svöruðu þeir VMIQ-2 spurningalistanum sem mælir skýrleika 

skynmynda.  



  

27 

 

Á degi tvö í grunnlínumælingu var búið að skipta þátttakendum niður í þrjá 

hópa út frá frammistöðu í LSPT. Báðir skynmyndahóparnir hlustuðu á 

skynmyndahandrit frá mismunandi sjónarhornum, innra og ytra sjónarhorn (sjá í 

viðauka 8). Eftir að hafa hlustað á bæði skynmyndahandritin endurtóku þátttakendur 

sjálfir skynmyndirnar tvisvar sinnum fyrir hvort sjónarhorn. Síðan svöruðu báðir 

skynmyndahópar spurningu um slökunarástand þeirra áður en þeir framkvæmdu 

skynmyndirnar. Eftir að hafa svarað slökunarspurningunni, svöruðu þeir spurningum 

sem sneru að LSPT prófinu sem mældi skýrleika skynmynda. Þátttakendur enduðu á 

að svara CIQ spurningalistanum sem mælir einbeitingu. Í grunnlínumælingu gerði 

slökunar-PETTLEP hópurinn ekki slökunaræfingar áður en skynmyndahandritið var 

lesið upp. Samanburðarhópurinn gerði teygjuæfingar. Gerðar voru 5 teygjuæfingar 

sem tók svipaðan tíma og inngrip skynmynda hópanna eða um fimm mínutur í 

heildina.  

Eftir grunnlínumælingar hófst inngripsskeið. Rannsakendur hittu hópana 

þrisvar sinnum í viku í þrjár vikur. Annaðhvort fyrir eða eftir æfingar og fór það eftir 

því hvað hentaði liðunum hverju sinni. Rannsakendur skiptu á milli sín hópunum, í 

annaðhvort skipti var annar rannsakandinn með slökun-PETTLEP hópinn á meðan 

hinn var með PETTLEP og teygjuhóp.  

Slökunarhópurinn byrjaði á að gera slökunaræfingar sem fólu í sér slökun 

fjögurra vöðvahópa (sjá viðauka 7). Svona tegund af slökun kallast abbrebiated 

progressive muscle relaxation (APRT). Fyrsti vöðvahópurinn sem slakað var á voru 

vöðvarnir í höndunum. Spennunni var haldið í sex sekúndur og eftir það var einblínt á 

slökunartilfinninguna í 30 sekúndur. Næst voru vöðvar í hálsi og öxlum, þar var 

spennunni haldið í fimm sekúndur. Þriðji vöðvahópur var í brjósti, baki og maga, þar 

var spennunni haldið í fimm sekúndur. Endað var á því að spenna vöðvana í 

fótleggjunum í fimm sekúndur. Eftir hvern vöðvahóp var þátttakendum sagt að 

einbeita sér að slökunartilfinningunni í vöðvunum í 30 sekúndur. Einnig var lögð 

áhersla á andardrátt, að anda djúpt og rólega. Slökunaræfinguna gerðu þátttakendur 

sitjandi. Eftir slökunina stóðu þeir upp og hlustuðu á tvö skynmyndahandrit, fyrir 

bæði innra og ytra sjónarhorn. PETTLEP hópurinn hlustaði á sömu skynmyndahandrit 

en gerðu enga slökun áður. Samanburðarhópurinn gerði teygjuæfingar sem tóku 

svipaðan tíma og skynmyndaþjálfunin hjá skynmyndahópunum.  
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Þeim mun líkari sem skynjunin í huganum er raunverulegum aðstæðum, því 

meiri áhrif hafa þær og einstaklingur er líklegri til að bæta sig. Notast var við 

PETTLEP líkanið til að auka líkurnar á að þátttakendur gætu búið til skýra skynmynd 

af verkefninu. Til að uppfylla líkamlega (physical) þáttinn í PETTLEP líkaninu 

klæddust þátttakendur æfingafatnaði og takkaskóm, svipuðum fatnaði og í 

raunverulega sendingaprófinu, á meðan skynmynda handritin voru lesin upp. 

Þátttakendur voru látnir standa og þeim sagt að lækka þyngdarpunktinn til að eiga 

auðveldara með að ímynda sér aðstæður. Þeim var sýnd mynd af sendingaprófinu til 

að uppfylla umhverfis þáttinn (environmental) í líkaninu. Einnig var þátttakendum 

bent á að skynmyndir þyrftu að vera gerðar á sama hraða og sama tíma og 

raunveruleg framkvæmd tekur. Samkvæmt líkaninu er tími (timing) mikilvægur 

þáttur. Skynmyndahandritin voru þau sömu í báðum skilyrðum þar sem lögð var 

áhersla á líkamshreyfingar, senda og taka við boltanum, og þar með var 

verkefnisþátturinn (task) uppfylltur. Hvað varðar lærdómsþátturinn (learning) áttu 

þátttakendur að geta framkvæmt verkefnið miðað við getustig, þess vegna var þeim 

ekki sagt skref fyrir skref hvernig ætti að senda eða taka við bolta heldur var einblínt á 

tilfinninguna sem fylgir hreyfingunum (the feel of the movement). Út frá 

tilfinningaþættinum (emotion) voru þátttakendur í báðum skynmyndahópum hvattir til 

að upplifa sig hraða og sjálfsörugga í að vera fljótir að framkvæma sendingaprófið til 

að einblína á jákvæða þætti. Ekki er vitað hvort innra eða ytra sjónarhorn 

(perspective) sé betra í notkun skynmynda og þar af leiðandi var notast við bæði 

sjónarhornin í rannsókninni (Cumming og Ramsey, 2009). 

Eins og áður hefur verið nefnt voru skynmyndahandritin tvennskonar. Byrjað var á 

því að lesa upp handrit fyrir innri skynmyndasjónarhorn. Þar voru þátttakendur beðnir 

um að sjá fyrir sér sjálfan sig framkvæma LSPT sendingaprófið í fyrstu persónu. Eftir 

að skynmyndahandritið hafði verið lesið upp var þátttakandi beðinn að endurtaka 

skynmyndina í huganum tvisvar. Þegar það var búið var handritið fyrir ytra 

skynmyndasjónarhorn lesið upp. Þá áttu þátttakendur að sjá fyrir sér sjálfan sig 

framkvæma sendingar prófið í þriðju persónu. Aðstæður voru nákvæmlega þær sömu 

og þegar handritið fyrir innri skynmyndasjónarhornið var lesið upp, einungis 

sjónarhorninu var breytt. Eftir upplesturinn áttu þátttakendur að endurtaka 
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skynmyndina tvisvar sinnum. Á meðan þetta átti sér stað var sýnd mynd af LSPT 

sendingaprófinu til að gera þátttakendum auðveldara að búa til skýra skynmynd. 

Eftir upplestur á handritunum tveim svöruðu báðir skynmyndahópar spurningu 

um slökunarástand. Þar voru þeir beðnir um að leggja mat á hvernig þeim leið 

andartaki áður en þeir framkvæmdu skynmyndirnar þar sem svarmöguleikarnir voru 

frá algjörlega afslöppuð til algjörlega uppspennt. Skynmyndahóparnir svöruðu svo 

CIQ spurningalistanum sem á að mæla einbeitingu þátttakenda meðan á 

skynmyndanotkun stendur. Samanburðarhópurinn svaraði engum spurningalistum, 

gerði einungis teygjuæfingar. Það var einungis í fyrsta inngripinu á inngripsskeiði 

sem skynmyndahóparnir þurftu að svara spurningalistum. Eftir fyrsta inngripið var 

allt gert eins, nema engir spurningalistar vou lagðir fyrir. Eftir níu skipti af inngripi 

(þrisvar sinnum í þrjár vikur) framkvæmdu allir þátttakendur LSPT sendingaprófið til 

að meta áhrif skynmyndaþjálfunar á sendingagetu leikmanna og hversu áhrifaríkt 

hvert inngrip var fyrir sig.  

Eftirá mælingar voru gerðar á tveim dögum. Fyrri daginn framkvæmdu 

þátttakendur sendingaprófið og svöruðu VMIQ-2 spurningalistanum sem snýr að 

skýrleika skynmynda. Seinni daginn gerðu hóparnir sitt inngrip (slökun+PETTLEP, 

einungis PETTLEP og teygjuhópur). Strax eftir inngrip svöruðu þeir spurningu um 

slökunástand, síðan CIQ spurningalistanum um einbeitingu, næst svöruðu þeir 

spurningum um skýrleika skynmynda sem sneru að LSPT sendingaprófinu. Í lokin 

svöruðu allir þátttakendur nokkrum aukaspurningum um hvort þeir hafi haldið að 

skynmyndaþjálfunin hafi hjálpað þeim að bæta sig í sendingaprófinu, hvort þeir töldu 

líklegt að þeir myndu notast við skynmyndir seinna meir til þess að bæta frammistöðu 

sína og hvort að þeir hefðu gert eitthvað öðruvísi. Auk þess svöruðu 

skynmyndahóparnir auka spurningu um hvort sjónarhornið (inna eða ytra sjónarhorn) 

þeim hafði fundist skýrara. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

          Í töflum 2 til 6 má sjá meðaltöl og staðalfrávik allra hópa og breytingarnar yfir 

tíma. Tafla 2 sýnir lýsandi tölfræði fyrir frammistöðuskor úr sendingaprófstímanum 

og heildarskorinu. Á töflunni má sjá meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja mælingu 

(grunnlínumæling og eftirá mæling). Viðmið fyrir tímann sem tekur að ljúka við 

sendingaprófið eru 43 sekúndur fyrir góðan knattspyrnumann (Ali o.fl., 2007). Eins 

og sést í töflunni eru þátttakendur í þessari rannsókn yfir þeim viðmiðunartíma eða frá 

0,60 sekúndum til 6,33 sekúndum yfir, með staðalfrávikið 2,59 til 4,50. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði úr LSPT sendingaprófinu. 

 Slökun+PETTLEP 

M (sf) 

PETTLEP 

M (sf) 

Samanburðarhópur 

M (sf) 

Sendingaprófstími    

Grunnlínumæling 47,60 (3,98) 47,33(3,12) 49,33(2,59) 

Eftirá mæling 46,74 (4,42) 46,32(4,50) 43,60(3,01) 

Heildartími    

Grunnlínumæling 58,75(9,23) 58,00(7,89) 59,98(8,15) 

Eftirá mæling 56,14(9,35) 54,82(11,91) 46,17(5,43) 
M=Meðaltal, sf= Staðalfrávik 

Lýsandi tölfræði fyrir CIQ listann sem mældi einbeitingu þátttakanda má sjá í 

töflu 3. Minnsta skorið sem hægt er að fá úr listanum er 22 eða engin hugræn truflun 

og það hæsta er 112 sem er mikil hugræn truflun.  Á töflunni sést að meðaltal listans 

nær frá 27,08 til 34,00 sem gefur tilkynna að einbeiting meðan á verkefninu stóð var 

nokkuð mikil. Staðalfrávik listans sýnir nokkurn breytileika en það nær frá 3,50 til 

8,32. 
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Tafla 3. Lýsandi tölfræði fyrir skor á CIQ spurningalistanum. 
 Slökun+PETTLEP 

M(sf) 
PETTLEP 

M(sf) 
Grunnlínumæling 34,00(8,32) 31,50(6,02) 

Dagur 1 í inngripi 27,08(3,50) 28,63(5,45) 

Eftirá mæling 27,16(4,26) 28,75(4,43) 

M=Meðaltal, sf= Staðalfrávik 

Lýsandi tölfræði fyrir skýrleika skynmynda sem snýr að LSPT 

sendingaprófinu má sjá í töflu 4. Töflunni er skipt eftir sjónarhornum (innra 

sjónarhorn, innra sjónarhorn-líkamshreyfingar, ytra sjónarhorn og ytra sjónarhorn-

líkamshreyfingar). Í hverri spurningu um sjónarhorn ná skorin frá einum (fullkomlega 

ljós og skýr skynmynd) til fimm (engin skynmynd). Meðaltalið í innra sjónarhorni er 

lægra en í hinum sjónarhornunum sem gefur til kynna að innra sjónarhorn virðist vera 

skýrast og því virðist það sjónarhorn henta best fyrir báða skynmyndahópana. Einnig 

má sjá að báðum hópunum fannst erfiðast að bæta líkamshreyfingum við sjónarhorn. 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði fyrir skýrleika skynmynda sem sneru að LSPT 

sendingaprófinu. 

 Grunnlínumæling 
M(sf) 

Dagur 1 í inngripi 
M(sf) 

Eftirá mæling 
M(sf) 

Innra sjónarhorn   

Slökun+PETTLEP 1,73(0,47)   1,45(0,522) 1,55(0,52) 

PETTLEP 2,00(0,53) 1,88(0,64) 1,63(0,52) 

Innra sjónarhorn-líkamshreyfingar   

Slökun+PETTLEP 2,00(0,89) 1,91(0,70) 1,64(0,50) 

PETTLEP 2,50(0,53) 2,25(0,71) 1,88(0,35) 

Ytra sjónarhorn   

Slökun+PETTLEP 2,64(0,81) 2,82(1,25) 2,64(1,21) 

PETTLEP 3,13(1,25) 3,00(1,07) 3,00(0,76) 

Ytra sjónarhorn-líkamshreyfingar   

Slökun+PETTLEP 2,73(0,79) 2,91(1,30) 2,73(1,10) 

PETTLEP 3,13(0,83) 3,5(0,76) 3,13(0,99) 
M=Meðaltal, sf= Staðalfrávik 
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Allir hópar svöruðu VMIQ-2 spurningalistann tvisvar sinnum 

(grunnlínumæling og eftirá mæling). Listinn mælir innra, ytra og 

líkamshreyfingasjónarhorn. Skorin ná frá 12 (fullkomlega ljós og skýr skynmynd) til 

60 (engin skynmynd). Lýsandi tölfræði fyrir VMIQ-2 spurningalistann sést á tölfu 5. 

Innra skynmyndasjónarhornið er skýrast hjá öllum hópum. Meðaltalið nær frá 19,60 

til 33,36 samkvæmt því virðist vera að þátttakendum fannst skynmyndin nokkuð skýr. 

Staðalfrávikið sýnir nokkurn breytileika en það nær frá 5,34 til 14,20. 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir skor á VMIQ-2 spurningalistanum. 

 Grunnlínumæling 

M(sf) 

Eftirá mæling 

M(sf) 

Slökun+PETTLEP   

Ytra skynmyndasjónarhorn 29,07(12,32) 28,53(12,97) 

Innra skynmyndasjónarhorn     20,73(6,45) 19,60(5,34) 

Líkams hreyfinga skýrleiki 23,73(12,85) 24,20(9,97) 

PETTLEP   

Ytra skynmyndasjónarhorn 33,36(9,32) 30,91(11,32) 

Innra skynmyndasjónarhorn 24,55(9,83) 22,36(7,78) 

Líkams hreyfinga skýrleiki 29,73(10,76) 29,18(12,30) 

Samanburðarhópur   

Ytra skynmyndasjónarhorn 28,38(11,19) 26,25(11,79) 

Innra skynmyndasjónarhorn 23,13(10,88) 23,88(11,33) 

Líkams hreyfinga skýrleiki 28,50(14,20) 26,50(12,91) 
M=Meðaltal, sf= Staðalfrávik 

 

Í töflu 6 má sjá lýsandi tölfræði fyrir spurninguna sem mældi slökunarástand. 

Skor spurningarinnar ná frá einum (algjörlega afslöppuð) til sjö (algjörlega 

uppspennt). Meðaltalið nær frá 2,18 til 2,63 og sýnir að báðir hópar hafi verið nokkuð 

afslappaðir í öllum mælingum. Samkvæmt meðaltalsskorinu yfir tíma virðast 

þátttakendur hafa orðið örlítið afslappaðri með tímanum. 

 

 

 



  

33 

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði fyrir spurninguna sem mældi slökunarástand. 

 Grunnlínumæling 

M(sf) 

Dagur 1 í inngripi 

M(sf) 

Eftirá mæling 

M(sf) 

Slökun+PETTLEP 2,55(1,44) 2,18(1,33) 2,27(1,19) 

PETTLEP 2,63(0,92) 2,38(1,19) 2,38(0,74) 
M=Meðaltal, sf= Staðalfrávik 

 
Marktektarpróf 

Frammistaða 

Tvær 3 X 2 (hópur X tími) endurteknar mælingar með ANOVA sniði voru 

notaðar til að meta áhrif inngrips á frammistöðu þátttakenda í LSPT sendingaprófinu. 

Hóparnir (slökun+PETTLEP skymyndir, einungis PETTLEP skynmyndir og 

samanburðarhópur) voru breytur fyrir millihópasnið á meðan tími hópanna 

(grunnlínumæling og eftirá mæling) voru breytur fyrir innanhópasnið. Reiknaðir voru 

tvennskonar tímar, annars vegar tíminn sem tók þátttakendur að klára sendingaprófið 

og hinsvegar heildarstig fyrir frammistöðu. Meginhrif úr endurteknum mælingum með 

ANOVA sniði fyrir tímann sem tók þátttakendur að klára sendingaprófið voru, F (1, 

31) = 8,65, p = ,006, sem sýnir marktækt. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að 

þátttakendur rannsóknarinnar höfðu bætt tíma sinn frá grunnlínumælingu til eftirá 

mælingar. Meginhrif fyrir hópana sýndu þó ómarktækt, F (2, 31) = ,134, p = ,875, sem 

gæti þýtt að gerð inngrips sem þátttakendur tóku þátt í höfðu ekki áhrif á þann tíma sem 

tók viðkomandi að klára sendingaprófið. Einnig voru samvirknihrifin ómarktæk, F (2, 

31) = 2.82, p = .075 . 

Niðurstöður fyrir heildarstig, sem var tíminn sem tók þátttakendur að 

framkvæma sendingaprófið auk refsistiga gefa til kynna, F (1, 31) = 8,64 , p = ,006 sem 

var marktækt. Það þýðir að hóparnir bættu sig í sendingaprófinu með tímanum. 

Meginhrif fyrir hópana voru, F (2, 31) = 0,99 , p = ,384 sem gaf til kynna ómarktækt. 

Samvirknihrifin voru ómarktæk, F (2, 31) = 2,20 , p = ,128. 

Niðurstöður úr CIQ spurningalista  

Notast var við 2 X 3 (hópur X tími) endurteknar mælingar með ANOVA sniði 

til að meta hvort það að nota slökun á undan skynmyndum hefði áhrif á einbeitingu 

þátttakandans á meðan að á skynmyndaþjálfun stóð. Breyturnar fyrir millihópasnið 
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voru skynmyndahóparnir (slökun+PETTLEP skynmyndir og einungis PETTLEP 

skynmyndir). Breyturnar fyrir innanhópasnið voru tími (grunnlínumæling, fyrsti dagur í 

inngripi og eftirá mæling). Niðurstöður fyrir CIQ spurningalistann sýndu að meginhrif 

fyrir tíma voru marktæk, F (2, 36) = 7,132 , p = ,002, sem gaf til kynna að einbeiting 

þátttakenda jókst með tímanum. Meginhrif fyrir hópana voru ómarktæk, F (1, 18) = 

,012 , p =,914 sem bendir til þess að tegund inngrips hafi ekki haft áhrif á einbeitingu 

þátttakenda. Einnig voru samvirknihrifin ómarktæk, F (2, 36) = 1,254 , p = ,298, sem 

sýnir að inngrip sem þátttakandi fékk hafði lítil áhrif á hvort hann hafði betri 

einbeitingu í grunnlínumælingu, degi eitt í inngripi eða í eftirá mælingum.   

Niðurstöður á skýrleika skynmynda sem snúa að LSPT sendingaprófinu  

Til útreikninga var notast við 2 X 3 (hópur X tími) endurteknar mælingar með 

ANOVA sniði. Millihópaþátturinn var hópur (slökun+PETTLEP og einungis 

PETTLEP) og innanhópaþátturinn var tími grunnlínumæling, dagur eitt í inngripi og 

eftirá mæling). Fylgibreytan var fjórar auka spurningar um skýrleika skynmynda sem 

sneru að LSPT sendingaprófinu: Hversu skýr var skynmyndin frá innra sjónarhorni, 

hversu greinilega fannstu líkamshreyfingar þínar með innra sjónarhorni, hversu skýr 

var skynmyndin frá ytra sjónarhorni, hversu greinilega fannstu líkamshreyfingar þínar 

með ytra sjónarhorni. 

Niðurstöður fyrir innra sjónarhorn í skýrleika skynmynda sem sneru að LSPT 

sendingaprófinu, gáfu allar til kynna að um ómarktækt væri ræða. Meginhrif fyrir tíma 

í innra skynmyndasjónarhorni voru, F (2, 34) = 2,048 , p = ,145, því virðist 

tímaþátturinn ekki hafa áhrif á skýrleika skynmynda sem sneru að LSPT 

sendingaprófinu þegar innra skynmyndasjónarhorn var notað. Niðurstöður fyrir innra 

skynmyndasjónarhorn sýndu að meginhrif fyrir hóp voru, F (1, 17) = 1,944 , p = ,181, 

tegund inngrips virtist því ekki hafa haft áhrif á skýrleika skynmynda af LSPT 

sendingaprófinu með innra skynmyndasjónarhorni. Samvirknihrifin fyrir innra 

skynmyndasjónarhorn voru, F (2, 34) = ,728 , p = ,490. 

Meginhrif fyrir tímaþáttinn fyrir innra líkamssjónarhorn í skýrleika skynmynda 

voru marktæk, F (2, 34) = 3,857 , p = ,031, því virtist sem tími hafi áhrif á skýrleika 

skynmynda sem sneru að LSPT sendingaprófi fyrir innra líkamssjónarhorn. Meginhrif 

fyrir hóp fyrir innra líkamssjónarhorn í skýrleika skynmynda sýndu ómarktækt, F (1, 
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17) = 2,652 , p = ,122 og það á einnig við um samvirknihrifin, F (2, 34) = ,265 , p = 

,769. 

Niðurstöður fyrir ytra sjónarhorn í skýrleika skynmynda sem sneru að LSPT 

sendingaprófinu sýndu allar ómarktækt. Meginhrif fyrir tímaþáttinn voru, F (2, 34) = 

,105 , p = ,901. Meginhrif fyrir hóp voru, F (1, 17) = ,602 , p = ,448, því virtist hvorki 

tími né inngrip sem þátttakandi fékk hafi haft áhrif á ytra sjónarhorn í skýrleika 

skynmynda sem sneru að LSPT sendingaprófinu. Samvirknihrifin fyrir ytra sjónarhorn 

voru, F (2, 34) = ,288 , p = ,751. 

Niðurstöður fyrir ytra líkamssjónarhorn voru einnig allar ómarktækar. 

Meginhrif fyrir tímaþáttinn voru, F (2, 34) = 1,394 , p = ,262. Meginhrif fyrir hópa 

þáttinn voru, F (1, 17) = 1,282 , p = ,273. Samvirknihrifin voru, F (2, 34) = ,168 , p = 

,846. 

Niðurstöður á skýrleika skynmynda  

Til að mæla skýrleika skynmynda var notast við VMIQ-2 spurningalista. Notast 

var við 3 X 2 (hópur X tími) endurteknar mælingar með ANOVA sniði. Þátturinn fyrir 

millihópasnið var hópur (slökun+PETTLEP, einungis PETTLEP og 

samanburðarhópur). Þátturinn fyrir innanhópasnið var tími (grunnlínumæling og eftirá 

mæling). Allar niðurstöður úr VMIQ-2 spurningalistanum sýndu ómarktækt. 

Niðurstöður úr meginhrifum fyrir tíma á innra skynmyndasjónarhorn voru, F (1, 31) = 

,546 , p = ,466, og því var ekki hægt að segja að breytan tími hefði áhrif á skýrleika 

skynmynda ein og sér. Meginhrif hópa á innri skynmyndasjónarhorn voru, F (2, 31) = 

,785 , p = ,465, sem gaf til kynna að inngrip hafi ekki haft áhrif á skýrleika skynmynda. 

Niðurstöður samvirknihrifa innra skynmyndasjónarhorn voru,  F (2, 31) = ,470 , p = 

,629. Niðurstöður fyrir ytra skynmyndasjónarhorn sýndu allar ómarktækt. Meginhrif 

fyrir tíma á ytra skynmyndasjónarhorni voru, F (1, 31) = ,546 , p = ,466, sem gaf til 

kynna að breytan tími hafi ekki haft áhrif á skýrleika skynmynda í ytra sjónarhorni. 

Meginhrif fyrir hópa á ytra skynmynda sjónarhorn voru, F (2, 31) = ,507 , p = ,607. 

Niðurstöður samvirknihrifa fyrir ytra skynmyndasjónarhorn voru, F (2, 31) = ,207 , p = 

,814. Einnig voru niðurstöður fyrir líkamssjónarhorn allar ómarktækar. Meginhrif fyrir 

tíma á líkamssjónarhorni voru, F (1, 31) = ,134 , p = ,717. Meginhrif fyrir hópa á 
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líkamssjónarhorn voru, F (2, 31) = ,864 , p = ,431. Niðurstöður fyrir samvirknihrif fyrir 

líkamssjónarhorn voru,  F (2, 31) = ,139 , p = ,870. 

 

Spurning sem mælir slökunarástand  

Notast er við 2 X 3 (hópur X tími) endurteknar mælingar með ANOVA sniði. 

Breyturnar fyrir millihópasnið voru hóparnir (slökun+PETTLEP skymyndir og 

einungis PETTLEP skynmyndir) á meðan að tími hópanna (grunnlínumæling, dagur 

eitt í inngripi og eftirá mæling) voru breytur fyrir innanhópasnið. Meginhrif fyrir tíma 

sýndi ómarktækt, F (2, 34) = ,676 , p = ,515. Meginhrif fyrir hópaþáttinn sýndi einnig 

ómarktækt, F (1, 17) = ,217 , p = ,782. Slökunin fyrir PETTLEP skynmyndanotkun 

virtist ekki hafa haft nein áhrif. Þær sem gerðu slökunaræfingar upplifðu sig ekki 

afslappaðri en sá hópur sem gerði ekki slökunaræfingar. Samvirknihrifin voru einnig 

ómarktæk, F (2, 34) = ,022 , p = 978. 
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Umræða 

Tilgangurinn með inngripinu var að meta áhrif slökunar fyrir PETTLEP 

skynmyndanotkun. Það var borið saman við einungis PETTLEP skynmyndir og 

samanburðarhóp sem gerði engar skynmyndir, aðeins teygjuæfingar. Til að mæla 

frammistöðu var notast við niðurstöður úr LSPT sendingaprófi. Til að meta 

einbeitingu á meðan að á skynmyndanotkun stóð var CIQ spurningalistinn notaður. 

Til að meta skýrleika skynmynda var notast við tvennskonar spurningalista, 

annarsvegar VMIQ-2 og hinsvegar spurningalista sem mældi skýrleika skynmynda 

sem sneru sérstaklega að LSPT sendingaprófinu. Ein spurning var notuð til þess að 

meta slökunar ástand.  

Samkvæmt Ali o.fl (2007) á góður knattspyrnumaður að geta framkvæmt 

prófið á 43 sekúndum. Hóparnir voru allir yfir þeim tíma eða frá rúmlega 43 

sekúndum og upp í tæplega 50 sekúndur. Ofan á þann tíma bættust refsistigin sem 

bættu í flestum tilvikum við rúmum 10 sekúndum hjá hverjum hóp. Í heildina var 

einbeiting hjá báðum skynmyndahópum nokkuð mikil meðan á verkefninu stóð. Svo 

virðist vera sem þátttakendum í skynmyndahópunum hafi fundist skynmyndin nokkuð 

skýr og að báðir hóparnir hafi verið nokkuð afslappaðir í öllum mælingunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki tilgátuna um að báðir 

skynmyndahóparnir myndu bæta sig meira í sendingaprófinu en samanburðarhópur. 

Tíminn sem tók að klára sendingaprófið varð betri hjá öllum hópum rannsóknarinnar. 

Allir hóparnir bættu heildarstig, það er minnkuðu villufjölda með tímanum. Gerð 

inngrips virðist þó ekki hafa ráðið þeim niðurstöðum því að allir hóparnir virtust bæta 

sig. Sem bendir til þess að gerð inngrips hafði ekki áhrif á frammistöðu í 

sendingaprófinu. Þar af leiðandi styðja niðurstöður heldur ekki tilgátu tvö, sem var sú 

að hópurinn sem fékk slökun fyrir PETTLEP skynmyndir myndi bæta sig meira en 

hópurinn sem fékk aðeins PETTLEP skynmyndir. Þessar niðurstöður eru ekki í 

samræmi við fyrri rannsóknir (Hallsson, o.fl, 2013). Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu fram á að hópurinn sem fékk slökun fyrir PETTLEP skynmyndir bættu 

frammistöðu sína meira en hinir tveir hóparnir (einungis PETTLEP skynmyndir og 

teygjuæfingar).  

Hugsanlega getur þessi niðurstaða verið vegna þess að lengd inngrips í 

rannsókninni var þrisvar sinnum í þrjár vikur, en samkvæmt Wakefield og Smith 
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(2011) hefur sýnt sig að inngrip þrisvar sinnum í fimm vikur hafi áhrif á frammistöðu. 

Þannig gæti verið að inngripið hafi staðið yfir í of stuttan tíma. Þegar rannsóknin hófst 

voru liðin að klára erfiðasta hluta undirbúnings tímabilsins og þátttakendur voru þar 

af leiðandi líkamlega þreyttir þegar þeir framkvæmdu sendingaprófið. Í lok 

rannsóknar voru þátttakendur ekki á eins erfiðum æfingum enda styttra í byrjun móts 

og það gæti mögulega haft áhrif á þessa bættu frammistöðu í sendingaprófinu. 

Rannsakendur fengu lítinn tíma til að stilla upp og leggja fyrir sendingaprófið og þess 

vegna gafst ekki tími til að láta þátttakendur taka sendingaprófið tvisvar sinnum, bæði 

í grunnlínumælingu og í eftirá mælingu. Líklega hefði verið betra að þeir hefðu tekið 

sendingaprófið tvisvar og svo hefði meðaltalið af þessum tveim skiptum verið notað. 

Hugsanlegt er sú bætta frammistaða sem inngripin kunnu að hafa valdið hafi ekki 

komið í ljós í sendingaprófinu því þátttakendur framkvæmdu sendingaprófið í upphafi 

æfingar og jafnvel án þess að hafa hitað nægilega vel upp, þar af leiðandi voru þeir 

hugsanlega ekki líkamlega og andlega tilbúnir í sendingaprófið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu ekki þriðju og síðustu tilgátuna um að 

skýrleiki skynmynda, slökunarástand og einbeiting yrði meiri hjá þeim sem notuðu 

slökun fyrir PETTLEP skynmyndir. Einbeiting jókst með tímanum hjá öllum 

hópunum óháð inngripi. Samkvæmt þeim niðurstöðum virðist slökun á undan 

skynmyndum ekki auka einbeitingu þátttakenda. Það sem gæti skýrt þessar 

niðurstöður er að oft voru inngripin gerð inni í klefa hjá liðunum og það var oft mikið 

áreiti fyrir utan klefann sem gæti hafa valdið því að slökunin skilaði sér ekki eins og 

hún hefði átt að gera.  

Nokkrar rannsóknir benda til þess að það sé áhrifaríkast að nota innra og 

líkams sjónarhorn (Callow, o.fl, 2016; Nezam, o.fl, 2014). Þessi rannsókn bendir þó 

til að fyrir innra líkamssjónarhorn virðist tími hafa áhrif á skýrleika skynmynda sem 

snúa að sendingaprófinu. Báðum hópum fannst innra sjónarhorn vera skýrast og því 

virðist það sjónarhorn hafa hentað best fyrir báða skynmyndahópana. Fyrir hin 

sjónarhornin (innra, ytra skynmyndasjónarhorn og ytra líkams skynmyndasjónarhorn) 

virðist tími hinsvegar ekki hafa áhrif. Inngripið virðist ekki hafa haft áhrif á þessar 

niðurstöður. Þátttakendum í báðum skynmynda hópum fannst erfitt að notast við ytra 

líkams skynmyndasjónarhorn og ytra skynmyndasjónarhorn þegar að þeir voru að sjá 
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fyrir sér. Það að þátttakendur notuðust frekar við innra skynmyndasjónarhorn gæti 

verið ástæðan fyrir því að tíminn hafði ekki áhrif á hin sjónarhornin. 

Niðurstöður úr VMIQ-2 spurningalista sem mældi skýrleika skynmynda, gáfu 

til kynna að hvorki tími né inngrip hafði áhrif á skýrleika skynmynda. Hugsanlega 

voru þátttakendur ekki nægilega reynslumiklir til að nota skynmyndir á réttan hátt. 

Samkvæmt rannsókn Cumming og Hall (2002) nota reynslumestu íþróttamennirnir 

skynmyndir meira en þeir sem eru ekki eins reynslumiklir. Áður en rannsókn hófst 

spurðu rannsakendur í óformlegu spjalli hvort þátttakendur vissu hvað skynmyndir 

væru og hvort þeir hefðu notað þær áður. Fáir þátttakendur sögðust hafa notað 

skynmyndir á markvissan hátt. Ef inngripsskeiðið hefði verið lengra hefði skýrleiki 

skynmyndanna jafnvel geta orðið enn meiri. Þátttakendur áttu það til að gefa öllum 

tólf atriðunum svipuð stig. Til dæmis að svara flestum atriðunum með svarinu ljós og 

nokkuð skýr (2). Líkt og Hallson og félagar (2013) benda á eru atriðin á VMIQ-2 ekki 

sértæk fyrir sendingaprófið. Sem dæmi má nefna atriðin að beygja sig til að taka upp 

pening, kasta stein í vatn og sveifla sér í reipi. Það má vera að þátttakendur hafi ekki 

talið þessi atriði dæmigerð fyrir verkefnið í þessari rannsókn og þar af leiðandi ekki 

lagt mikla áherslu á þau eða ekki náð að tengja þau við sendingarprófið. 

Þeir þátttakendur sem fengu slökun fyrir PETTLEP skynmyndir upplifðu sig 

ekki afslappaðri en sá hópur sem fékk ekki slökun. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu að slökun hefur engin umfram áhrif á breyturnar sem verið var að mæla, sem er 

í samræmi við rannsókn Afrouzeh, Sohrabi, Torbati, Gorgin og Mallett (2013). Þær 

niðurstöður bentu til þess að slökun fyrir skynmyndir virkuðu ekki betur en að nota 

aðeins PETTLEP skynmyndir.  

Ekki er hægt að draga neinar ályktanir út frá rannsókninni. Það voru allir 

hópar sem bættu sig yfir tíma og ekkert inngrip skar sig út úr með því að skila meiri 

árangri í eftirá mælingum í sendingaprófinu. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar voru að inngripin áttu sér yfirleitt stað eftir 

æfingatíma liðanna. Æfingarnar voru oft í kringum matartíma, því voru þátttakendur 

oft orðnir svangir og að flýta sér heim. Hugurinn gæti því hafa verið annarstaðar í 

einhverjum skiptum inngrips.    

Í framhaldi af þessari rannsókn væri hægt að bera saman reynda og óreynda 

íþróttamenn til að skoða hvort að reyndari íþróttamenn ættu auðveldara með að nýta 
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sér skynmyndir til að bæta frammistöðu sína. Fróðlegt væri að skoða hvort slökun 

hefði ólík áhrif á íþróttamenn með mismikla reynslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 

 

Heimildaskrá 

Afrouzeh, M., Sohrabi, M., Torbati, H. R. T., Gorgin, F. og Mallett, C. (2013). Effect of 

PETTLEP Imagery Training on Learning of New Skills in Novice Volleyball Players. 

Life Science Journal, 10(1), 231-238. 

Ahsen, A. (1984). The triple code model for imagery and psychophysiology. Journal of Mental 

Imagery, 8, 15-42. 

Ali, A. (2011). Measuring soccer skill performance: a review. Scandinavian Journal og 

Medicine and Science in Sports, 21, 170-183.  

Ali, A., Eldred, J., Hirst, M., Hulse, M., McGregor, S., Strudwick, A. og Williams, C. (2003). 

The reliability and validity of the modified Loughborough Soccer Passing Test. Journal 

of Sports Sciences, 21(4), 258-258. 

Ali, A., Williams, C., Hulse, M., Strudwick, A., Reddin, J., Howarth, L., Eldred, J., Hirst, M. 

og McGregor, S. (2007). Reliability and validity of two tests of soccer skill. Journal of 

Sports Sciences, 25, 1461-1480. 

Anuar, N., Cumming, J. og Williams, S. (2015). Effects of Applying the PETTLEP Model on 

Vividness and Ease of Imaging Movement. Journal of Applied Sport Psychology, 28(2), 

185-198. 

Arvinen-Barrow, M., Weigand, D. A., Thomas, S., Hemmings, B. og Walley, M. (2007). Elite 

and Novice Athletes’ Imagery Use in Open and Closed Sports. Journal of Applied Sport 

Psychology, 19(1), 93-104. 

Cabral, P, og Crisfield, P. (1996). Psychology and Performance. Leeds: National Coaching 

Foundation. 

Callow, N. og Waters, A. (2005). The effect of kinesthetic imagery on the sport 

confidence of flat-race horse jockeys. Psychology of Sport and Exercise, 6(4), 

443-459. 

Callow, N., Jiang, D., Roberts, R. og Edwards, M. (2016). Kinesthetic imagery 

provides additive benefits to internal visual imagery on slalom task 

performance. Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-18. 

 



  

42 

 

Calmels, C., Holmes, P., Berthoumieux, C., og Singer, R. N. (2004). The development of 

movement imagery vividness through a structured intervention in softball. Journal of 

Sport Behavior, 4, 307-322. 

Carlin, J., (2006, 4. júní). Most bonito. The New York Times Sports Magazine. Sótt 

16. febrúar 2017 af 

http://www.nytimes.com/2006/06/04/sports/playmagazine/04brazil.html 

Carpenter, W. B. (1894). Principle of mental physiology. New York: Appleton. 

Chaturvedi, S. og Mehtaa, D. (2015). The use of mental imagery and concentration in the 

elimination of anxiety and building of self confidence of female cricket players 

participating at national level. International Journal of Sports Sciences & fitness, 5(1), 

86-94. 

Cumming, J. (2017). Sports Imagery Training. Sótt af 

http://www.appliedsportpsych.org/resources/resources-for-athletes/sport-imagery-

training/ 

Cumming, J. og Hall, C. (2002). Deliberate imagery practice: the development of imagery 

skills in competitive athletes. Journal of Sports Sciences, 20, 137-145. 

Cumming, J. og Ramsey, R. (2009). Advances in Applied Sports psychology. Sótt af 

https://books.google.is/books?hl=en&lr=&id=ySFlVEJHYd4C&oi=fnd&pg=

PA5&dq=Imagery%20interventions%20in%20sport%20Jennifer%20Cummin

g&ots=mLvAAAdWIj&sig=GanrspoSf9odCuqwVQw8T8aZBLQ&redir_esc

=y#v=onepage&q=Imagery%20interventions%20in%20sport%20Jennifer%20

Cumming&f=false 

Cumming, J. og Ste-Marie, D. M. (2001). The Cognitive and Motivational Effects of Imagery 

Training: A Matter of Perspective. The Sport Psychologist, 15, 276-288. 

Cumming, J., Cooley, S. J., Anuar, N., Kosteli, M., Quinton, M. L., Weibull, F. og Williams, S. 

E. (2017). Developing imagery ability effectively: A guide to layered stimulus response 

training. Journal of Sport Psychology in Action, 8, 22-33. 

Driskell, J. E., Copper, C. og Moran, A. (1994). Does Mental Practice Enhance 

Performance. Journal of Applied Psychology, 79, 481-492.  



  

43 

 

Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R. og Calvo, M. G. (2007). Anxiety and 

cognitive performance: Attentional control theory. Emotion, 7(2), 336-353. 

Goldberg, A. (2017). Soccer players and Peak performance. Sótt af 

https://www.competitivedge.com/catalog/soccer 

Halim, N. A. A., Ismail, M. B. og Maimunah, S. M. P. S. (2016). The Idea of Using 

Systematic Imagery- Physical Practice on Netball Jump Shot Performance. 

International Journal of Sports Science, 6(4), 159-162.  

Hall, C. R. (2001). Imagery in sport and exercise. Í R. Singer, H. Hausenblas og C. 

Janelle (ritsjórar), Handbook of sport psychology (2.útgáfa, bls. 529-549). 

New York: Wiley. 

Hall, C. R., Mack, D. E., Paivio, A. og Hausenblas, H. A. (1998). Imagery use by 

athletes: development of the Sport Imagery Questionnarie. International 

Journal of Sport Psychology, 29, 73-89. 

Hallsson, H., Weinberg, R. S., Vealey, R. S., Horn, T. og Guðnason, H. I. (2013). [Is 

Relaxation Prior to Imagery Really Beneficial; Effercts on Imagery Vividness, 

and Concentration, and Performance]. Óútgefin gögn. 

Hardy, L. (1997).  Three myths about applied consultancy work. Journal of Applied 

Sport Psychology, 9, 277-294. 

Hardy, L. og Callow, N. (1999). Efficacy of External and Internal Visual Imagery 

Perspectives for the Enhancement of Performance on Tasks in Which Form Is 

Important. Journal of Sport and Exercise Psychology, 21, 95-112. 

Holmes, P. S. og Collins, D. J. (2001). The PETTLEP approach to motor imagery: A 

functional equivalence model for sport psychologists. Journal of Applied 

Sport Psychology, 13(1), 60-83. 

Huijgen, B.C. (2013). Technical skills, the key to success? A study on talent 

development and selection of youth soccer players.  

Ismail, M. B. (2014). Practice in mind: Help to improve golf putting from the Hardest 

Distance. International Journal of Enhanced Research in Educational 

Development, 2(2), 7-12. 



  

44 

 

Jacobson, E. (1931). Electrical Measurements of Neuromuscular States During 

Mental Activities. American Journal of Physiology, 97, 200-2009 

Jinshen, A. X., Xioke, C., Yamonakak, K. og Matsumoto, M. (1991). Analysis og the 

goals in the 14th World Cup. Í T. Reilly, A. Lees., K. Davids og W.J. Murphy 

(ritstjórar). Science and Football (bls. 203-205). London: E & FN Spon.  

Knapp, B. (1977). Skill in sport: the attainment of proficiency. London: Routledge. 

Lang, P. J. (1977). Imagery in therapy: An information-processing analysis of fear. 

Behavior Therapy, 8, 862-886. 

Lang, P. J. (1979). A bio-informational theory of emotional imagery. 

Psychophysiology, 17, 495-512. 

Mahoney, M. J. og Avener, M. (1977). Psychology of the elite athlete: An exploratory 

study. Cognitive Therapy and Research, 1(2), 135-141.  

McCarthy, P. J., Allen, M. S. og Jones, M. V. (2012). Emotions, cognitive 

interference, and concentration disruption in youth sport. Journal of Sports 

Sciences, 31(5), 505-515. 

Moal, E. L., Rué, O., Ajmol, A., Abderrahman, A. B., Hammami, M. A., Ounis, O. B. 

o.fl. (2014). Validation of the Loughborough Soccer Passing Test in Young 

Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(5), 1418-

1426. 

Moran, A og MacIntyre, T. (1998). There is more to an image than meets the eye’: A 

qualitative study of kinaesthetic imagery among elite canoe-slalomists. The 

Irish Journal of Psychology, 19, 406-423.  

Moran, A. (2004). Sport and exercise psychology: A critical introduction. London: 

Routledge. 

Munroe-Chandler, K. J. og Morris, T. (2011). Imagery. Í T. Morris og P. Terry 

(ritstjórar), The new sport and exercise psychology companion (bls. 275-308). 

Morgantown WV: Fitness Information Technology 

Munroe-Chandler, K. J., Hall, C. R., Fishburne, G. J. og Strachan, L. (2007). Where, 

When and Why Young Athletes Use Imagery: An Examination of 



  

45 

 

Developmental Differences. The American Alliance for Health, Physical 

Education, Recreation and Dance, 78, 103-116.  

Munroe-Chandler, K. J., Hall, C. R., Fishburne, G. J., Murphy, L. og Hall, N. D. 

(2012). Effects of a cognitive specific imagery intervention on the soccer skill 

performance of young athletes: Age group comparisons. Psychology of Sport 

and Exercise, 13, 324-331. 

Nezam, S. E., IsaZadeh, H., Hojjati, A. og Zadeh, Z. B. (2014). Comparison Ability 

of Movement Imagery perspectives in Elite, Sub-Elite and non Elite Athletes. 

International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 8(6), 712-716. 

O, J. og Munroe-Chandler, K. J. (2008). The Effects of Image Speed on the 

Performance of a Soccer Task. The Sport Psychologist, 22, 1-17.  

Orlick, T. og Partington, J. (1988). Mental Links to Excellence. The Sport 

Psychologist, 2, 105-130. 

Pavio, A. (1985). Cognitive and motivational functions of imagery in human 

performance. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10, 22-28. 

performance, 5,  229-246. 

Rampini, E., Bishop, D., Marcora, S. M., Bravo, D. F., Sassil, R. og Impellizzeri, F. 

M. (2007). Validity of simple field tests as indicators of match-related 

physical performance in top-level professional soccer players. International 

Journal of Sports Medicine, 28, 228-235. 

regulation of arousal. Applied sport psychology: Personal growth to peak  

Sackett, R. S. (1934). The Influence of Symbolic Rehearsal upon the Retention of a 

Maza Habit. The Journal of General Psychology, 10, 376-398. 

Sarason, I. G., Sarason, B. R. og Pierce, G. R. (1990). Anxiety, cognitive interference, 

and performance. Journal of Social Behavior and Personality, 5(2), 1-18. 

Slade, J. M., Landers, D. M. og Martin, P. E. (2002). Muscular Activity during Real 

and Imagined Movements: A Test of Inflow Explanations. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, 24,151-167. 



  

46 

 

Slimani, M., Bragazzi, N. L., Tod, D., Dellal, A., Hue, O., Cheour, F., Taylor, L. og 

Chamari, K. (2016). Do cognitive training strategies improve motor and 

positive psychological skills development in soccer players? Insights from a 

systematic review. Journal of Sports Sciences, 34(24), 2338-2349. 

Smith, D. og Collins, D. (2004). Mental Practice, Motor Performance, and the Late 

CNV. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(3), 412-426. 

Smith, D. og Holmes, P. (2004). The effect of imagery modality on golf putting 

performance. Journal of Sport og Exercise Psychology, 26(3), 385-396. 

Smith, D., Collins, D., Holmes, P., Whitemore, L. og Devonport, T. (2001). The 

effects of Theoretically-based Imagery Scripts on Field Hockey Performance. 

Journal of Sport Behavior, 24(4), 408-419.  

Smith, D., Wright, C., Allsopp, A. og Westhead, H. (2007). It’s all in the mind: 

PETTLEP-based imagery and sports performance. Journal of Applied Sport 

Psychology, 19, 80–92. 

Smith, M. D. og Chamberlin, C. J. (1992). Effect of Adding Cognitively Demanding 

Tasks on Soccer Skill Performance. Perceptual and Motor Skills, 75, 955-961. 

Stølen, T. O., Chamary, K., Castagna, C. og Wisløff, U. (2005). Physiology of Soccer. Sports 

Medicine, 35(6), 501-536. 

Syer, J. D. og Connolly, C. (1984). Sporting Body, Sporting Mind: Athlete’s Guide to Mental 

Training. New York: Cambridge University Press. 

Thelwell, R. C., Greenlees, I. A. og Weston, N. J. V. (2010). Examining the Use of 

Psychological Skills Throughout Soccer Performance. Journal of Sport 

Behavior, 33(1), 109-124.  

Wakefield, C. og Smith, D. (2011). Impact of differeing frequencies of PETTLEP 

imagery on netball shooting performance. Journal of Imagery Research in 

Sport and Physical Activity, 4.  

Weinberg, R. og Gould, D. (2011). Foundation of Sport and Exercise Psychology 

(6.útgáfa). Champaign: Human Kinetics. 

Williams, J. M. og Harris, V. D. (2001) Relaxation and energization technique for  



  

47 

 

Yu, Q. H., Fu, A. S. N., Kho, A., Li, J., Sun, X. H. og Chan, C. C. H. (2016). Imagery 

perspective among young athletes: Differentiation between external and 

internal visual imagery. Journal of Sport and Health Science, 5(2), 211-218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

48 

 

Viðauki 1. Samþykkisbréf 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kæri þátttakandi! 

 

Markmið rannsóknarinnar er að meta hvort að mismunandi inngrip hafi áhrif á frammistöðu. 
Rannsóknin er lokaverkefni Konnýjar Örnu og Söru Rósar til BS prófs í sálfræði við Háskóla Íslands 
undir handleiðslu Halls Hallssonar, MS í íþróttasálfræði. Ragnar P. Ólafsson er ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar (tölvupóstur: rpo@hi.is).  

 
Þátttaka í rannsókninni felst í að fylla nafnlaust út spurningalista um einbeitingu, slökunarástand og 
skýrleika skynmynda auk þess að taka þátt í fótboltatengdu verkefni. Einnig munu þátttakendur taka 
þátt í stuttu inngripi (5 mínútur) þrisvar sinnum í viku á næstu þrem vikum. Ekki er nauðsynlegt að 
svara öllum spurningum í spurningalistunum ef spurningar vekja vanlíðan á einhvern hátt eða óvíst er 
um svar. Þó er æskilegt rannsóknarinnar vegna og vinnslu hennar að sem flestum spurningum sé svarað 
eins nákvæmlega og unnt er. Listarnir eru þrír með samtals 62 spurningum og tekur fyrirlögnin um 5 til 
10 mínutur.  

 

Þátttakendum er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Þátttakendur þurfa ekki að skrá 
neinar persónuaðgreinandi upplýsingar og verður því ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 
Ef niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í tímariti eða á ráðstefnu verður alltaf um ópersónulegar 
niðurstöður að ræða. Spurningalistar þátttakenda verða í vörslu Ragnars P. Ólafssonar í húsi 
Sálfræðideildar í HÍ. Gögnum verður eytt í síðasta lagi fimm árum eftir að rannsókn lýkur.  

 

Með kveðju 

 
Konný Arna Hákonardóttir og Sara Rós Einarsdóttir 

 

Með undirskrift minni gef ég samþykki mitt fyrir þátttöku í þessari rannsókn. 

 
Undirskrift þátttakanda: ______________________________________ 

 

Dagsetning:_________ 
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Viðauki 2. VMIQ-2 
Spurningalisti um skýrleika á hreyfiskynmyndum (VMIQ-2) 

	
	
Nafn:_____________________________________________	

	
Hreyfiskynmyndir	 vísa	 til	 þeirrar	 getu	 að	 ímynda	 sér	 hreyfingu.	 Markmið	 þessa	 spurningalista	 er	 að	
skilgreina	skýrleika	á	hreyfi	skynmyndum	þínum.	Atriðin	í	spurningalistanum	eru	hönnuð	til	þess	að	kalla	
upp	ákveðnar	skynmyndir	í	huga	þínum.	Þú	ert	beðin(n)	um	að	meta	skýrleika	á	hverju	atriði	út	frá	fimm	
punkta	 skala.	 Eftir	 hvert	 atriði,	 gerðu	 hring	 utan	 um	 viðeigandi	 númer	 í	 kössunum	 sem	 er	 gefnir.	 Fyrsti	
dálkurinn	 er	 fyrir	 skynmyndir	 sem	 fást	 með	 því	 að	 horfa	 á	 sjálfan	 þig	 framkvæma	 hreyfinguna	 frá	 ytra	
sjónarhorni	(ytra	skynmyndar	sjónarhorn/þriðjupersónu	sjónarhorn),	annar	dálkurinn	er	fyrir	skynmyndir	
sem	 fást	 með	 því	 að	 horfa	 á	 innri	 sjónarhorn,	 eins	 og	 þú	 sért	 að	 horfa	 á	 hreyfingar	 þínar	 út	 frá	 eigin	
sjónarhorni	(innri	skynmyndar	sjónarhorn/fyrstupersónu	sjónarhorn).	Þriðji	dálkurinn	er	fyrir	skynmyndir	
sem	 fást	með	því	 að	 finna	 sjálfan	þig	 framkvæma	hreyfinguna	 (líkamsskynjunar	 skynmyndir).	Reyndu	að	
gera	 hvert	 atriði	 í	 sitthvoru	 lagi,	 óháð	 því	 hvernig	 þú	 hefur	 gert	 hin	 atriðin.	 Kláraðu	 öll	 atriðin	 frá	 ytra	
skynmynda	 sjónarhorni	 og	 byrjaðu	 svo	 upp	 á	 nýtt	 á	 spurningalistanum	 og	 kláraðu	 öll	 atriðin	 fyrir	 innri	
skynmyndar	sjónarhornið,	og	svo	að	lokum	farðu	aftur	á	byrjunina	á	spurningalistanum	og	kláraðu	atriðin	
sem	snúa	að	því	að	þú	finnir	sjálfan	þig	framkvæma	hreyfinguna.	Fyrir	hvert	atriði	í	þessum	þremur	dálkum	
gæti	komið	upp	að	þú	svarar	ekki	sömu	tölnunni.	Vinsamlegast	LOKAÐU	augunum	fyrir	hvert	atriði.	

	
Hugsaðu	um	hverja	eftirfarandi	athöfn	sem	birtist	á	næstu	blaðsíðu,	og	skilgreindu	ímyndina	út	frá	hversu	
miklum	skýrleika	eins	og	sýnt	er	á	EINKUNNAR	SKALANUM.		

	
EINKUNNAR	SKALI.	Skynmyndin	sem	kviknar	með	hverju	atriði	gæti	verið	:		
Fullkomlega	ljós	og	skýr	(eins	og	venjuleg	sjón	eða	tilfinning	fyrir	hreyfingunni)		 ...............	 EINKUNN	1		
Ljós	og	nokkuð	skýr		 	 	 	 	 	 	 ...............	 EINKUNN	2	
Miðlungs	ljós	og	skýr		 	 	 	 	 	 	 ...............	 EINKUNN	3	
Óljós		 	 	 	 	 	 	 	 	 ...............	 EINKUNN	4	
Engin	skynmynd,	þú	,,veist”	aðeins	að	þú	ert	að	hugsa	um	athöfnina	 	 ...............		 EINKUNN	5	
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	 Horfa	á	sjálfan	þig	framkvæma	
hreyfinguna	(ytra	skynmynda	

sjónarhorn/3	persónu	sjónarhorn)	

	 Horft	út	frá	eigin	sjónarhorni	á	meðan	
að	hreyfingin	er	framvkæmd(innra	
skynmyndar	sjónarhorn/1	persónu	

sjónarhorn)	

	 Finna	sjálfan	þig	framkvæma	
hreyfinguna	
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1.Ganga	
1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

2.	Hlaupa	
1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

3.	Sparka	í	stein	
1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

4.	Beygja	sig	til	
að	taka	upp	
pening	

1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

5.	Hlaupa	upp	
stiga	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

6.	Hoppa	til	
hliðar	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

7.	Kasta	stein	í	
vatn	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

8.	Sparka	bolta	
upp	í	loftið	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

9.	Hlaupa	niður	
brekku	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

10.	Hjóla	
1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

11.	Sveifla	sér	í	
reipi	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	

12.	Hoppa	af	
háum	vegg	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	 	 1	 2	 3	 4	 5	
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Viðauki 3. Spurningalisti um skýrleika skynmynda sem snýr að LSPT sendingaprófinu 
 

 
Innra	sjónarhorn	(1.	Persónu	sjónarhorn)	

	 Fullkomlega	
ljós	og	skýr	
eins	og	
venjuleg	
sýn	

Ljós	og	
nokkuð	
skýr	

Miðlungs	
ljós	og	
skýr	

Óljós	 Engin	
skynmynd,	þú	
veist	aðeins	
að	þú	ert	að	
hugsa	um	
athöfnina	

Hversu	skýr	var	skynmyndin	af	
sendingatestinu	þegar	þú	notaðir	
1.	Persónu	sjónarhorn	

	 	 	 	 	

	

Innra	sjónarhorn	(1.	Persónu	sjónarhorn)	-	Líkamshreyfingar		

	 Fullkomlega	
ljós	og	skýr	
eins	og	
venjuleg	
sýn	

Ljós	og	
nokkuð	
skýr	

Miðlungs	
ljós	og	
skýr	

Óljós	 Engin	
skynmynd,	þú	
veist	aðeins	
að	þú	ert	að	
hugsa	um	
athöfnina	

Hversu	greinilega	fannstu	
líkamshreyfingar	þínar	í		
skynmyndin	af	sendingatestinu	
þegar	þú	notaðir	1.	Persónu	
sjónarhorn	

	 	 	 	 	

	

Ytra	sjónarhorn	(3.	Persónu	sjónarhorn)		

	 Fullkomlega	
ljós	og	skýr	
eins	og	
venjuleg	
sýn	

Ljós	og	
nokkuð	
skýr	

Miðlungs	
ljós	og	
skýr	

Óljós	 Engin	
skynmynd,	þú	
veist	aðeins	
að	þú	ert	að	
hugsa	um	
athöfnina	

Hversu	skýr	var	skynmyndin	af	
sendingatestinu	þegar	þú	notaðir	
3.	Persónu	sjónarhorn	

	 	 	 	 	

	

Ytra	sjónarhorn	(3.	Persónu	sjónarhorn)	-	Líkamshreyfingar	

	 Fullkomlega	
ljós	og	skýr	
eins	og	
venjuleg	

Ljós	og	
nokkuð	
skýr	

Miðlungs	
ljós	og	
skýr	

Óljós	 Engin	
skynmynd,	þú	
veist	aðeins	
að	þú	ert	að	
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sýn	 hugsa	um	
athöfnina	

Hversu	greinilega	fannstu	
líkamshreyfingar	þínar	í		
skynmyndin	af	sendingatestinu	
þegar	þú	notaðir	3.	Persónu	
sjónarhorn	
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Viðauki 4. Spurningalisti um hugræna truflun (CIQ) 
	

	
Leiðbeiningar:	
Þessi	 spurningalisti	 varðar	 tegund	 hugsana	
sem	að	fara	í	gegnum	huga	fólks	á	ákveðnum	
tímum,	til	dæmis,	þegar	að	þau	eru	að	vinna	
að	ákveðnum	verkefnum.	Eftirfarandi	er	listi	
af	 hugsununum,	 sumar	 af	 þeim	 hefur	 þú	
fengið	 á	 meðan	 að	 þú	 vinnur	 að	 ákveðnu	
verkefni	 sem	 þú	 hefur	 nýlega	 verið	 að	 vinna	
með.	 Vinsamlegast	 gerðu	 grein	 fyrir	 hversu	
oft	hver	hugsun	kom	upp	hjá	þér	á	meðan	að	
þú	 vannst	 verkefnið	 (að	 sjá	 fyrir	 þér	
sendingatestið)	 með	 því	 að	 setja	 viðeigandi	
númer	 í	 auðu	reitina	sem	eru	vinstra	megin	
við	hverja	spurningu.	
	

1	=	Aldrei	
2	=	Einu	sinni	
3	=	Nokkrum	sinnum	
4	=	Oft	
5	=	Mjög	oft	
	

	
____	1.	Ég	hugsaði	um	hversu	illa	ég	væri	að	

standa	mig		
____	2.	Ég	hugsaði	um	hvað	rannsakandanum	

myndi	finnast	um	mig.	
____	3.	Ég	hugsaði	um	að	ég	ætti	að	vanda	mig	

meira.		
____	4.	Ég	hugsaði	um	hve	mikinn	tíma	ég	ætti	

eftir.	
____	5.	Ég	hugsaði	um	hvernig	öðrum	hefur	

gengið	í	þessu	verkefni.	
____	6.	Ég	hugsaði	um	hve	erfitt	verkefnið	var		
____	7.		Ég	hugsaði	um	mitt	getustig.	

____	8.	Ég	hugsaði	um	tilgang	
rannsóknarinnar.	

____	9.	Ég	hugsa	um	hvernig	mér	myndi	líða	
ef	mér	yrði	sagt	hvernig	ég	stóð	mig.	

____	10.	Ég	hugsaði	um	hversu	oft	ég	varð				
óviss.	

____	11.Ég	hugsaði	um	aðrar	athafnir	(til	
dæmis			verkefni,	vinnuna).	

____	12.	Ég	hugsaði	um	fjölskyldumeðlimi.	
____	13.	Ég	hugsaði	um	vini.	
____	14.Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	lét	mig	fá	

samviskubit.	
____	15.	Ég	hugsaði	um	persónulegar	

áhyggjur.	
____	16.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	lét	mig	

verða	órólega(n).	
____17.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	gerði	mig	

reiða(n).	
____	18.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	gerðist	

fyrr	um	daginn.	
____	19.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	gerðist	

nýlega	(á	síðustu	dögum,	en	ekki	í	
dag).	

____	20.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	gerðist	
fyrir	löngu	

____	21.	Ég	hugsaði	um	eitthvað	sem	gæti	
gerst	í	framtíðinni.		

	
Vinsamlegast	 gerðu	 hring	 utan	 um	 það	
númer	á	eftirfarandi	skala	sem	á	best	við	um	
það	 hversu	 mikið	 þér	 fannst	 hugur	 þinn	
reika	meðan	að	á	verkefninu	stóð.	
	
Ekki	neitt					1				2				3				4				5			6			7		Mjög	mikið 
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Viðauki 5. Spurning um slökunarástand 
 

Með	því	að	setja	X	við	viðeigandi	fullyrðingu,	leggðu	mat	á	hvernig	þér	leið	andartaki	
áður	en	þú	framkvæmdir	skynmyndirnar.	

Algjörlega	
afslöppuð	

Mjög	
afslöppuð	

Afslöppuð	 Hvorki	
né	

Uppspennt	 Mjög	
uppspennt	

Algjörlega	
uppspennt	
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Viðauki 6. Stigagjöf úr sendingaprófi 
 

Þátttakandi	 Hitta	ekki	
bekkinn	
eða	senda	
í	rangann	
bekk		
(5	sek)	

Hitta	
ekki	
merkta	
áreitið	
(3	sek)	

Nota	
hendur	
til	að	
hafa	

stjórn	á	
bolta		
(3	sek)	

Senda	
bolta	

fyrir	utan	
merkta	
svæðið		
(2	sek)	

Boltinn	
snertir	
keilu		
(2	sek)	

Boltinn	í	
hvítu	

miðjulínuna	
(-1sek)		

Samtals	
tími	

leikmanns	

Samtals	
stig	

leikmanns	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	 	 	

6	 	 	 	 	 	 	 	 	

7	 	 	 	 	 	 	 	 	

8	 	 	 	 	 	 	 	 	

9	 	 	 	 	 	 	 	 	

10	 	 	 	 	 	 	 	 	

11	 	 	 	 	 	 	 	 	

12	 	 	 	 	 	 	 	 	

13	 	 	 	 	 	 	 	 	

14	 	 	 	 	 	 	 	 	

15	 	 	 	 	 	 	 	 	

16	 	 	 	 	 	 	 	 	

17	 	 	 	 	 	 	 	 	

18	 	 	 	 	 	 	 	 	

19	 	 	 	 	 	 	 	 	

20	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Viðauki 7. Slökunarhandrit 
 

Slökunarleiðbeiningar 
Byrjaðu á því að draga djúpt andann og anda rólega frá þér. Krepptu núna hnefana, 
framhandleggina, upphandleggina eins mikið og þú getur þegar að ég segji “sex” 
slakaðu þá á spennuni strax og fókusaðu á tilfinninguna í höndunum á þér. “sex”, 
slakaðu á og fókusaðu á slökunartilfinninguna í höndunum þínum. Dragðu djúpt 
andann og andaðu rólega frá þér um leið og þú fókusar á slökunar tilfinninguna í 
handleggjunum. 

 
30 sekúndur til að fókusa á slökunina í vöðvunum. 

 
Spenntu núna háls og axlir eins mikið og þú getur Þegar að ég segi “fimm” slakaðu þá 
strax á spennunni og fókusaðu á slökunartilfinninguna í vöðvunum þegar að það 
slaknar á þeim. Byrjaðu núna að spenna. “Fimm”, slakaðu á og fókusaðu á 
tilfinninguna í öxlunum og hálsinum. Dragðu andann djúpt og andaðu rólega frá þér 
um leið og þú fókusar á slökunar tilfinninguna í öxlunum, hálsinum 

 
30 sekúndur til að fókusa á slökunina á vöðvunum. 

 
Núna áttu að spenna brjóst þitt, bak og maga eins mikið og þú getur og þegar að ég 
segji “fimm” áttu að slaka strax og fókusa á slökunartilfinninguna í vöðvunum þegar 
að það slaknar á þeim.  Byrjaðu núna að spenna. “Fimm”, slakaðu á og fókusaðu á 
tilfinninguna í brjóstinu, bakinu og maganum. Dragðu andann djúpt og andaðu rólega 
frá þér um leið og þú fókusar á slökunar tilfinninguna í brjósti, baki og maga. 

 
30 sekúndur til að fókusa á slökunina í vöðvunum. 

 
Í lokin áttu að spenna vöðvana í báðum fótleggjum eins mikið og þú getur og þegar að 
ég segji “fimm” slakaðu þá strax á spennunni og fókusaðu á tilfinninguna í vöðvunum 
þegar að það slaknar á þeim.  Byrjaðu núna að spenna eins mikið og þú getur. 
“Fimm”, slakaðu á og fókusaðu á tilfinninguna í vöðvunum. Dragðu andann djúpt og 
andaðu rólega frá þér um leið og þú fókusar á slökunar tilfinninguna í vöðvunum í 
fótleggjunum á þér. 

 
Stattu núna upp og hlustaðu á mig lesa skynmyndahandritið og hlusta á hljóðin í 
testinu. 
 
 
 
 
 



  

57 

 

Viðauki 8. Skynmyndahandrit 
 

Skynmynda handrit - Innra skynmynda sjónarhorn 
Þú ætlar að sjá fyrir þér í huganum sjálfan þig framkvæma sendingar prófið. Ég vil að 
þú notir fyrstu persónu sjónarhorn, það er að segja að þú sjáir fyrir þér eins og þú 
myndir venjulega sjá með þínum eigin augum. Lokaðu núna augunum.  

 
Þú upplifir þig hraða, mjúka við boltann og örugga á að hitta akkurat í miðjuna á 
kassanum. Þú ert mjög sjálfsörugg í því að þú munir vera mjög fljót að framkvæma 
sendingar prófið því þú veist að hraði þinn og nákvæmni er mjög góð.   
Þú finnur hvernig löppin gefur aðeins undan þegar að þú tekur við boltanum og 
hvernig vöðvarnir spennast upp þegar að þú sendir boltann frá þér.  
Þú horfir á eftir boltanum fara í beinni línu að miðjunni á kassanum. Þér líður vel að 
sjá að sendingar nákvæmni þín er fullkomin og þú finnur hvernig sjálfsöryggi þitt 
eykst jafnvel enn meir.  

 
Endurtaktu núna sömu skynmynd, myndina í huga þér, tvisvar sinnum þar sem að þú 
hittir beint í miðjuna í öll skiptin og gerir það hratt og örugglega. Mundu að 
skynmyndir þurfa að vera gerðar á sama hraða og á sama tíma og raunverulega 
sendingarprófið.  
 
Skynmyndahandrit - Ytra skynmynda sjónarhorn 
Þú ætlar að sjá fyrir þér í huganum sjálfan þig framkvæma sendingar prófið. Ég vil að 
þú notir þriðju persónusjónarhorn, það er að segja eins og þú værir ekki í þínum eigin 
líkama heldur fyrir utan hann og værir að horfa á sjálfan þig. Svolítið eins og þú værir 
að horfa á sálfan þig í sjónvarpinu. Lokaðu núna augunum. 
Þú sérð að þú ert hröð og mjúk við boltann, og finnur hversu örugg þú ert að hitta 
akkurat í miðjuna á kassanum. Þú ert mjög sjálfsörugg í því að þú munir vera mjög 
fljót að framkvæma sendingar prófið því þú veist að hraði þinn og nákvæmni er mjög 
góð. 
Þú sérð hvernig löppin gefur aðeins undan þegar að þú tekur við boltanum og hvernig 
vöðvarnir spennast upp þegar að þú sendir boltann frá þér. 
Þú sérð hvernig boltinn fer í beinni línu að miðjunni á kassanum. Þér líður vel að sjá 
að sendingar nákvæmni þín er fullkomin og þú finnur hvernig sjálfsöryggi þitt eykst 
jafnvel enn meir. 

 
Endurtaktu núna sömu skynmynd, myndina í huga þér, tvisvar sinnum þar sem að þú 
sérð sjálfan þig hitta beint í miðjuna í öll skiptin og sérð að það gerist hratt og 
örugglega. Mundu að skynmyndir þurfa að vera gerðar á sama hraða og á sama tíma 
og raunverulega sendingarprófið. 



  

 

 

 

 


