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Útdráttur 
 

Áhersla á hugræna þjálfun í íþróttum hefur aukist síðustu ár og 

aðferðir sem nýtast leikmönnum. Árangur í íþróttum ræðst ekki 

eingöngu af líkamlegri færni heldur einnig hugrænni færni. Hugræn 

þjálfun er þjálfun á andlegum og sálfræðilegum þáttum 

íþróttamanna. Í því felst að þjálfa hugræna færni svo sem einbeitingu, 

sjálfstraust, tilfinningastjórnun, sjálfstjórn og áhugahvöt leikmanna. 

Hugræn þjálfun hjálpar íþróttamönnum að ná ákveðnu hugarástandi 

sem verður til þess að þeir ná að hámarka frammistöðu sína og 

árangur í krefjandi keppnisaðstæðum. Til þess eru notaðar 

þjálfunaraðferðir á borð við markmiðsetningu, skynmyndaþjálfun, 

sjálfstal og slökunartækni. Lokaverkefni þetta er hagnýtt verkefni um 

hugræna þjálfun í íþróttum. Fjallað verður um íþróttir og ungmenni, 

hugarfar, andlegan styrk, hugræna færni og hugrænar 

þjálfunaraðferðir í þeim tilgangi að auka þekkingu og áhuga á 

andlegum og sálfræðilegum þáttum íþróttamanna. Í hagnýta hluta 

verkefnis eru tekin dæmi um framkvæmd frammistöðugreiningar, 

markmiðsetningu og æfingar sem þjálfa jákvætt sjálfstal, 

skynmyndaþjálfun og slökun.   
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Formáli 

Þetta hagnýta verkefni er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Vægi hennar er til 12 ECTS eininga og er hluti af 180 eininga grunnnámi. 

Leiðbeinandi við gerð verkefnis var Sveinn Þorgeirson aðjúnkt við íþróttafræðisvið 

Háskólans í Reykjavík. Ég vil þakka honum fyrir leiðsögn við gerð verkefnis og 

hugmynd að því. Einnig vil ég færa mínar bestu þakkir þeim Heiðu Ingólfsdóttur 

íþróttakonu og kennara og Hafrúnu Kristjánsdóttur aðjúnkt við íþróttafræðisvið 

Háskólans í Reykjavík fyrir aðstoð við aðgang að efni, útskýringar og spjall.  
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Inngangur  

Nýlega fór af stað áhugavert verkefni sem heitir „Sýnum karakter“. Verkefnið er 

átaksverkefni með þá hugmyndafræði að hægt sé að þjálfa og efla sálræna og félagslega 

færni ungra íþróttamanna, en hingað til hefur meiri áhersla verið á líkamlega og 

tæknilega færni íþróttamanna. Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) og Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hafa ásamt Viðari Halldórsssyni og Hafrúnu 

Kristjánsdóttur komið að því að koma verkefninu á framfæri út í íþróttahreyfinguna 

með það að markmiði að hvetja þjálfara og íþróttafélög í barna og unglingastarfi til að 

leggja markvissa áherslu á að byggja upp góða karaktera með aðgengi að upplýsingum 

sem þjálfarar og aðrir geta nýtt sér („Um verkefnið“, e.d.). Að auki hefur umræða um 

geðræn vandamál íþróttamanna orðið meira áberandi upp á síðkastið og íþróttamenn 

segja frá vandamálum sem þeir þurfa að glíma við. Hugmyndin kviknaði svo þegar ég 

sá verkefni frá Sveini Þorgeirssyni kennara í Háskólanum í Reykjavík sem bauð uppá 

verkefnið. Þörf er fyrir kennsluefni og kennslu í hugrænum aðferðum við þjálfun 

íslenskra íþróttamanna. Tilgangur verkefnis var að fræðast meira um þessa sálfræðilegu 

þætti og aðferðir og setja fram dæmi um hugrænar þjálfunaraðferðir sem nýtast 

ungmennum í íþróttum. Það er hægt að þjálfa góðan karakter.  

 

Íþróttir og ungmenni  

Íþróttir eru taldar hafa jákvæð áhrif á þroska og persónuleika barna, unglinga og 

ungmenna. Þar læra þau að hafa stjórn á tilfinningum sínum, örva skynsemina, læra að 

takast á við mótlæti og krefjandi verkefni, öðlast félagslegan þroska og fá líkamlega 

útrás (Railo, 1983). Rannsóknir sýna að þessir einstaklingar eru líklegri til að vera í 

góðu líkamlegu formi og andlegu jafnvægi ásamt því að hafa meiri trú á sjálfum sér og 

líklegri til að ná árangri í lífinu (Allender, Cowburn og Foster, 2006). Umhverfi íþrótta 

getur þó verið streituvaldandi og erfitt fyrir ungmenni að ná jafnvægi á milli ástundun 

íþrótta og félagslegrar þátttöku, náms og jafnvel vinnu (Karageorghis og Terry, 2010). 

Aðstæður geta verið krefjandi og með mótlæti, þar sem mistök verða. Því þarf að kenna 

íþróttamanninu að það er í lagi að gera mistök, það er einungis tækifæri til að læra og 
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mikilvægt að sjá tækifæri í mistökunum. Einstaklingurinn lærir að höndla erfiðar 

aðstæður í íþróttum sem hann má búast við í keppni eða á vettvangi sem krefst meiri 

afkasta. Markviss hugræn þjálfun hjálpar honum að takast á við verkefni og aðstæður 

(Beswick, 2001; Karageorghis og Terry, 2010). Þjálfarar gegna þar lykilhlutverki. Þeir 

eyða miklum tíma í að þjálfa líkamlegar æfingar en eyða minni eða engum tíma í 

hugræna þjálfun (Gilbert, Moore-Reed og Clifton, 2016). Þjálfarar sem koma að 

þjálfun barna, unglinga og ungmenna eru í sérlega góðri stöðu til að vinna markvisst í 

því að efla sjálfstraust leikmanna. Þeir geta kennt aðferðir sem auka einbeitingu, 

tilfinningastjórnun og kenna leikmönnum að þekkja eigin styrkleika og veikleika ásamt 

fleiri aðferðum sem efla andlegan styrk (Gilbert o.fl., 2016). Þjálfari getur blandað 

saman líkamlegum og hugrænum æfingum sem reyna á andlegan styrk leikmannsins 

en einnig tækni og líkamlegan styrk hans. Dæmi um það væri ef þjálfari setti sig í 

hlutverk dómara og dæmir visvítandi gegn öðru liðinu. Í þeim aðstæðum þurfa 

leikmenn að halda einbeitingu, hafa sjálfstjórn þrátt fyrir að á móti blási og þjálfast í 

að taka á mótlæti. Að auki þarf að hafa það í huga að aukin hugræn færni eflir ekki bara 

frammistöðu leikmanns á vellinum heldur einnig sem einstaklings og undirbýr hann til 

þess að takast á við aðstæður sem hann mætir á lífsleiðinni (Margrét Viðarsdóttir, 

2015).  

Árangur íþróttamanna ræðst af sálrænum þáttum sem þeir búa yfir. Ef tveir jafn 

hæfileikaríkir íþróttamenn eru leiddir saman munu sálfræðilegir þættir skera úr um það 

hvor er betri (Weinberg og Gould, 2015). John Wooden, farsæll körfuboltaþjálfari og 

leiðtogi skilgreindi árangur sem hugarró og stolt, sem næst með því að leggja sig allan 

fram og þeirri vitneskju að maður gerði sitt besta í einu og öllu. Hún mælist ekki í 

stórum titlum og sigrum heldur persónulegum og einstaklingsbundnum sigrum 

(Wooden og Carty, 2010). Hann skilgreindi árangur enn frekar með því að setja fram 

pýramídakenningu um þætti sem hafa áhrif á árangur. Hann telur að til að ná árangri 

þurfi að byggja góðan grunn á vinnusemi, vináttu, tryggð, góðum samskiptum og 

eldmóð. Þar á eftir lagði hann áherslu á þætti eins og frumkvæði og ákvarðanatöku, 

staðfestu, sjálfstjórn og nauðsyn þess að vera sífellt að greina aðstæður og umhverfi til 

að læra af. Ofan á þessa þætti byggir hann síðan aðlögun íþróttamanna á líkamlegri, 
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sálrænni og félagslegri þjálfun, færni í tækni og liðsanda. Ens og sjá má á mynd eitt 

telur hann mikilvægt að þróa alla þættina. Með trú á eigin getu, baráttu, þrautseigju og 

þolinmæði munu leikmenn ná fram sínu allra besta þegar mest á reynir (Jenkins, 2014).  

 

Mynd 1.Pýramídi Woodens (e. Woodens pyramid of success) 

Rannsóknir á íslenskum íþróttamönnum sýna að leikmenn sem hafa náð mestum 

árangri nýta sér hugræna færni meira en aðrir og eru líklegri til að leita aðstoðar hjá 

sérfræðingi á þessu sviði. Að auki sýna rannsóknir að almennt telja íþróttamenn, bæði 

afreksmenn og ekki afreksmenn, andlegan styrk og hugræna færni vera lykilþátt í að 

bæta frammistöðu og ná árangri (Heiða Ingólfsdóttir, 2016; Margrét Viðarsdóttir, 

2015). Hugræn þjálfun ungmenna er skilvirk aðferð til að auka árangur á æfingum og 

í keppni og hefur að auki jákvæð áhrif á áhuga þeirra á íþróttum og hreyfingu sem bætir 

lífsgæði þeirra (Gilbert o.fl., 2016; Johnson og Gilbert, 2004). Því er til mikils að vinna 

að fræða og kenna ungmennum hugræna þjálfun og einkenni góðrar íþróttahugsunar, 

hvort sem þau halda áfram sem afreksmenn, í íþróttum sér til ánægju eða við þau 

verkefni sem þau þurfa að takast á við í framtíðinni. Hugræna færni þarf að læra og 

þjálfa á sama hátt og líkamlega færni. Hugræn þjálfun sem kennsluefni í íþróttum, 

grunnskóla eða framhaldsskóla eru tilvalin umhverfi til að kenna þessa þætti á 

markvissan, uppbyggilegan og skilvirkan hátt (Gilbert o.fl., 2016). 
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Íþróttasálfræði 

Íþróttasálfræði er fræðigrein sem fjallar um einstaklinga og hegðun þeirra í íþróttum, 

hvernig ólíkir einstaklingar bregðast við aðstæðum með mismunandi hegðun, hverju 

sinni, vegna ólíkrar túlkunar á umhverfi sínu (Weinberg og Gould, 2015). 

Vísindalegum aðferðum er beitt í íþróttasálfræði við að rannsaka fólk og hegðun þeirra 

í íþróttum. Sú þekking er síðan hagnýtt til að skilja annarsvegar sálfræðilega þætti eins 

og áhrif kvíða á frammistöðu eða áhrif skynmyndaþjálfunar á hæfni til að læra nýja 

færni, og hinsvegar hvernig hreyfing hefur jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan. Það leiðir 

síðan til framfara og aukinna gæða í þjálfun og kennslu. Íþróttasálfræði er ekki 

eingöngu hagnýt fyrir afreksfólk í íþróttum heldur einnig fyrir eldri borgara, fatlaða og 

ungmenni (Weinberg og Gould, 2015), svo dæmi séu tekin.  

Saga íþróttasálfræðinnar nær allt aftur til 19.aldar. Norman Triplett (1893-

1920), sálfræðingur við Indiana háskólann og mikill áhugamaður um hjólreiðar var 

upphafsmaður þróunar íþróttasálfræði í Norður-Ameríku (Weinberg og Gould, 2015). 

Annar brautryðjandi á sviði íþróttasálfræði var Edward Wheeler Scripture, 

sálfræðingur við Yale háskóla. Hann sá íþróttir sem frábæra leið til að nálgast þessa 

„nýju sálfræði“ og sýna fram á gildi hennar með vísindalegum rannsóknum. Á þessu 

tímabili höfðu sálfræðingar áhuga á að skoða hvaða áhrif sálfræði hafði á íþróttir og 

hreyfinám (e.motor skill learning/acquistition). Þeir rannsökuðu hvernig fólk öðlaðist 

færni í íþróttum ásamt því hvernig þær mótuðu karaktereinkenni. Hinsvegar var lítið 

gert til að hagnýta þekkinguna á þessum tíma og enginn sérhæfði sig í íþróttasálfræði. 

Þriðja tímabilið er kennt við Franklin Henry sem helgaði sig vísindalegum rannsóknum 

sem sneri að sálfræðilegum þáttum íþrótta og hreyfingar. Á fjórða, fimmta og sjötta 

tímabili verður ör þróun og áhugi á meiri þekkingu eykst á hagnýtum hluta 

íþróttasálfræði(Weinberg og Gould, 2015). Íþróttasálfræði kemur að íþróttum með 

fjölbreyttum hætti og íþróttasálfræðingar vinna meðal annars með þjálfurum, 

einstaklingum og liðum. Greinarmunur er gerður á klínískum íþróttasálfræðingum (e. 

clinical sport psychologists) og kennsluíþróttasálfræðingum (e. educational sport 

psychologists). Klínískir íþróttasálfræðingar hafa meiri reynslu og þekkingu á sviði  

sálfræðinnar og starfa meira við tilvik eins og þunglyndi, sjálfsvígshugsanir, kvíða, 
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átröskun, lyfjamisnotkun og áföll og sjá um greiningar og mat og meðferð einstaklinga 

sem þjást af slíkum tilvikum (Weinberg og Gould, 2015). Kennsluíþróttasálfræðingar 

eru ekki menntaðir né þjálfaðir til að vinna með tilvik eins og tilfinningaraskanir en 

þeir starfa frekar á sviði íþróttafræðinnar og sérhæfa sig meðal annars í 

markmiðasetningu, hvatningu, kvíðastjórnun, uppbyggingu sjálfstrausts og aukinni 

samskiptahæfni (Jarvis, 2006; Weinberg og Gould, 2015).  

 

Hugarfar 

Hugarfar (e. attitude) er skilgreint sem aðgerðir leikmanns, framkvæmdar útfrá 

hugsunum hans, tilfinningum og hegðun við áskorunum sem þeir standa frammi fyrir 

(Beswick, 2001). Íþróttamenn hafa ólíka eiginleika og hugarfar. Sumir hafa bæði hæfni 

og hugarfar til að ná árangri og fara alla leið á meðan aðrir hafa mikla hæfileika en ekki 

gott hugarfar og sóa hæfileikum sínum og valda vonbrigðum. Að lokum höfum við þá 

sem hafa minni færni en frábært hugafar, íþróttamenn sem hámarka hvert tækifæri til 

að ná árangri, skulbinda sig því og ná þannig árangri (Beswick, 2001). Þetta eru 

einstaklingar sem koma sterkir til baka eftir mistök, þrauka í tíma mótlætis og takast á 

við álag og pressu (Hafrún Kristjánsdóttir, e.d.-a). Hver leikmaður sér heiminn ólíkum 

augum, sem dæmi þá eru sumir jákvæðir eða neikvæðir, innhverfir eða úthverfir, og 

aðrir baráttuhundar eða fórnalömb. Íþróttaumhverfið getur verið streituvaldandi 

umhverfi og miklar kröfur gerðar til leikmanna sem hefur áhrif á frammistöðu. Að þróa 

jákvætt hugarfar er því grunnforsenda fyrir árangri. Þættir í umhverfi ungra leikmanna 

hafa áhrif á hugarfar þeirra, til dæmis foreldrar, jafningar, vinir, eða þjálfarar. 

Leikmaður er líklegri til að að vera jákvæðari, skuldbundnari og áhugasamari ef að 

þessi þættir eru til staðar (Beswick, 2001; Karageorghis og Terry, 2010). Jákvætt 

hugarfar einkennist af hugsunum eins og “ég er kunnugur þessum áskorunum”, ”ég hef 

tekist á við þær með árangri áður”, “ég er eins vel undirbúin og ég get orðið núna” og  

“ég er spennt/ur fyrir þeim möguleika að fá að sanna mig”. Þetta hugarfar mun líklega 

leiða íþróttamanninn til árangurs. Hið andstæða mun aftur á móti líklega leiða til 

neikvæðs hugsunarhátts og mistaka (Beswick, 2001). Íþróttamenn þurfa að taka ábyrgð 

á hugafari sínu til að geta þróað jákvæðar hugarfarsvenjur. Hugarfar getur verið 
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breytilegt milli daga. Einn daginn er leikmaður sigurvegari en þann næsta líður honum 

eins og tapara, spilar ekki vel eða er meiddur (Beswick, 2001; Karageorghis og Terry, 

2010).  

 

Andlegur styrkur   

Andlegur styrkur (e.  mental toughness) er hugtak sem lýsir hæfni þeirra einstaklinga 

sem halda áfram í erfiðum aðstæðum og undir álagi, í átt að markmiðum sínum á meðan 

öðrum mistekst það (L. Hardy, Bell og Beattie, 2014). Jones og félagar (2002) 

skilgreina andlegan styrk (e. mental toughness) sem meðfædd eða áunnin sálfræðileg 

skapgerðareinkenni sem gera einstaklingnum kleift að takast á við erfiðar kröfur og 

aðstæður í íþróttum, til dæmis álag, mótlæti eða streitu í keppni, þjálfun eða lífinu. 

Eiginleikar eins og ákveðni, einbeiting, sjálfstraust og sjálfsstjórn einkenna þessa 

einstaklinga. Aðrar rannsóknir styðja við þetta og skilgreina ákveðna eiginleika eins og 

sjálfstraust, að sækjast eftir krefjandi verkefnum, skuldbindingu og sjálfsstjórn vera 

lykilþætti, ásamt þrautsegju, jákvæðni, einbeitingu og stöðugleika (L. Hardy o.fl., 

2014; Weinberg, Freysinger, Mellano og Brookhouse, 2016). Andlegur styrkur er 

einnig metin útfrá hegðun einstaklinga og gjörðir við erfiðar aðstæður, til dæmis 

þrautsegja við þreytu í mjög erfiðum aðstæðum í mikilvægum leik (L. Hardy o.fl., 

2014; Weinberg o.fl., 2016). Þessir eiginleikar og hegðun einkenna gjarnan afreksfólk 

í íþróttum og á öðrum sviðum.   

 Rannsóknir á andlegum styrk og uppbyggingu þess hefur aðallega verið 

skoðaður út frá sjónarhornum íþróttamanna, en einnig þjálfara og nýlega frá 

sjónarhorni íþróttasálfræðinga (Weinberg o.fl., 2016). Weinberg og félagar (2016) 

rannsökuðu hvert sjónarhorn fimmtán menntaðra og reynslumikilla íþróttasálfræðinga 

væri á uppbyggingu á andlegum styrk. Þeir telja að þjálfarinn gegni lykilhlutverki í því 

að búa til umhverfi sem byggir upp andlegan styrk íþróttamannsins. Á kerfisbundin 

hátt þurfa þeir að skapa innri trú, gildismat og viðhorf íþróttamanna sinna. Þeir telja 

einnig að hugræn þjálfun sé mikilvægur hluti af þeirri uppbyggingu (Weinberg o.fl., 

2016). Flestir þjálfarar íþrótta telja andlegan styrk vera mikilvægasta hugræna þáttinn 
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sem þarf að byggja upp hjá íþróttamanni (Beswick, 2001; Burton og Raedeke, 2008; 

Gould, Greenleaf, Guinan og Chung, 2002). Margir eru þó óöryggir hvernig eigi að 

þjálfa og byggja upp þessa þætti og leggja litla áherslu á það (Beswick, 2001; 

Karageorghis og Terry, 2010). Stutt er á milli sigurs og ósigurs í íþróttum sem oft veltur 

á andlegum styrk íþróttamanna. Allmargar rannsóknir sýna að hugræn þjálfun eykur 

andlegan styrk hjá afreksíþróttamönnum (Gilbert o.fl., 2016; Jarvis, 2006; G. Jones, 

2002) en einnig öðrum íþróttamönnum (Glynn, Gilbert og Lewis, 2013). 

Til eru nokkrar leiðir til að meta notkun þeirra aðferða sem andlegur styrkur 

byggist á. Þar á meðal er TOPS listinn (e. Test of performance strategies). Listinn er 

bæði algengur og mikið notaður í íþróttasálfræði (L. Hardy, Roberts, Thomas og 

Murphy, 2010) og metur á kerfisbundinn hátt kunnáttu íþróttamannsins á notkun 

hugrænnar þjálfunar (hugræna færni og aðferðir). Listinn inniheldur 64 spurningar, 

sem skiptist í átta flokka sem meta notkun hugrænnar þjálfunar á æfingum og í keppni. 

Flokkarnir eru markmiðasetning, tilfinningastjórn, sjálfvirkni, slökun, jákvætt sjálfstal, 

sjónmyndaþjálfun, virkjun og athyglisstjórn fyrir æfingu. Sömu flokkar eru fyrir 

keppni nema í stað athyglisstjórnunar kemur jákvæð hugsun (Burton og Raedeke, 

2008). Kvarðinn er frá 1-5 fyrir hverja spurning, (aldrei, sjaldan, stundum, oft, alltaf) 

og spurningarnar leitast eftir svörun við því hversu oft ákveðnar aðstæður koma upp á 

æfingu annarsvega og í keppni hinsvegar.  Heildarskor er reiknað út fyrir bæði keppni 

og æfingu, eftir því sem skorið er hærra því meiri notkun er á hugrænni þjálfun 

(hugrænni færni og aðferðum) Rannsóknir hafa sýnt að réttleiki og áreiðanleiki listans 

er gott (L. Hardy o.fl., 2010). Listan má sjá í heild sinni í bókinni Sport psychology for 

coaches (Burton og Raedeke, 2008). 

 

Hugræn þjálfun  

Áhersla á hugræna þjálfun í íþróttum hefur aukist síðustu ár og aðferðir sem nýtast 

leikmönnum í íþróttum sem og við önnur verkefni í daglegu lífi (Burton og Raedeke, 

2008). Hugtakið hugræn þjálfun (e. psychological training, PST) eða (e. mental skills 

training, MST) vísar í þjálfun á andlegum eða sálfræðilegum þáttum íþróttamanna. Í  
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því felst að þjálfa hugræna færni svo sem einbeitingu, sjálfstraust, tilfinningastjórnun, 

sjálfstjórn og áhugahvöt leikmanna. Árangur í íþróttum ræðst ekki eingöngu af 

líkamlegri færni heldur einnig hugrænni færni (Burton og Raedeke, 2008; Weinberg 

og Gould, 2015). Þegar hlustað er á þjálfara eða leikmenn í viðtölum eftir tap í leikjum 

eru algengustu svörin yfirleitt þau sem snúa að hugrænum þáttum eins og 

einbeitingarleysi, stressi og kvíða, vöntun á sjálfstrausti og framvegis. Þó þetta séu 

algeng svör þjálfara, að hugræna þáttinn vanti á mikilvægum stundum virðist það vera 

nokkuð algengt að þessir þættir séu ekki þjálfaðir nægilega vel (Gould o.fl., 2002; 

Weston, Greenlees og Thelwell, 2011). Rannsókn Gould of félaga (2002) sýndi að 

þjálfarar sem höfðu náð úrvalsárangri á Ólympíuleikum með íþróttamenn sína töldu að 

hluti af góðum árangri íþróttamannanna væri vegna skipulagðrar hugrænnar þjálfunar 

í undirbúning fyrir leikana. Niðurstöður sömu rannsóknar sýndi einnig að þeir þjálfarar 

sem náðu bestum árangri með íþróttamenn sína höfðu eftirfarandi þætti að aðalatriðum, 

áætlun sem tók mið af öllum óvæntum þáttum sem gætu gerst, ákveðna rútínu sem 

íþróttamenn voru búnir að æfa fyrir keppni sem hafði svo áhrif á einbeitingu 

íþróttamanna. Að auki sýndi hún að þeir sem náðu framúrskarandi árangri stunduðu 

einnig hugarþjálfun og sjónmyndaþjálfun ásamt því að efla sjálfstraust og trú 

íþróttamanns á að ná árangri. Markmiðasetning var skýr með áherslu á þá þætti sem 

voru stjórnanlegir og lagt var upp með að undirbúa íþróttamanninn til að takast á við 

það óvænta sem stundum á sér stað í íþróttum. Til dæmis dómarar, veðurfar eða 

andstæðing (Gould o.fl., 2002). Íþróttamenn geta og eru að nýta sér á óbeinan hátt (án 

aðkomu þjálfara eða kennara) hugarþjálfun. Fræðimenn færa þó rök fyrir þörf á því að 

kenna eigi íþróttamönnum kerfisbundið að nýta sér hugræna þjálfun því það sé 

árangursríkara (Gilbert o.fl., 2016; Jarvis, 2006).  

Hugræna þjálfun er hægt að þjálfa hvar sem er og hvenær sem er, þó að líkamleg 

færni er ekki til staðar t.d vegna meiðsla, og þannig viðhalda líkamlegri færni 

(Karageorghis og Terry, 2010). Dæmi því til stuðnings er í bókinni þjálfunar og 

keppnissálarfræði eftir Railo (1983) þar sem rannsókn var gerð á 75 háskólastúlkum í 

tennisliði. Hópur eitt framkvæmdi líkamlega þjálfun á hverjum degi, hópur tvö 

framkvæmdi hugræna þjálfun á hverjum degi þar sem þær áttu að ýminda sér að þær 
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tækju 14 forhandar- og 14 bakhandarslög á hverjum degi og voru hvattar til þess að 

“finna fyrir því” að þær framkvæmdu slögin ásamt því að sjá það fyrir sér. Hópur þrjú 

fékk enga þjálfun. Tilraunin leiddi í ljós að framfarir voru svipaðar hjá hóp eitt sem 

framkvæmdi líkamlega þjálfun og hóp tvö sem fékk hugræna þjálfun en þriðji hópurinn 

sýndi engar framfarir (Railo, 1983). 

  

Þjálfunarstigin þrjú 

Að þjálfa hugræna færni er hægt að líkja við að þjálfa líkamlega færni. Byrjað er á 

grundvallaratriðum. Á fræðslustiginu (e. education phase) er ákveðin grunnþekking 

lögð fyrir íþróttamanninn þar sem gerð er grein fyrir jákvæðum áhrifum hugrænnar 

færni á frammistöðu og árangur, hvernig íþróttamaður getur þróað hana með þjálfun 

og mikilvægi þess að fylgja því eftir. Íþróttamennirnir framkvæma þarfagreiningu með 

frammistöðugreiningu til að gera skil á eigin hugrænum styrkleikum og veikleikum og 

átta sig á hvaða hugrænu færni þarf að styrkja. Golfari sem upplifir mikla vöðvaspennu 

hefur ekki sömu áherslur og golfari sem truflast við ytra áreiti eins og áhorfendur. Þegar 

íþróttamaðurinn hefur fundið út og ákveðið hvaða hugrænu færni á að leggja áherslu á 

og bæta er fundin viðeigandi aðferð sem hentar best til að þjálfa hana (Burton og 

Raedeke, 2008). Á þjálfunarstiginu (e. acquisition phase) er markmiðið að 

íþróttamaðurinn nái tökum á hugrænni færni og honum kennt að nota hugræna þjálfun. 

Með meiri þjálfun og aukinni færni verður hún hluti af hugrænni leikáætlun á æfingu 

og svo í keppni. Einfaldar leiðbeiningar eins og “vertu einbeitt/ur”, “slakaðu á” eða 

“ekki klikka” eru hvorki viðeigandi né áhrifaríkar leiðbeiningar í tilfellum þar sem 

stressið tekur völdin eða erfitt er að ná einbeitingu. Á þessu stigi er íþróttamanninum 

kenndar sérstakar aðferðir, til dæmis til að slaka á eða ná einbeitingu og viðhalda henni 

(Burton og Raedeke, 2008). Að lokum er á framkvæmdarstiginu (e. implementation 

phase) lögð áhersla á endurtekningar aftur og aftur þannig það verði sjálfvirkt ferli og 

án umhugsunar hjá íþróttamanninu, t.d hvernig eigi að nota skynmyndir eða í hvaða 

aðstæðum á að nota slökunartækni. Partur af þessu ferli er að búa til æfingar sem eru 

leiklíkar keppni og setja íþróttamannin í aðstæður sem eru krefjandi og visvítandi auka 

stress og álag. Þannig lærir hann að nýta sér aðferðir og hugræna leikplanið til að takast 
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á við mótlæti og hindranir (Burton og Raedeke, 2008). Í gegnum stigin þrjú læra 

íþróttamenn að þekkja eigin veikleika og styrkleika og ná stjórn á athygli ásamt því að 

öðlast grunnfærni í notkun á aðferðum hugrænnar þjálfunar til að ná fram ákveðnu 

hugarástandi sem mikilvægt er að yfirfæra yfir í keppnisaðstæður (Burton og Raedeke, 

2008).     

 

Frammistöðugreining   

Frammistöðugreining (e. performance profiling) er greining á hugrænum styrkleikum 

og veikleikum íþróttamanna (G. Jones, 1993). Með frammistöðigreiningu er annars ve-

gar lagt mat á hvaða hugrænu þætti þarf að leggja áherslu á og hins vegar með hvaða 

hugrænum aðferðum það er gert, sniðið eftir þörfum íþróttamannsins og kröfum íþrót-

tarinnar. Hvað skiptir máli fyrir hann sjálfan sem íþróttamann og hvað er mikilvægt í 

þeirri íþrótt sem hann stundar. Rannsóknir hafa sýnt að inngrip með hugrænni þjálfun 

skilar mun meiri árangri þegar íþróttamaðurinn tekur sjálfur þátt í að meta og ákveða 

hvað hentar honum best. Einnig eykur það áhugahvöt hans og ábyrgð á uppbyggingu 

þjálfunarinnar, hann skuldbindur sig frekar til að þjálfa þessa þætti og samskipti íþrótta-

manns og þjálfara verða betri (Butler og Hardy, 1992; Weston o.fl., 2011). Í kjölfar 

frammistöðugreiningar er viðeigandi inngrip (hugræn aðferð) innleitt og hægt að fyl-

gjast með og skrá niður breytingar sem verða, t.d ef framfarir verða á frammistöðu 

íþróttamannsins en einnig ef viðhorf íþróttamannsins breytist gagnvart því hvaða 

eiginleikar eru mikilvægir fyrir hann sjálfan og íþróttina sem hann iðkar (G. Jones, 

1993). Til að styrkja gagnsemi frammistöðugreiningarinnar er skynsamlegt að fá 

þjálfarann til að taka þátt, þar sem hann metur einnig styrkleika og veikleika 

íþróttamannsins, að auki fær hann gagnlegar upplýsingar um það hvernig 

íþróttmaðurinn metur og upplifir sjálfan sig (Dale og Wrisberg, 1996). 

Frammistöðugreiningu er einnig hægt að nýta sem verkfæri til að greina líkamlega 

færni og skoða hvaða þátt þarf að bæta eða breyta áherslu á (Butler og Hardy, 1992; L. 

Hardy o.fl., 2010). Sumir eru með góða tækni, aðrir eru liðugir eða mjög sterkir, á 

meðan enn aðrir eru með frábært hugarfar. Margir íþróttamenn eru gjarnan meira 
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meðvitaðir um veikleika sína heldur en styrkleika (Viðar Halldórsson, e.d.-a). Með 

frammistöðugreiningu verður hann meðvitaður um styrkleika sína og hvernig hann 

getur unnið með veikleika sína. Almennt hjá íþróttamönnum og þá sérstaklega ungum 

íþróttamönnum er þó mikilvægt að lögð sé áhersla á styrkleika og þeir kostir dregnir 

fram frekar en að festast í að vera með athygli stöðugt á því að bæta veikleika. 

Frammistöðugreiningu er skipt í þrjú stig: 

 Á fyrsta stiginu er hugmyndin kynnt og gerð er grein fyrir því hver tilgangur 

hennar er ásamt ástæðum fyrir notkun hennar.  

 Á stigi tvö er velt fyrir sér hverjir eru mikilvægustu hugrænu eiginleikarnir fyrir 

einstaklinginn sem íþróttamann og íþróttina. Leggja þarf áherslu á að 

íþróttamaðurinn finni það sjálfur út hvaða eiginleikar þetta eru, en ef honum 

finnst það erfitt er hægt er að vera með hugmyndir á lista, með allt að 10-15 

eiginleikum sem hann getur valið úr, til dæmis einbeiting, agi, sjálfstraust, 

vinnusemi, þrautsegja og framvegis. Þetta er einnig hægt að yfirfæra á þætti 

varðandi tækni eða líkamlega færni eins og hraða, snerpu, jafnvægi, styrk og 

framvegis (Butler og Hardy, 1992; Crust, 2002). 

 Á stigi þrjú er gert mat. Búið er að velja þá eiginleika sem skipta íþróttamannin 

máli, bæði fyrir hann sjálfan og íþróttina sem hann iðkar. Í viðauka má sjá 

hvernig mat fer fram á hugrænum þáttum íþróttamannsins og hvaða aðferðir 

yrðu notaðar í kjölfarið af því. Að auki er sett fram annað dæmi um sjónræna 

framsetningu á því hvernig hægt væri að meta og skoða upplýsingar, ásamt því 

að fylgjast með framförum.  

Allt þetta ferli, er hluti af hugrænni þjálfun. Í hugrænni þjálfun er gerður 

greinarmunur á hugrænni færni (áhugahvöt, sjálfstraust, einbeiting og sjálfsstjórn) og 

hugrænum aðferðum (markmiðasetning, sjálfstal, skynmyndaþjálfun og slökun). 

Rannsóknir sýna að hugrænar aðferðir eru markvissar og skilvirkar aðferðir sem 

íþróttamenn, þjálfarar og aðrir geta hagnýtt sér til að bæta árangur (Gould o.fl., 2002; 

G. Jones, 1993; Perkos, Theodorakis og Chroni, 2002).  
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Hugræn færni  

Áhugahvöt  

Hvað er það sem fær íþróttamenn til að eyða öllum sínum tíma í að þjálfa og leggja 

mjög hart að sér og setja alla sína orku í íþrótt og keppni? Það er hægt að velta því fyrir 

sér hvers vegna afreksíþróttamenn, til dæms á Ólympíuleikum leggja svo hart að sér. 

Er það hungur í frægð og frama? Eða fá þeir mikla peninga? Hvers vegna vilja þjálfarar 

að íþróttamenn þeirra séu með sterka áhugahvöt (Walker, Foster, Deubert og Nathan, 

2005)? Áhugahvöt skuldbindur íþróttamannin frekar að verkefninu, sérstaklega í 

mótlæti eða þegar hlutirnir eru ekki að ganga upp, þá gefst hann ekki upp og heldur 

áfram þangað til hann nær árangri og markmiðum sínum (Beswick, 2001; Burton og 

Raedeke, 2008; Walker o.fl., 2005). Áhugi og þrjóska leyfir honum ekki að hætta, 

ásamt brennandi áhugi á því að bæta sig (Ásgeir Sigurgeirsson, e.d.). Áhugi er því 

jafnmikil grunnforsenda til að ná hámarks árangri, eins og sjálfstraust og önnur hugræn 

færni.  

Árangur og ánægja í íþróttum barna og unglinga helst saman höndum (Allender 

o.fl., 2006). Árangur í íþróttum barna og unglinga er yfirleitt metin útfrá ánægju þeirra 

í íþróttinni og hvort þau séu að standa sig vel í keppni. Áhuginn mótar hugarfar þeirra 

og hversu mikið þau leggja á sig til að ná árangri. Ef áhuginn er mikill leiðir það af sér 

jákvæðara hugarfar og meiri skuldbindingu í æfingar og keppni. Að auka áhuga ungra 

íþróttamanna og leggja grunn að áframhaldandi iðkun þeirra á því að vera í forgangi í 

öllu íþróttastarfi (Viðar Halldórsson, e.d.-b). Ásamt því að fræða þau um það að 

árangur og sigur byggist á innri þáttum sem þau stjórna eins og hugarfari og vinnusemi, 

frekar en meðfæddum hæfileikum (Viðar Halldórsson, e.d.-a). Þegar áhugi og gleði er 

ekki lengur til staðar eru allar líkur á að íþróttamaðurinn hætti að leggja sig fram og 

leiti að lokum í annað, til dæmis í aðra íþrótt, vinnu eða hættir alveg (Burton og 

Raedeke, 2008). Þjálfarar þurfa að átta sig á því hverjar þarfir íþróttamannsins eru, 

hvað hann fær útúr því að stunda íþróttina, og hver hans innri áhugahvöt er. 

Íþróttamenn með innri áhugahvöt eru drifnir áfram af ánægju og innri þrá sem þeir fá 
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með íþróttaiðkun sinni. Þeir spila vegna ánægju af leiknum. Þeir hafa ánægju af 

námsferlinu sem felst í því að verða betri og vilja takast á við krefjandi verkefni (Burton 

og Raedeke, 2008). En íþróttamenn skilgreina árangur á ólíka vegu. Sumir meta og 

bera saman eigin frammistöðu og gleðjast þó þeir sigri ekki en vita sjálfir að þeir hafa 

staðið sig vel (mastery oriented athletes) á meðan aðrir eru stöðugt að bera sig saman 

við aðra og upplifa árangur einungis þegar þeir eru betri í samanburði við aðra 

(outcome orianted athleters). Þessir íþróttamenn telja að það séu einungis hæfileikar 

sem skilgreina frammistöðuna en ekki undirbúningur og fyrirhöfn (Burton og Raedeke, 

2008) og eiga oft erfiðara með að glíma við mótlæti. Hætta er á að þeir fái efasemdir 

og missi trú á getu sinni og upplifi meiri kvíða og stress. Þeir forðast áskoranir til að 

gera ekki mistök og taka ekki ábyrgð á mistökum og frammistöðu á meðan fyrrnefnda 

týpan af íþróttamanni (mastery oriented athletes) vinnur í átt að árangri og lítur á mistök 

sem tækifæri til að læra (Burton og Raedeke, 2008). Þjálfarar geta byggt upp og haft 

áhrif, ýmist beint eða óbeint, á áhugahvöt hjá íþróttamönnum (Weinberg og Gould, 

2015). Jákvætt og hvetjandi andrúmsloft með endurgjöf og jákvæða upplifun af 

íþróttinni eykur sjálfstraust, einbeitingu, sjálfstjórn og tilfinningastjórnun.  

Markmiðasetning er dæmi um hugræna þjálfunaraðferð sem er notuð til að 

viðhalda áhugahvöt íþróttamanna. Það fylgir því gjarnan sigurtilfinning þegar 

frammistaðan er fyrir ofan markmiðið sem var sett. Áhugahvötin er sterkust hjá 

einstaklingi, þegar hann sjálfur metur að jafnar líkur eru á að hann nái takmarki sínu 

eða ekki. Það skal haft í huga að það er metið útfrá hugarfari og væntingum hans sjálfs, 

en ekki endilega raunhæfum líkum (Railo, 1983). Gagnvirk áhrif eru á milli allra 

hugrænu þáttanna þar meðal á milli áhugahvatar og sjálfstrausts.  

 

Sjálfstraust  

Lykillinn að árangri er gott sjálfstraust, hvort sem það er lífinu sjálfu eða íþróttum. 

Sjálfstraust (e. self-confidence) er trú á eigin getu (Beswick, 2001; Burton og Raedeke, 

2008), með meiri árangri styrkist trúin á getuna og sjálfstraustið eykst (Hafrún 

Kristjánsdóttir, e.d.-b). Þegar einstaklingur hefur raunhæfa trú og væntingar um eigin 

frammistöðu á að ná árangri, hefur hann gott sjálfstraust (Burton og Raedeke, 2008). 



19 
 
 

Einstaklingar með hátt sjálfstraust upplifa minni kvíða og áhyggjur og ef efasemdir 

læðast að eru þeir fljótir að bægja þeim burtu. Einstaklingar sem eru með lágt 

sjálfstraust er stöðugt með efasemdir um sjálfan sig, óákveðnir, hafa hafa minna vald á 

tilfinningum sínum og upplifa kvíða og stress við minnsta mótlæti (Beswick, 2001; 

Burton og Raedeke, 2008; Manzo, Mondin, Clark og Schneider, 2005).  

Sjálfstrausti er skipt í tvennt, annars vegar eðlislægt (e. trait) sjálfstraust og 

hinsvegar ástands (e. state) sjálfstraust. Íþróttamaður sem trúir því að hann sé virkilega 

góður í sinni grein, er með gott eðlislægt sjálfstraust. Ástands sjálfstraust er afturá móti 

tímabundið og breytilegt, þar sem íþróttamaður trúir því hann muni bara ná langt í 

ákveðnum leik eða keppni (Weinberg og Gould, 2015). Íþróttamaður sem hefur 

eðlislægt sjálfstraust, trúir því í að hann nái markmiðum sínum, hann undirbýr sig vel 

og leggur sig ávallt fram. Einnig er hægt að vera með of mikið sjálfstraust, þ.e ofmat á 

eigin hæfni. Það getur oft leitt til þess að undirbúningur verður ekki markviss og 

nægilegur og íþróttamaður leggur minna á sig (Weinberg og Gould, 2015). Sjálfstraust 

er hægt að þjálfa og byggja upp. Íþróttamenn þurfa að gera sér grein fyrir því að það er 

ákvörðun að hafa gott sjálfstraust og jafnvel hægt að þykjast hafa það, þangað til það 

er áunnið. Gott sjálfstraust eykur áhugahvöt, gleði, frammistöðu, þrautseigju og stjórn 

á tilfinningum og vinna þarf markvisst í því að efla sjálftraust íþróttamanna. Þar liggur 

ábyrgð hjá þjálfurum. Sjálfsöruggur þjálfari býr til sjálfsörugga leikmenn (Beswick, 

2001). Skynmyndaþjálfun og jákvætt sjálfstal eru dæmi um aðferðir til að auka 

sjálfstraust (Martin, Moritz og Hall, 1999).  

 

Sjálfstjórn - Tilfinninga og streitustjórnun  

Kröfur og væntingar til íþróttmanna geta verið miklar. Til að ná árangri þurfa þeir að 

hafa sjálfstjórn (e. self-control). Aga á hugsunum og tilfinningum sínum. Nokkrar 

skilgreiningar eru til á hugtakinu en almennt er talið að sjálfstjórn er hæfni ýmist til að 

stjórna, breyta eða hafa hemil á eigin hugsunum, tilfinningum og hegðun (Beswick, 

2001; Toering og Jordet, 2015). Í íþróttum upplifir einstaklingur tilfinningalegan 

rússíbana sem getur verið gleði, eftirvænting, sorg, hræðsla, reiði, spenna, vonbrigði 
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sem hefur áhrif á hegðun og þar með frammistöðu hans á æfingum og í keppni 

(Beswick, 2001; G. Jones, 1993).  

Tilfinningastjórn (e. emotional control) í íþróttum er hluti af sjálfstjórn. 

Íþróttamenn upplifa mismunandi orku vegna tilfinninga. Orkustig er mismunandi og 

breytilegt eftir persónuleika og í hvað aðstæðum íþróttamaður er. Í aðstæðum þar sem 

örvun eykst getur það leitt af sér tilfinningar eins og stress eða æsing á meðan minni 

örvun leiðir til annarra tilfinninga, svo sem vonbrigði eða leiða. Enn aðrar tilfinningar, 

svo sem sektarkennd leiða ekki til neinnar mælanlegrar örvunar. Sem dæmi þá líður 

íþróttamanni í knattspyrnu vel þegar hann skorar mark en getur einnig upplifað hræðslu 

við sterkan andstæðing eða verið vonsvikin og reiður vegna þess að hann missti 

andstæðinginn framhjá sér (M. V. Jones, 2003). 

Streitustjórnun (e. stress management) er einnig hluti af sjálfstjórn. Þegar 

íþróttamaður upplifir streitu og kvíða er hann í ójafnvægi á milli þess sem hann telur 

að er krafist af honum, til dæmis í keppnisaðstæðum þar sem árangur er mikilvægur, 

og þeim árangri sem hann telur sig geta náð. Fer það eftir því hvort hann telur aðstæður 

vera ögrandi og krefjandi eða ógnandi (Burton og Raedeke, 2008). Sumir virðast 

höndla stress og streitu betur en aðrir og takast á við stress með jákvæðum tilfinningum 

sem drífur þá áfram á meðan aðrir láta undan neikvæðum hugsunum og standast ekki 

álagið (Kerr og Leith, 1993). Viðbrögð íþróttamanns verða á þessa vegu þegar hann 

lendir í aðstæðum sem reyna á sjálfstjórn hans:  

1. Lendir í aðstæðum sem hann þarf að takast á við.  

2. Hann metur og skilgreinir aðstæður. Þær hugsanir og tilfinningar sem hann 

byggir á eru fyrri reynsla hans af aðstæðum. Það eru hugsanir á borð við „ég 

get þetta“ eða „ég er ekki viss um að hvað ég á að gera“.  

3. Á sama tíma og hugsanirnar eiga sér stað, finnur hann fyrir ýmis konar 

tilfinningum. Ef honum líður vel og telur sig geta ráðið við aðstæður verða 

tilfinningarnar jákvæðar. En ef hann finnur fyrir efa og er ekki viss, verða 

tilfinningar hans neikvæðar.  
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4. Orkustig íþróttamannsins ræðst af tilfinningalegu ástandi hans. Jákvætt 

orkustig leiðir til tilfinnninga eins og aukinnar einbeitingu, sjálfsöryggis, 

ákveðni, tilhlökkuna, ánægju og baráttu tilfinninga, hann er til í slaginn og 

sjálfstraust og sjálfstjórn eykst. En neikvætt orkustig eru tilfinningar sem draga 

úr honum orku og hann upplifir hræðslu, hjálparleysi, óöryggi, uppnám, sjálfs-

efa sem leiðir til þess að hann upplifir litla eða enga stjórn á tilfinningum sínum.  

5. Viðbrögð hans og hegðun ræðst af þeim tilfinningum sem ná yfirhöndum 

(Beswick, 2001).  

Að gera mistök eða verða fyrir ósanngjarnri dómgæslu eru dæmi um aðstæður sem 

íþróttamaður lendir í keppni og er prófraun á sjálfstjórn hans. Ef hann upplifir neikvætt 

orkustig tapar hann einbeitingu og missir stjórn á sér í hita leiksins. Hann þarf að hafa 

sjálfstjórn og taka ábyrgð á hegðun sinni. Íþróttamaður sem er undirbúin og hefur 

þjálfað rétt viðbrögð við óvæntum aðstæðum og mótlæti á auðveldara með að breyta 

neikvæðum tilfinningum í jákvæðar (Beswick, 2001). Aðferðir sem hafa reynst vel til 

að auka sjálfstjórn og tilfinninga- og streitustjórnun eru skynmyndaþjálfun, jákvætt 

sjálfstal, slökunartækni eða sókratísk rökfærsla. Sókratísk rökfærsluaðferð er beitt 

þegar íþróttamaður beinir athygli og orku að þáttum sem hann hefur ekki stjórn á og 

það hefur áhrif á frammistöðu hans. Ef hann til dæmis þrætir alltaf við dómarann þá 

eru honum bent á hversu oft honum hefur tekist að breyta dómgæslunni með því að 

þræta (sem gerist aldrei eða mjög sjaldan). Hann áttar sig þá á tilgangsleysi þess að 

þræta við dómarann sem breytir viðhorfi hans (G. Jones, 1993; M. V. Jones, 2003).  

 

Einbeiting  

Hér á undan hefur verið rætt um áhugahvöt og sjálfstraust sem mikilvæga eiginleika 

andlegs styrks og jákvæðs hugarfars íþróttamanna. Það sama á við um einbeitingu. Með 

hugtakinu einbeiting eða athyglisstjórnun (e. concentration/attentional control) er átt 

við færni í því að stýra athygli að tilteknum völdum atriðum eða verkefnum sem þarf 

að framkvæma. Að viðhalda athygli á meðan keppni stendur er grundvallaratriði til að 

hámarka árangur og leiðir til skynsamlegri ákvarðanatöku þegar mest reynir á 
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íþróttamanninn. Ef hann nær ekki að halda einbeitingu og útiloka áreiti og truflanir nær 

hann ekki að hámarka árangur sinn og minnkar líkur á að ná markmiðum sínum. Þegar 

íþróttamenn einblína of mikið á niðurstöðuatriði, þ.e sigur eða tap, verður útkoman 

yfirleitt sú að þeir tapa einbeitingunni og jafnvel leiknum (Stratton, Cusimano, 

Hartman og DeBoom, 2005). Áhrifaríkar er fyrir íþróttamanninn að stýra athygli að því 

að hámarka eigin frammistöðu og að vera í núinu og hugsa hvorki um fortíð né framtíð 

(Beswick, 2001). Þegar íþróttamaður er í núinu, er hann slakur og yfirvegaður með 

fulla einbeitingu á tilteknu verkefni. Hann getur valið að veita því sem skiptir máli 

athygli og útilokað annað áreiti (e.selective attention), að sama skapi getur hann líka 

skipt athyglinni hratt á milli atriða/verkefna sem hann les úr aðstæðum og umhverfi 

hverju sinni (Burton og Raedeke, 2008). Knapi í hestaíþróttum þarf að hafa virka 

athygli og geta skipt athyglinni hratt á milli þess sem er að gerast í umhverfinu (þar eru 

hundar bílar og fólk sem hafa áhrif á hestinn) og þess að vera meðvitaður um sjálfan 

sig og ábendingar til hestsins til að eiga samskipti við hann, á sama tíma þarf að hafa 

tilfinningu fyrir hreyfingum og viðbrögðum hestins. Rannsóknir sýna að einbeiting og 

athyglisstjórnun er það sem skilur að bestu íþróttamennina frá hinum. Þeir halda 

stöðugri athygli og eru tilbúnir fyrir hver einustu átök alla keppnina (Walker o.fl., 

2005). Hægt er að þjálfa einbeitingu og athyglisstjórn, allt eftir kröfum íþrótta. Miklar 

væntingar og kröfur geta þó leitt af sér ofþjálfun. Mikil þjálfun í of langan tíma leiðir 

til þreytu og tap á einbeitingu og athygli og getur leytt til áhugaleysis og aukinna hættu 

á meiðslum (Beswick, 2001).  

 Notkun stikkorða, sem er hluti af jákvæðu sjálfstali, er aðferð sem hægt er að 

nota til að beina athyglinni að því sem skiptir máli þegar íþróttamaður er orðin þreyttur. 

Til dæmis getur orðið „kraftur“ hjálpað langhlaupara til að fá aukin styrk á síðustu 

metrum hlaups (Walker o.fl., 2005). Skynmyndaþjálfun er líka gagnleg þar sem 

íþróttamaðurinn sér fyrir sér að hann nái lokatakmarki sínu (Beswick, 2001). 
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Hugrænar þjálfunaraðferðir  

Markmiðasetning 

„If you fail to plan, you are planning to fail“ - Benjamin Franklin 

„If you don´t know where you are going, you might wind up someplace else“ - 

Muhammad Ali 

Báðar tilvitnanirnar vísa til mikilvægi markmiðasetningar (e. goal setting), að skrá 

markvisst niður stefnu,  árangur eða eigin frammistöðu (Weinberg, Yukelson, Burton 

og Weigand, 2000). Grunnurinn að allri huglægri þjálfun er markmiðasetning, að setja 

sér markmið og skrifa þau niður niður skref fyrir skref. Þegar íþróttamaður nær 

markmiðum sínum eykst trú hans á sjáfan sig og þar af leiðandi sjálfstraust hans 

(Hafrún Kristjánsdóttir, e.d.-c; Locke og Latham, 1985). Markmiðasetning eru ekki 

eingöngu fyrir íþróttamenn heldur fyrir alla sem vilja bæta sig og ná árangri, hvort sem 

það varðar viðskipti, nám, samskipti, vinnu eða annað, skólakrakkar jafnt sem afreks 

ólympíufarar. Áhrifaríkast er að gera S.M.A.R.T markmið, mælanleg, sértæk, 

verkefnamiðuð og raunsæ markmið sem eru sett af einstaklingum sjálfum 

(Karageorghis og Terry, 2010; Weinberg o.fl., 2000). Með því að skipta stórum 

markmiðum niður í smærri og sértækari markmið sem áætlað er að náist innan ákveðins 

tímaramma, virka þau ekki eins yfirþyrmandi og meira framkvæmanleg (Jarvis, 2006; 

Johnson og Gilbert, 2004). Markmið eru ýmist hlutlæg (e. objective) eða huglæg 

(e.subjective). Hlutlæg markmið eru til dæmis að auka fjölda sendinga um 20% á 

æfingu í körfubolta, missa ákveðin kílófjölda innan þriggja mánaða eða auka hlutfall 

vinningsleikja á móti tapleikjum yfir leikjatímabilið. Huglæg markmið er afturá móti 

að „ætla að gera sitt besta“  eða „ hafa gaman af“ og eru ekki mælanleg (Weinberg og 

Gould, 2015)  

Til eru nokkrar tegundir markmiða. Langtímamarkmið væri til dæmis að setja 

sér markmið að komast á Ólympíuleika en skammtímamarkmið væri að mæta á 

aukaæfingu í tiltekin tíma, sem vinnur í áttina að langtímamarkmiðinu (Locke og 

Latham, 1985; Weinberg o.fl., 2000). Einnig er hægt að flokka markmið í niðurstöðu-

, frammistöðu-, og ferilsmarkmið. Niðurstöðumarkmið (e. outcome goals) leggja 
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áherslu á úrslit í leik eða í keppni. Sá sem setur þau hefur ekki stjórn á því hvort hann 

nái markmiði sínu, það getur velt á dómara eða andstæðingum. Galli við 

niðurstöðumarkmið er að í þeim felast engar leiðbeiningar um hegðun, eða það sem 

þarf að bæta og leggja áherslu á til að geta staðið sig betur en andstæðingarnir. Að auki 

geta þau leitt til kvíða hjá íþróttamanninum (Hafrún Kristjánsdóttir, e.d.-c).  

Frammistöðumarkmið (e. performance goals) er þegar markmiðið snýst um að sýna 

ákveðna frammistöðu og er eingöngu háð þeim sem setur það. Loks eru það 

ferilsmarkmið (e. process goals) sem snúa að því að bæta eina ákveðna hegðun, yfirleitt 

tengt tækni, til dæmis að láta úlnliðinn fylgja vel á eftir skoti í körfubolta. Mesti árangur 

verður ef notaðar eru allar tegundir markmiða, en þeim þarf að forgangsraða eftir eðli 

verkefnis og tíma (Weinberg og Gould, 2015). Mikilvægt er að leggja áherslu á 

frammistöðu og ferilsmarkmið hjá börnum, unglingum og ungmennum (Hafrún 

Kristjánsdóttir, e.d.-c), og að þau setji sér bæði æfinga og keppnismarkmið. Ef 

markmið eru sett í sameiningu með þjálfara eða kennara er það árangursríkari heldur 

en markmið sem íþróttamaður setur einn og sér (Jarvis, 2006). Markmiðasetning eykur 

sjálfstraust og einbeitingu íþróttamannsins og innri áhugahvöt hans. Hún bætir 

frammistöðu og árangur hans og hvetur hann áfram að markvissri hegðun sem beinir 

athyglinni að tilteknu verkefni eða markmiði. Að auki eykur hún þrautsegju hans til að 

halda áfram þangað til markmiðum er náð (Landers, Bauer og Callan, 2017; Locke og 

Latham, 1985; Weinberg o.fl., 2000). Samhliða markmiðasetningu er gjarnan notuð 

önnur aðferð til að auka andlegan styrk íþróttamanna en það er skynmyndaþjálfun. Í 

viðauka 2 má sjá dæmi um niðurstöðu-, frammistöðu-, og ferilsmarkmið og endurmat 

á markmiðum með æfingardagbók.  

 

Skynmyndaþjálfun  

„ Ég reyni að sjá fyrir mér keppnina áður. Þar sem ég er algerlega afslappaður og ég 

hugsa um það hvernig ég ætla að synda og hvernig það muni ganga. Ég reyni að sjá 

fyrir mér hvernig snúningarnir eiga að vera og hvernig ég ætla að framkvæma 

sundtökin. Í huganum fer ég í gegnum alla keppnina“ - Afreksmaður í sundi („Mental 

imagery“, e.d.) 
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„ Í upphitun, hjálpar það mér að synda brautina sem ég mun keppa í. Ég horfi upp í 

áhorfendapallinn og sé fyrir mér hvernig hún lítur út full af fólki. Ég upplifi góðar 

tilfinningar í kringum mig og sé fyrir mér að það verði þannig þegar ég keppi. Ég hugsa 

um fólkið sem mun mæta og horfa á mig keppa og sé fyrir mér í hvað sætum þau muni 

sitja í“  – 1998, heimsmeistari í sundi („Mental imagery“, e.d.) 

Skynmyndaþjálfun (e. imagery) er þegar búa á til sjónrænar myndir í huganum. 

Í því getur einnig falist skynjun til dæmis að heyra, finna lykt, bragð eða snertingu. 

Skynmyndir geta líka verið notaðar í þeim tilgangi að örva tilfinningar og 

vöðvahreyfingar í líkamanum sem fylgir upplifun (Burton og Raedeke, 2008; Martin 

o.fl., 1999). Íþróttamaður endurtekur í huganum fyrri reynslu til að ná sem bestri 

frammistöðu og árangri. Skynmyndir eru ýmist notaðar til að auka líkamlega færni eins 

og þegar læra á nýja hreyfingu, fínpússa tækni, leiðrétta rangar hreyfingar eða búa til 

aðferðir gegn andstæðingi. En er að auki notuð til að styrkja hugræna færni 

(einbeitingu, sjálfstraust, áhugahvöt og sjálfstjórn). Tennisspilari getur notað 

skynmyndir til að sjá fyrir sér uppgjöf sem móttspilari nær ekki að snerta. Glímukappi 

getur undirbúið sig gegn nýjum andstæðingi með því að greina og skoða 

videoupptökur, býr svo til skynmyndir hvernig hann ætlar að tækla ákveðnar aðstæður 

meðan á leiknum stendur (Burton og Raedeke, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að meiri 

hluti afreksíþróttafólks notar skynmyndir til að bæta frammistöðu og árangur. Meiri en 

90% bandarískra og kanadískra afreks íþróttamanna á Ólympíuleikum nota 

skynmyndaþjálfun (Orlick og Partington, 1988) og fleiri en 200 rannsóknir sýna að 

skynmyndaþjálfun er áhrifarík aðferð til að bæta frammistöðu í ólíkum íþróttagreinum 

(Burton og Raedeke, 2008; Martin o.fl., 1999). Skynmyndaþjálfun er notuð samhliða 

líkamlegri þjálfun í þeim tilgangi að bæta frammistöðu og auka árangur því það er 

áhrifaríkara heldur en að þjálfa eingöngu líkamlega færni. Ef ekki er hægt að þjálfa 

líkamlega færni til dæmis vegna meiðsla er gagnlegt að viðhalda færninni með 

skynmyndaþjálfun (Railo, 1983). Eins og áður kemur fram er hægt að þjálfa 

skynmyndaþjálfun hvar og hvenar sem og almennt er talið að hún krefjist ekki mikils 

erfiðis. Tilgangur skynmyndaþjálfunar er að gera líkamlega og hugræna færni að 

sjálfvirku ferli sem er notað í keppni og þarf því að vera partur af æfingum hjá 
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íþróttamönnum. En það liggur misjafnlega vel fyrir íþróttamönnum að kalla fram 

lifandi og áhrifaríkar skynmyndir í huganum en með markvissri þjálfun, undirbúning 

og áhuga eykst hæfni til þess (Thelwell, Greenlees og Weston, 2006). Til að fá sem 

mest út úr notkun skynmynda er mikilvægt að vera rólegur og yfirvegaður, skynmyndir 

verða betri þegar að hugurinn er yfirvegaður, líkaminn slakur og auðveldara að hafa 

stjórn á hvaða sjónarhorn og hvernig skynmyndir á að kalla fram. Ytra sjónarhorn 

skynmynda, er það sjónarhornið þar sem horft er á sjálfan sig framkæma hlutina utanfrá 

( eins og þegar horft er á sjálfan sig í sjónvarpi). Innri sjónarhorn aftur á móti svipar til 

þess þegar horft er á með eigin augum. Þegar fleiri skilningarvit (sjón, heyrn, lykt, 

bragð, snerting, tilfinningar) eru notuð verður hún raunverulegri og áhrifaríkari. Að 

kalla fram skynmynd er það sama og að kalla fram ímynd. Skynmyndir eru stundum 

notaðar samhliða sjálfstali til dæmis getur leikmaður í handbolta ímyndað sér hvernig 

hann ætlar að nota jákvætt sjálfstal á skotæfingu (J. Hardy, Gammage og Hall, 2001). 

Í viðauka 3 má sjá dæmi um skynmyndaæfingar.  

 

Sjálfstal 

Sjálfstal (e. self talk) er samtal sem á sér stað í huganum ásamt stöðugu streymi hugsana 

og hefur gríðarleg áhrif á skynjun, upplifun tilfinninga og hegðun einstaklinga (Burton 

og Raedeke, 2008). Þar sem hugsanir eru stöðugur straumur sem erfitt er að stoppa, 

verður aukið streymi af ákveðnum hugsunum sjálfvirkt. Til dæmis ef íþróttamaður 

hugsar stöðugt neikvætt, getur það orðið sjálfvirkt hjá honum, hann hefur litla stjórn á 

því og hegðar sér í samræmi við það. Það hefur svo áhrif á lundafar hans og hann er 

líklegri til að vera svartsýnn og í vondu skapi, frekar en bjarstsýnn og jákvæður (Burton 

og Raedeke, 2008). Í þjálfun getur sjálfstal ýmist verið leiðbeininga sjálfstal (e. 

instructional selftalk) eða hvetjandi sjálfstal (e. motivational selftalk) (J. Hardy, 

Roberts og Hardy, 2009; Perkos o.fl., 2002). Hvetjandi sjálfstal er notað til að komast 

í ákveðið hugarástand, hámarka frammistöðu, auka einbeitingu og trú á eigin getu. 

Leiðbeininga felst í því að veita leiðbeiningar og notað til að stýra athygli, til dæmis 

þegar verið er læra nýja færni. Flest fólk notar sjálfstal, oft meðvitað eða ómeðvitað, 

ýmist upphátt eða sem samtal í huganum. Leikmenn tala oft við sjálfan sig í leik eða 
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keppni og nota sjálfstal frekar í þeim aðstæðum en öðrum (J. Hardy o.fl., 2009; Perkos 

o.fl., 2002). Sjálfstal hefur að geyma tvær raddir, jákvæða og neikvæða. Jákvæða 

röddin er skynsöm, hvetjandi og hefur jákvæð áhrif, á meðan neikvæða röddin er 

gagnrýnin og hefur letjandi áhrif (Burton og Raedeke, 2008). Þegar aðstæður eru 

krefjandi og valda streitu og kvíða hefur það áhrif á hugsanir og hegðun. Ef sjálfstal 

hjá íþróttamanni er neikvætt fylgja því tilfinningar eins og kvíði og stress, sem leiðir 

til minni einbeitingu og athygli á óæskileg atriði sem eykur líkur á  því að hann geri 

mistök og þar af leiðandi hefur það áhrif á trú á eigin getu. Hann er líklegri til að 

guggna, fela sig og verða óvirkur. Aftur á móti ef sjálfstalið og hugsanir eru jákvæðar 

er hann líklegri til að ná æskilegu hugarástandi til að geta hámarkað frammistöðu sína 

(J. Hardy o.fl., 2009). Íþróttamenn eru líklegri til að þróa jákvætt sjálfstal ef þeir fá 

kennslu og þjálfun í notkun á því (Burton og Raedeke, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfstals aðferðir virka vel til að minnka 

neikvæðar hugsanir (J. Hardy o.fl., 2001; Perkos o.fl., 2002). Gagnrök (e. 

caunterarguments) er dæmi um sjálfstalsaðferð. Gagnrök geta verið stikkorð eins og að 

segja „STOPP“ upphátt notað til þess að stoppa neikvæða hugsanir og umbreyta þeim 

síðan í jákvæðar hugsanir. Til að þessar aðferðir verði gagnlegar er þó nauðsynlegt að 

vera meðvitaður um hugsanir sínar (Burton og Raedeke, 2008; J. Hardy o.fl., 2009). 

Sjálfstalsdagbók (e. logbook) er skipulögð aðferð til að fá innsýn í hvaða aðstæður 

orsaka neikvæðar og jákvæðar hugsanir og tilfinningar. Hægt er að nota dagbókin bæði 

fyrir æfingar og keppni (Burton og Raedeke, 2008; J. Hardy o.fl., 2009). Til að þjálfa 

og hámarka jákvætt sjálfstal er áhrifaríkast að gera sjálfstalshandrit (e. self talk script) 

(Burton og Raedeke, 2008). Í viðauka 4 má sjá dæmi um hvernig hægt er að búa til 

handrit að jákvæðu sjálfstali.  

 

Slökun  

Þegar slökun (e. relaxation) á sér stað minnkar vöðvaspenna, blóðþrýstingur lækkar, 

öndun verður hægari, dýpri og hugurinn róast. Slökun er andstæða streitu. Við streitu 

og kvíða virkjast sympatíska taugakerfið og íþróttamenn upplifa viðbrög sem fær þá 

annaðhvort til að flýja eða takast á við það. Með slökunartækni er hægt að koma í veg 
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fyrir að streitan verði of mikil og neikvæð (Burton og Raedeke, 2008). Hún eflir 

jákvæða þætti í fari íþróttamanna ef þeir eru fastir í neikvæðum hugsunum með því að 

auka stjórn á tilfinningum, viðhalda einbeitingu og stýra athygli á atriði sem skipta máli 

og auðveldar þeim að takast á við streitu í aðstæðum og umhverfi (G. Jones, 1993). 

Íþróttamenn ættu að kunna slökunartækni til takast á við kvíða og spennu til að komast 

í rétt hugarástand (Gilbert o.fl., 2016; Thelwell o.fl., 2006). Nokkrar aðferðir er taldar 

vera gagnlegar til að læra að slaka á. Öndunaræfingar og vöðvaslökun (PMR) eru dæmi 

um slökunartækni sem beinast að því að slaka fyrst á líkamanum sem leiðir síðan til 

andlegrar slökunar (e. muscle-to-mind techniques). Skynmyndaþjálfun og hugleiðsla 

eru aftur á móti slökunaraðferðir sem snúa að því að slaka á í huganum og þar af 

leiðandi slaknar á líkamanum (e. mind-to-muscle techniques) (Burton og Raedeke, 

2008). Íþróttamenn þurfa að sjálfir að velja slökunartækni við hæfi, þá er hún 

áhrifaríkust. Það er ekki til ein slökunartækni sem virkar eins á alla. Margir eru að 

blanda saman aðferðum, allt eftir aðstæðum. Íþróttamaður í golfi getur verið að nota 

skynmyndartækni ásamt öndunartækni sem aðal aðferðir til að slaka á, en blandar svo 

vöðvaslökunartækni inn til að geta slakað í aðalvöðvum axla og handa (Burton og 

Raedeke, 2008). Vöðvaslökun (e.progessive muscle relaxation) (Jacobson, 1987) er 

vinsæl aðferð sem íþróttamenn nýta sér (Blakeslee og Goff, 2007). Notast er við djúpa 

öndun og vöðvarnir spenntir og svo slakað á. Í viðauka 5 má sjá dæmi um vöðvaslökun 

(PMR).  

 

Framkvæmdarkafli  

Leitað var eftir efni og rannsóknum í gagnagrunnum á borð við The sport psychologist, 

Journal of applied sport psychology eða Journal & exercise psychology, Google 

schoolar, EBSCOhost eða Leitir.is og notuð voru leitarorð sem tengdust hverjum kafla 

fyrir sig. Lesning á fræðibókum sem skilgreindu andlega og sálfræðlega þætti í 

íþróttum. Þar sem kaflarnir eru frekar mikið tengdir hverjum öðrum var auðvelt að 

finna efni. Stuðst var við orðabókina Snara.is til að auka orðaforða. Til að auka innsýn 

á efninu var svo leitað til Heiðu Ingólfsdóttur, íþróttakonu og kennara við 
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afreksíþróttadeild Borgarholtsskóla og Hafrúnar Kristjánsdóttur, aðjúnkt og sviðstjóra 

íþróttafræðisviðs Háskólanns í Reykjavík í óformlegt spjall um efnið.  

 

Umræða  

Það er eitt að þekkja og skilja hugræna færni og þjálfunaraðferðir sem eiga að byggja 

upp andlegan styrk en annað að útfæra og aðlaga það að þjálfuninni. Andlegur styrkur 

er geta íþróttamanns til að hámarka frammistöðu í hvaða aðstæðum sem er, en 

sérstaklega þegar vandamál, hindranir, mótlæti og mistök eiga sér stað. Uppbygging á 

andlegum styrk íþróttamanna ætti því ekki að ráðast af hendingu heldur ætti að finna 

leiðir til útfæra hugrænar þjálfunaraðferðir sem undirbúa hann undir að takast á við 

það. Hugræn þjálfun hjálpar íþróttamönnum að byggja upp og viðhalda eða ná aftur 

ákveðnu hugarástandi sem verður til þess að þeir ná að hámarka frammistöðu sína og 

árangur í krefjandi keppnisaðstæðum. Þegar hlustað er á þjálfara eða leikmenn í 

viðtölum eftir tap í leikjum eru algengustu svörin yfirleitt þau sem snúa að hugrænum 

þáttum eins og einbeitingarleysi, stressi og kvíða eða vöntun á sjálfstrausti og 

framvegis. Þó þetta séu algeng svör þjálfara, að hugræna þáttinn vanti á mikilvægum 

stundum virðist það vera nokkuð algengt að þessir þættir séu ekki þjálfaðir nægilega 

vel (Gould o.fl., 2002; Weston o.fl., 2011). Flestir þjálfarar íþrótta telja andlegan styrk 

vera mikilvægasta hugræna þáttinn sem þarf byggja upp hjá íþróttamanni en margir eru 

þó óöryggir hvernig eigi að þjálfa og byggja upp þessa þætti og leggja því litla áherslu 

á það (Beswick, 2001; Karageorghis og Terry, 2010). Að búa til skipulagða markvissa 

áætlun á hugrænni þjálfun íþróttamanns sem undirbýr hann fyrir æfingar og keppni er 

góð byrjun. Hugræna þjálfunaráætlun á að setja niður á blað (skrifa eða teikna) og gera 

að rútínu sem íþróttamaðurinn fylgir, fyrir æfingu eða keppni, til að sameina líkamlega 

og hugræna færni. Hún á að vera einstaklingsmiðuð með þarfir íþróttamannsins efst í 

huga og endurspegla þá hugrænu færni sem á að styrkja og aðferðirnar sem eru notaðar 

til þess.   

Íslenskar rannsóknir sýna að notkun á hugrænum þjálfunaraðferðum eykur líkur 

á árangri. Afreksíþróttamenn virðast nýta sér hugræna þjálfun meira en aðrir þó telja 
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flestir íþróttamenn að hugræn þjálfun skipti máli til að bæta frammistöðu og ná árangri 

(Heiða Ingólfsdóttir, 2016; Margrét Viðarsdóttir, 2015). Kennsla í notkun hugrænna 

aðferða eykur líkur á að þátttakendur auki trú og skulbindingu á gagnsemi hugrænnar 

þjálfunar sem leiðir til aukinnar notkunar. Með fræðslu, skipulagðri kennslu og 

aðgengilegu efni á hugrænum þjálfunar aðferðum gæti það leitt til þess að fleiri heldur 

en eingöngu afreksmenn nýti sér hugræna þjálfunaraðferðir. Ekki er mikið efni hægt 

að finna á netinu um það hvernig þjálfa eigi hugræna færni. Aftur á móti er heilmikið 

efni, æfingar og aðferðir hægt að finna um það hvernig þjálfa á líkamlega færni, og 

auðvelt að nálgast það. Það undirstrikar mikilvægi þess að æfingar og aðferðir 

hugrænnar þjálfunar séu settar fram og að þær séu aðgengilegar til notkunar fyrir 

þjálfara og íþróttamenn. Þar af leiðandi tók ég saman nokkur dæmi sem sýna hvernig 

hægt er að framkvæma frammistöðugreiningu, setja sér markmið og að auki æfingar 

sem þjálfa jákvætt sjálfstal, skynmyndþjálfun og slökun.  

Takmarkanir, við lestur kom í ljós að margar rannsóknir í íþróttasálfræði eru 

ferilsrannsóknir (e. case studys) sem sýna fram á jákvæð áhrif hugrænnar þjálfunar en 

eru þó ekki gerðar með samanburðarhóp, hóp sem fær ekki inngrip til samanburðar við 

hóp sem notar inngrip á hugrænni þjálfun. Það takmarkar þá möguleika á að áætla að 

áhrifin hafi verið nær eingöngu vegna inngrips á hugrænum aðferðum. Fleiri 

rannsóknir þyrfti með samanburðarhópi til að meta hver raunveruleg áhrif hugrænnar 

þjálfunar er og áhugavert væri að skoða rannsóknir sem sýna samanburð á milli 

aðferða.  
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Viðauki 1 – Frammistöðugreining  

Dæmi 1. Frammistöðugreining með töflu 

Tafla eitt sýnir frammistöðugreiningu þar sem tennisspilari metur mikilvæga hugræna 

eiginleika til að ná árangri í íþróttinni og eigin færni. Sjá má fimm eiginleika sem hann 

telur vera mikilvæga í sinni íþrótt til að ná árangri. Skalinn er frá 1-10, 1 (ekki 

mikilvægur) og 10 (mjög mikilvægur).  

Eiginleiki 1. Mikilvægi 2. Raungildi  3. Markgildi  4. (3-2) 5. Misræmi (4x1) 

Sjálfsöryggi 10 8 10 2 2x10= 20 

Einbeiting 10 6 10 4 4x10=40 

Athyglistjórn 
eftir mistök 

10 5 10 5 5x10=50 

Ánægja 9 8 10 2 2x9=18 

Streitustjórnun 8 7 10 3 3x8=24 

(Crust, 2002) 

Útskýringar á dálkum: 

1. Mat íþróttamannsins á mikilvægi eiginleikans.  

2. Skráning á raungildi á tilteknum eiginleika eða mat íþróttamannsins á því 

hversu mikið hann telur sig hafa af tilteknum eiginleika.  

3. Skráning á markgildi, hvert er markmið íþróttamannsins að hafa mikið af 

tilteknum eiginleika, að öllum líkindum er markgildið alltaf 10.  

4. Raungildið dregið frá markgildi. Það markar ákveðin grundvöll fyrir því 

hvaða eiginleika þarf að þjálfa.  

5. Misræmi. Niðurstaðan úr dálki 4 er margfölduð með dálki 1, því að taka 

þarf með í útreikningin mat íþróttamannsins á mikilvægi eiginleikans.    

Þeir eiginleikar sem hafa hæsta skorið í misræmisdálknum segja til um þörf á því hvaða 

eiginleika þarf að þjálfa betur (veikleikar). Hjá þessum tennisspilar ætti að leggja 

áherslu á að þjálfa athyglisstjórn, einbeitingu og streitustjórnun ásamt því að huga að 

sjálfstrausti. Viðeigandi inngrip væri t.d. jákvætt sjálfstal, rútínur og útilokun 

neikvæðra hugsana (Crust, 2002). Þessi leið er skilvirk og fljótleg og gefur skýra mynd 

af hugrænni færni og hvaða eiginleika þarf að þjálfa. 
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Dæmi 2. Myndræn frammistöðugreining 

Annað dæmi um myndræna framsetningu á frammistöðugreiningu sama 

tennisspilara. Í þessu dæmi metur tennisspilarinn tæknilega eiginleika á sama skala og 

áður en til samanburðar metur þjálfarinn líka þessa eiginleika. Hér má sjá að mat þeirra 

er svipað, nema þegar kemur að „bakhandar vippu“.  

 

(Crust, 2002) 

Nota má framsetningu sem þessa og upplýsingarnar sem frammistöðgreiningin 

veitir, til að auðvelda tennisspilaranum og þjálfara hans að ákveða hvað leggja skuli 

áherslu á í þjálfun á tækni. Það gerir þjálfara auðveldara að fylgjast með framförum 

tennisspilarans, sjá jákvæða þróun. Með því að endurtaka frammistöðumatið má sjá 

hvort að þjálfnaraðferðirnar sem valdar eru stuðli að framförum. Sem dæmi þá stuðla 

þjálfunaraðferðir að því að misræmisgildi í dæmi 1. lækki með tímanum. Dæmi 2 er 

góð framsetning að því leiti að tennisspilarinn sér betur, myndrænt, muninn á eigin 

mati og mati þjálfara síns. Svona myndræn framsetning hefur sýnt sig að gagnist vel 

þegar ákveðið er hvað skal leggja áherslu á í þjálfun (Crust, 2002). 
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Viðauki 2 – Markmiðasetning  

Dæmi 1. Niðurstöðu-, frammistöðu-, og ferilsmarkmið 

Hér má sjá dæmi um þrjár tegundir markmiða. Að skrá niður markmið hvetur 

íþróttamannin að markvissri hegðun og beinir athygli hans að tilteknu markmiði. 

Niðurstöðumarkmið leggja áherslu á úrslit í leik eða keppni. Ferilsmarkmiðin snúa að 

því að bæta eina ákveðna hegðun á meðan frammistöðumarkmið snúast um að sýna 

ákveðna frammistöðu. Mikilvægt er að leggja áherslu á frammistöðu og ferilsmarkmið 

hjá börnum, unglingum og ungmennum. Hver eru þín markmið?  

Niðurstöðumarkmið 

 Ég ætla að verða Íslandsmeistari í minni grein  

 Ég ætla að vera í úrslitum á næsta móti 

Frammistöðu markmið  

 Ég ætla að ná samtals 40 stigum á æfingu   

 Ég ætla að þjálfa tvær skýrar skynmyndir fyrir æfingu, þar sem finn og ímynda 

að ég nái að skora 40 stig.   

Ferilsmarkmið (á æfingu) 

 Fylgja eftir skoti með úlnliðnum 

 Nota jákvætt sjálfstal til læra nýja færni 

Skráðu niður þín markmið: 

Eitt niðurstöðumarkmið________________________________________________ 

Þrjú frammistöðumarkmið 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Fjögur ferilsmarkmið 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Dæmi 2. Æfingadagbók og endurmat 

Hér er dæmi um nákvæma skráningu á markmiðum með æfingardagbók þar sem 

markmiðunum er fylgt eftir með endurmati. Í þessu dæmi eru sett fram markmið 

varðandi næringu og svefn, frammistöðumarkmið og framkvæmd æfinga fyrir 

æfinguna sem er framundan. Tegund markmiða er hægt að breyta og aðlaga að 

íþróttamanninum og íþróttinni. Endurmat er gefið með því að gefa einkunn fyrir 

undirbúning og gæði æfingar.  

(Sveinn Þorgeirsson og Anna Margrét Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

fyrirlestraglærur, mars 2017).  
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Viðauki 3 - Skynmyndaþjálfun  

Hér á undan er gerð grein fyrir skynmyndaþjálfun. Hér má sjá dæmi um æfingar sem 

nýtast til að þjálfa notkun skynmynda á æfingu og í keppni. Æfingarnar eru settar fram 

sem dæmi fyrir ungmenni í sundíþrótt en hægt er að breyta spurningunum og yfirfæra 

það yfir á aðrar íþróttir. Dæmi eitt er einföld æfing sem sýnir hvernig hægt er að byrja 

að kenna skynmyndþjálfun. Hægt er að framkvæma æfinguna til dæmis í 

skólastofunni. Dæmi tvö er matslisti sem metur hæfni íþróttamannsins í að kalla fram 

skynmyndir. Þar á eftir er dæmi um tækniæfingu til að þjálfa færni íþróttamanns í að 

nota skynmyndir þar sem hann sér sjálfan sig framkvæma færnina. Á því stigi þurfa 

æfingarnar að vera einfaldar og með athygli á færri atriðum og hann þarf að fá tíma til 

að þjálfa og skerpa tiltekna skynmynd áður en farið er í flóknari æfingar. Þegar 

grunnfærnin hjá íþróttamanninum er orðin nokkuð skilvirk og án umhugsaunar er farið 

stigvaxandi í flóknari æfingar. Dæmi fjögur er æfing fyrir keppni. Að lokum er dæmi 

um æfingu fyrir yngri krakka og þjálfun í notkun skynmynda.  

 

Dæmi 1. Bolti og þráður  

Látið hvern einstakling hafa spotta sem er þræddur gegnum til dæmis stóra ró (spottinn 

má ekki vera fastur). Látið sundfólkið hvíla olnbogana á borði eða jöfnu yfirborði og 

halda með þumalfingri og vísifingri í sinn hvorn enda spottans, en spottinn og róin 

standa útaf borðinu. Róin er næst jörðu. Gefðu þau fyrirmæli að þau eigi að ímynda sér 

að róin hreyfist frá einni hlið til annarar, eins og pendúll í klukku. Flestir munu upplifa 

einhvers konar hreyfingu á rónni. Næst er að biðja um að færa rónna réttsælis í hring 

eða fram og tilbaka með því einu að ímynda sér það. Flestir munu tilkynna um 

hreyfingu rónnar, án þess að hafa hreyft hana. Áhrif þessarar æfingar eru þau að væg 

skilaboð frá heilanum berast fram í hendurnar og handleggina, vegna skynmyndarinnar 

um að eitthvað sé að hreyfast (skynmyndin er ábyrg fyrir „hreyfingu“ rónnar) („Mental 

imagery“, e.d.). 
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Dæmi 2. Matslisti   

Einföld æfing til að byrja á. Skráðu niður hæfni þína til að kalla fram skynmyndir.  

Skalinn er 0= engin skynmynd, 1= óskýr skynmynd, 2= skýr skynmynd. 

___1. Ímyndaður þér herbergið sem þú ert staddur í 

___2. Ímyndaðu þér fatnaðinn sem þú ætlar að mæta í á æfingu 

___3. Ímyndaðu þér hljóðið í úrinu þínu  

___4. Ímyndaðu þér keppnisvöllinn sem þú kepptir síðast á 

___5. Ímyndaðu þér að þú framkvæmir æfinguna á þurrlendi 

___6. Ímyndaðu þér að stökkvir í ískalda laugina kl 5:30 að morgni til 

___7. Ímyndaðu þér að þú finnir fyrir þurrki í munni og þreytu eftir æfingu 

___8. Ímyndaðu þér óþægindi og þreytu í vöðvum sem verða á síðustu 50m í keppni 

___9. Ímyndaðu þér kvíðann og stressið sem verður í búningsherberginu, á meðan þú 

bíður eftir að geta hafið keppni. 

Útfrá skorinu er hægt að finna út hvaða skilningarvit (sjón-, heyrn-, snerting-, 

tilfinningar-, bragð-, tauga) þú átt auðveldast með að nota til að kalla fram skýrar 

skynmyndir og hvaða skilningarvit þú þarft að þjálfa. Notkun allra skilningarvita 

gefur skýrari og áhrifaríkari skynmynd („Mental imagery“, e.d.).  
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Dæmi 3. Tækniæfing 

Skref 1. Ímyndaðu þér að þú sér í lauginni sem þú þjálfar í.  

 Ímyndaðu þér umhverfið sem þú æfir í: veggina, áhorfendabekkina, línurnar 

sem skera af brautina og fleira.  

 Ímyndaðu þér æfingafötin sem þú ert í, sundfötin, sundgleraugun, sundhettuna 

og annan búnað. 

 Finndu annað í umhverfinu sem hægt er að bæta við skynmyndina. 

Skref 2. Bættu við hreyfingum 

 Til dæmis að rölta um sundlaugarbakkann  

 Ímyndaðu þér þig framkvæma upphitunaræfingar 

 Finndu annað sem þú getur búið til skynmynd um. 

Skref 3. Ímyndaðu þér að þú framkvæmir ákveðna færni (sundtak í skriðsundi)  

 Ímyndaðu þér hvernig þú framkvæmir sundtakið á réttan hátt 

 Ímyndaðu þér að þú framkvæmir hvert sundtakið á fætur öðru á réttan hátt 

 Finndu aðra færni til að búa til skynmynd um (til dæmis snúninga eða 

viðbragð). 

Eftir æfingu sem þessa er gott að meta hvaða þætti var erfitt eða auðvelt að framkalla 

skynmynd um og hvaða skilningarvit var erfitt eða auðvelt að virkja. Þegar 

grunnfærnin hjá íþróttamanninum er orðin nokkuð skilvirk og án umhugsunar er farið 

stigvaxandi í flóknari æfingar. Til dæmis skynmyndaæfingar í keppnisaðstæðum 

(„Mental imagery“, e.d.).  

 

Dæmi 4. Keppnisæfing 

 1. Kallaðu fram skynmynd um keppnisaðstæður sem þú hefur nýlega keppt í. 

Ímyndaðu þér hvernig það fór fram, hvaða tilfinningar þú upplifðir á meðan 

keppninni stóð. Upplifðir þú stress og kvíða eða ánægju, stolt, gleði og aðrar 

tilfinningar?  

 Skrifaðu niður tilfinningarnar sem þú upplifðir áður en keppnin fór fram 
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a)______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

b)______________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 2. Ímyndaðu þér ákveðna rútínu sem þú framkvæmir áður en keppnin hefst. 

Reyndu að kalla fram eins skýra skynmynd og þú mögulega getur. Notkun 

rútína er góður undirbúningur fyrir keppni. Mundu að nota öll skilningarvitin.    

a) Skrifaðu niður rútínuna sem þú framkvæmir fyrir keppni og 

ímyndaðu þér hvernig hún á að vera: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

    

 3. Skynmyndir um keppnina sjálfa. Ímyndaðu þér að þú sért að keppa og það 

sem þú gerir venjulega þegar þú keppir, ásamt líkamlegum og tilfinningalegum 

viðbrögðum sem þú upplifir í keppninni.  

o Í upphafi og í gegnum alla keppnina, líður mér? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

o Í upphafi og í gegnum alla keppnina, framkvæmi ég?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

o Í upphafi og í gegnum alla keppnina, hugsa ég um? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

o Í upphafi og í gegnum alla keppnina, sé ég? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

(„Mental imagery“, e.d.) 
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Dæmi 5. Líktu eftir…… (e. act like) 

Æfing fimm er hugsuð fyrir yngri krakka í þeim tilgangi að þjálfa 

notkun skynmynda í sundi. Hægt er að nota sérstaka ímynd (t.d frosk 

eða persónu) til samlíkingar til að kalla fram skynmyndir. 

Sundþjálfarar nota gjarnan samlíkingar á borð við sparkaðu fótunum  

eins og froskur, í bringusundi.  

 Veldu ákveðna færni sem verið er að þjálfa og veldu ímynd sem svipar til 

færninnar.  

Færni:______________________________________________________________ 

Ímynd:______________________________________________________________  

Útskýrðu hvernig ímyndin hjálpar þér að nota skynmyndir? 

____________________________________________________________________ 

(„Mental imagery“, e.d.) 

 

Viðauki 4 - Jákvætt sjálfstal   

Hér á undan er gerð grein fyrir sjálfstali. Hér að neðanverðu má sjá dæmi um það 

hvernig hægt er að þjálfa jákvætt sjálfstal með því að búa til sjálfstalshandrit. Til að 

hámarka vinnulag og gæði handritsins eru að auki tekin dæmi um ferlið að handritinu 

í heild sinni. Fyrst er farið í gerð sjálfstalsdagbókar því hún er skipulögð aðferð til að 

fá innsýn í hvaða aðstæður orsaka neikvæðar og jákvæðar hugsanir og tilfinningar en 

einnig til að auka vitund íþróttamannsins á neikvæðu sjálfstali og afleiðingum þess. 

Næst er farið í undirbúning handritsins í þeim tilgangi að skilgreina ákveðnar hugsanir 

og tilfinningar sem eiga að lýsa handritinu. Að lokum er sýnt dæmi um handrit hjá 

ungum leikmanni í blaki (Burton og Raedeke, 2008).  

Dæmi 1. Sjálfstalsdagbók  

 Notkun: Eftir æfingar og keppni. Annað hvort daglega, nokkrum sinnum í viku 

eða við sérstakar aðstæður (aðstæður þar sem neikvæðar hugsanir eru miklar 

og stöðugar).  
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 Skref 1. Lýstu í stuttu máli, aðstæðum, tilfinningum og hugsunum þínum.  

o Í dálk 1. Jákvæðar aðstæður, lýsirðu aðstæðum (á æfingu eða í keppni). 

Til dæmis sigur í leik eða aðstæður þar sem þú hafði hafðir betur en 

andstæðingurinn. Eða jafnvel þegar liðsfélagi kom og hrósaði þér fyrir 

flott mark eða góðan varnarleik. 

o  Í dálk 2. Upplifun tilfinninga, lýsirðu tilfinningum sem þú upplifðir í 

þessum aðstæðum (stolt, gleði, tilhlökun og framvegis). 

o  Í dálk 3. Jákvæðar hugsanir, lýsirðu hugsunum þínum í aðstæðunum 

(„ég gat þetta“ eða „þetta var æðislegt“)  

 Skref 2. Í neikvæðu dálkana lýsirðu á sama hátt neikvæðum aðstæðum, 

tilfinningum og hugsunum. Til dæmis ef liðið spilaði illa eða þú sjálfur stóðst 

þig ekki nógu vel og upplifði neikvæðar tilfinningar eins og sorg, óánægju, 

pirring, kvíða, reiði, vandræðakennd og skráir niður þær neikvæðu hugsanir 

sem komu fram (Burton og Raedeke, 2008). 

Dagsetning: 

 

1. Jákvæðar aðstæður 

 

2.Upplifun tilfinninga 

 

3.Jákvæðar hugsanir 

a) 3-0 sigur á Val  

 
 

Gleði, stolt, sigurtilfinning Við gátum þetta. Við getum 

það ef við viljum það. Ég stóð 

mig vel. 

b) 
 
 

  

c) 
 
 

  

 

4. Neikvæðar aðstæður 

 

 

5. Upplifun tilfinninga 

 

6. Neikvæðar hugsanir 

a) Skaut framhjá í vítaskoti, 

töpuðum leiknum. 
 

Svekkelsi, sorg, reiði, 

óánægja 

Ég hefði átt að skora, við 

töpuðum vegna þess að ég 

klúðraði vítinu. 

b) 
 
 

  

c) 
 
 

  

(Burton og Raedeke, 2008) 
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Dæmi 2. Undirbúningur   

Næsta skref í ferlinu væri að að undirbúa handritið með því að fylla út eftirfarandi lista. 

Það er gert til að styrkja innihald textans og fá flæði í handritið.  

 Skref 1. Skrifaðu niður  tilgang þinn með handritinu, getur verið einn eða fleiri. 

Tilgangur númer 1 er það sem þú leggur aðal áherslu á og tilgangur 2 er næsta 

áhersluatriði og svo framvegis. 

 Skref 2. Veldu eina eða fleiri hugsanir sem þú vilt að skilgreini tilganginn með 

handritinu. Það geta verið jákvæðar staðfestingar. Einnig er hægt að skrifa 

frægar tilvitnanir sem eru í uppáhaldi eða texta úr uppáhalds ljóði eða söng. Að 

lokum skrifarðu grípandi inngang og kraftmikil lokaorð. 

 

(Burton og Raedeke, 2008) 

Hér má sjá stutt dæmi  

Tilgangur (1) Styrkleikar mínir og kostir  

 Tilteknar hugsanir: 

(1)  Ég hef getu, eldmóð og kraft til að skara fram úr í hverju því sem ég tek mér fyrir hendur.  

(2) Ég er hæfileikarík manneskja og mun ná árangri í lífinu 

(3)  

Tilgangur (2) __________________________ 

 Tilteknar hugsanir: 

(1) _____________________________________________________________________ 

(2) _____________________________________________________________________ 

(3) _____________________________________________________________________ 

(4) _____________________________________________________________________ 

 

Tilgangur (3) __________________________ 

 Tilteknar hugsanir: 

(1) ______________________________________________________________________ 

(2) ______________________________________________________________________ 

(3) ______________________________________________________________________ 

(4) ______________________________________________________________________ 
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Dæmi 2. Framkvæmd sjálfstals handrits  

Afreksmenn búa til jákvætt hugarfar sem eflir árangur í stað þess að leyfa aðstæðum 

að segja til um hvernig þeim líður eða hvað þeir hugsa. Sjálfstalshandritið er talin vera 

góð aðferð til að hámarka jákvætt sjálfstal (Burton og Raedeke, 2008). 

 Handritið á að vera hægt að endurtaka 4-5x á dag. Það getur verið frá 2-3 

setningum og allt upp í 3-5 minútur. Góð regla er að þylja það upp þegar þú 

vaknar á morgnana og áður en þú sofnar á kvöldin, á leiðinni á æfingu, á leiðinni 

í skólann, í hléum, á meðan þú bíður eða hvenær sem tækifæri gefst til. 

Handritið á að vera nógu stutt til að hægt sé að endurtaka það nokkrum sinnum 

yfir daginn.  

  Handritið getur verið almennt og hægt að nota í alls kyns aðstæðum eða sértæk, 

fyrir ákveðnar aðstæður. Sem dæmi, þá er hægt að aðlaga það ýmist til að 

minnka stress, auka einbeitingu, stýra athygli, auka virkni og hvatningu, auka 

sjálfstraust eða hámarka frammistöðu. Hægt er að vera með tvö handrit í gangi 

í einu (annað væri almennt og hitt sértækt, t.d með áherslu á einungis eitt atriði). 

Hér má sjá hluta úr almennu sjálfstalshandriti ungs íþróttamanns í blaki. 

Mér finnst gaman í skólanum vegna þeirra tækifæra sem það gefur mér. Ég læri 

hluti sem hjálpa mér í vinnunni minni og á öðrum sviðum í lífinu. Vegna þeirrar reynslu 

veit ég að mér mun vegna vel og mun sjá árangur. Þegar ég tekst á við vandamál, veit 

ég að ég á frábæra vini sem hjálpa mér. Þeim þykir vænt um mig og vilja að ég nái 

árangri. Mér finnst gaman að hanga með vinum mínum en finnst líka gott að vera einn, 

því ég er minn besti vinur. Þegar ég gef mér tíma með sjálfum mér næ ég að slaka á og 

njóta lífsins. Ekkert stress varðandi skólann eða þóknast einhverjum. Ég þarf ekki að 

þóknast neinum, því ég er ánægður með sjálfan mig eins og ég er.  

Ég hef gaman að því að lyfta lóðum því það styrkir mig og mér líður vel eftir 

það. Ég veit að það mun hjálpa mér að verða betri leikmaður í blaki. það skilar sér 

tilbaka að leggja mikið á sig. Ef ég legg mikið á mig þá veit ég að ég mun ná árangri 

og skemmta mér vel. Þegar ég gef allt í erfiðan leik þá líður mér vel, því ég veit að ég 

gerði mitt allra besta, en þegar ég verð þreyttur í erfiðum leik eða á æfingu, þá set ég 

aukakraft í verkefnið og gefst ekki upp því það skilar sér, og er gott fordæmi fyrir 

liðsfélaga mína.   
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Ég er ákveðin manneskja. Ég þarf ekki að vera feimin né skammast mín. Ég er 

sjálfsöruggur og fólk hlustar á það sem ég hef að segja, mín skoðun er jafn mikilvæg 

og annarra vegna þess að ég er vel gefin manneskja og allir vita það 

(Burton og Raedeke, 2008). 

 

Viðauki 5 – Slökun 

Dæmi 1. Vöðvaslökunardæmi 

 Æfingin gengur út á að spenna vöðvana og halda spennunni í 5-7 sekúndur, til 

að gera þá þreytta, svo er þeim slakað í allt að 20-30 sekúndur. Framkvæmt eftir 

þörfum hvers vöðvahóps (lágmark tvisvar sinnum). Hægt er að líkja æfingunni 

við það þegar að bíll eykur hraðann smátt og smátt úr 10 km í 100 km hraða. 

Hann byrjar í 10 km þá 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 og loks 100 km).  

 Í upphafi er miðað við að æfa í 40-60 minútur hvert skipti, 2-3x í viku en með 

aukinni færni er hægt að stytta það í 15-20 mínútur.   

 Byrjað er á því á því að koma sér þægilega fyrir, annað hvort liggjandi eða 

sitjandi og losa sig við allan óæskilegan klæðnað (til dæmis skó). Hristið 

handleggi og fótleggi lítillega og veltið höfðinu fram og aftur. Hér er miðað við 

að íþróttamaðurinn sé liggjandi.  

 Meðan á æfingunni stendur eru notuð stikkorð eins og „slaka á“ áður en 

spennan er losuð.  Þannig er hægt að tengja stikkorð við slökun og notað hvenær 

sem er ef spenna myndast í vöðvum, til dæmis í hlaupi, þá ætti að kveikna á 

slökunartilfinningu (Burton og Raedeke, 2008). 

 Vöðvahópur 1: axlir og hendur  

o Ímyndaðu þér að það sé stöng fyrir ofan þig sem þú vilt ná í og ætlar að 

nota til að toga þig upp. Lyftu örmum upp beint fyrir ofan brjóst. Taktu 

utan um ímynduðu stöngina með lófunum eins fast og þú getur. Spenntu 

vöðvana í handleggjunum og öxlunum. Lyftu öxlum upp, eins hátt og 

þú getur. Haltu í 5-7 sekúndur eða þangað til að finnur hitan streyma, 
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slökunartilfinningu og þú sleppir spennunni út. Áður en þú slakar þarftu 

að hugsa um stikkorðið “slaka”, Næst slakarðu í 30-60 sekúndur áður 

en þú byrjar að spenna aftur. Reyndu að gera greinarmun á 

tilfinningunni sem fylgir annarsvegar slökun og hinsvegar spennu. 

Endurtaktu æfinguna aftur eftir þörfum. 

 Vöðvahópur 2: andlit og háls 

o Lyftu augabrúnum eins hátt upp og þú getur, spenntu 

kjálkavöðva og skældu þig í framan með jaxlana spengda sa-

man. Áður en þú slakar þarftu að hugsa “slaka”. Slakaðu svo á í 

30-60 sekúndur. Endurtaktu æfinguna aftur eftir þörfum.  

 Vöðvahópur 3: Brjóst, bak, og magi.  

o Fettu hryggsúluna, spenntu bakvöðvana alla leið frá rófubeini að hálsi, 

haltu í 5-7 sekúndur, Áður en þú slakar þarftu hugsa um stikkorðið 

“slaka”. Næst slakarðu í 30-60 sekúndur áður en þú byrjar að spenna 

aftur. Endurtaktu æfinguna aftur eftir þörfum. 

 Vöðvahópur 4: mjöðm, kálfar og fætur  

o Rass og læri - spenntu rass og lærvöðva eins mikið og þú getur. Haltu 

spennunni 5-7sekúndur. Áður en þú slakar þarftu hugsa um stikkorðið 

“slaka”. Slakið á spennunni og hvílið í 30- 60 sekúndur áður en byrjað 

er á því að spenna aftur. Einbeittu þér að slökuninni í vöðvunum og 

finndu hvernig spennan flýtur út. Endurtaktu æfinguna aftur eftir 

þörfum. 

o Fætur - beygðu vinstri fót þannig að hann lyftist 15-20 cm frá gólfi, vísið 

tám að höfði. Haltu spennunni 5-7sekúndur. Áður en þú slakar þarftu 

hugsa um stikkorðið “slaka”, Næst slakaru í 30-60 sekúndur áður en þú 

byrjar að spenna aftur. Finndu hvernig spennan flýtur úr fætinum, þar 

sem hann er afslappaður. Endurtaktu æfinguna aftur eftir þörfum. 

Enturtaktu sama ferli með hægri fót. 

 Allur líkaminn - krepptu hnefa, spenntu fætur. Lyftu öxlum upp. Spenntu kjálka 

og andlitsvöðva. Samtímis fettiru bak þannig að hælar og hnakki eru nánast 

einu líkamshlutarnir sem snerta gólfið. Haltu í 5-7 sekúndur. Áður en þú slakar 

þarftu hugsa um stikkorðið “slaka”. Slakaðu svo á spennunni og hvíldu í 30- 60 

sekúndur áður en byrjað er á því að spenna aftur. Liggðu kyrr um stund og láttu 

spennuna streyma út og í burtu (Burton og Raedeke, 2008). 
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