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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var kannað hvort munur væri á áhrifum þess að nota skynmyndir sem 

innihalda endurupplifun á góðri frammistöðu samanborið við skynmyndir sem innihalda 

leiðréttingu á mistökum á sjálfstraust og upplifaða getu. Þátttakendur voru 25 kvenkyns 

körfuknattleiksiðkendur. Þátttakendum var skipt í þrjá hópa, tvo tilraunahópa og einn 

samanburðarhóp. Tilraunahóparnir fengu þjálfun í skynmyndum en samanburðarhópurinn 

gerði yoga stöður. Rannsóknin stóð yfir í þrjár vikur og niðurstöður hennar sýndu að bæting 

varð á sjálfstraust og skýrleika skynmynda yfir tíma óháð inngripi en að upplifuð geta jókst 

háð því hvaða inngripi var notað.  

Lykilorð: skynmyndir, skynmyndaþjálfun, íþróttamaðurinn, sjálfstraust, upplifuð geta, 

skýrleiki 
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Í mörg ára hafa íþróttamenn lagt mikið á sig til að komast langt í sinni íþrótt með því að æfa 

aukalega. Að stunda markvissa hugarþjálfun með íþrótt sinni getur skorið úr um hvort að 

íþróttamaður nái stóru markmiðum sínum í íþróttinni. Hugarþjálfun er markviss og 

kerfisbundin þjálfun hugrænna þátta sem tengjast frammistöðu og andlegri líðan í íþróttum 

(Weinberg og Gould,  2016). Mikilvægi hugarþjálfunar er sífellt að festa betur rætur sínar. 

Almenn hugarþjálfun spannar langa sögu og mikilvægi hennar í íþróttum er auðséð í 

rannsóknum sem hafa verið gerðar og mikið er til af rannsóknum sem tengjast íþróttum og 

sálfræðilegum æfingum. Hugarþjálfun meðal íþróttafólks getur meðal annars gengt því 

mikilvæga hlutverki að auka frammistöðu og gera hana stöðugri, hún getur aukið 

sjálfsöryggi, hjálpað til við undirbúning fyrir krefjandi keppnisaðstæður, aukið ánægju, bætt 

hugarfar og hjálpað til við að læra nýja tækni hraðar og betur (Cumming og Williams, 2012). 

Rannsókn Janvier og félaga (2016) sýndi meðal annars að hugarþjálfun bætti frammistöðu í 

vítahittni körfuboltaiðkenda, gerði hana stöðugri ásamt því að þátttakendur voru fljótari að 

laga skotstíl sinn ef að þess þurfti. 

 Oft byrjar íþróttafólk að nota hugarþjálfun þegar illa gengur til að bæta frammistöðu 

og til að hafa meiri unun af íþróttinni. Það er hins vegar stór misskilningur að hugarþjálfun sé 

einungis til að aðstoða íþróttafólk eða íþróttalið þegar illa gengur og sé einhvers konar 

endurlífgunartæki þegar frammistaða er í lágmarki. Til að mynda sýnir rannsókn Voight 

(2005) að hugarþjálfun getur nýst íþróttafólki í margvíslegum tilgangi og í þeirri rannsókn 

hafði hugarþjálfunin engin slæm áhrif í för með sér. 

Aðal markmið hugarþjálfunar er að bæta frammistöðu með því að þjálfa sálfræðilega 

eiginleika íþróttamannsins og bæta frammistöðu og líðan með því að vinna með þætti sem 

hafa stjórn á hugsunum og athygli (Cumminng og Williams, 2012; Weinberg og Gould,  

2016). Dæmi um hugarþjálfunaraðferðir sem notaðar eru til að auka andlegan styrk og bæta 

frammistöðu eru meðal annars skynmyndaþjáflun, athyglisstjórnun, markmiðasetning, 
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sjálfstal, spennustjórn og hugræn rútína (Vena og Alvi, 2016). Sem dæmi þá sýnir rannsókn 

Weinberg og Comar (1994) hversu áhrifarík, markviss og kerfisbundin hugarþjálfun 

íþróttafólks er. Þeir tóku saman 45 rannsóknir þar sem skoðuð voru áhrif hugarþjálfunar á 

frammistöðu og niðurstöður sýndu að 85% rannsókna sýndu jákvæð áhrif hennar á 

frammistöðu, með öðrum orðum að hugarþjálfunin bætti frammistöðuna í lang flestum 

tilfellum (Weinberg og Gould, 2015).  

Skynmyndaþjálfun 

Skynmyndir (imagery) snúast um það að kalla fram skynjanir í huga okkar af ákveðinni 

reynslu. Búnar eru til skynmyndir af því sem gerðist, upplifað tilfinningar í kringum 

skynmyndina eða heyrt það sem fór fram. Að sjá fyrir sér skynmyndir er í raun mjög líkt 

venjulegri reynslu nema að hún fer alfarið fram í huganum. Einstaklingur þarf ekki að hafa 

upplifað nákvæmlega það sama og  hann sér fyrir sér en það þarf að vera svipað og hann þarf 

að geta séð fyrir sér hvert smáatriði (Weinberg og Gould,  2015).  

Hægt er að nota skynmyndir á margvíslegan hátt á hinum margvíslegu stigum lífsins. 

Það er hægt að nota skynmyndir til að vinna að settum markmiðum, til að auka einbeitingu, 

viðhalda áhuga og hvatningu og til að byggja upp sjálfstraust. Skynmyndaþjálfun getur einnig 

hjálpað til við hegðun og undirbúning til að ná því sem stefnt er að (Weinberg og Gould, 

2015; Veena og Alvi, 2016). Í tilfinningalegum aðstæðum geta skynmyndir verið mikilvægar. 

Að vera búin að þjálfa tilfinningar eins og kvíða, reiði og gleði og ímyndað sér hugsanir í 

sambandi við sjálfstraust og einbeitingu getur hjálpað til við að stjórna hegðun og hugsunum. 

Eftir því sem skynmyndaþjálfun er notuð meira og betri tök nást á henni því meiri stjórn næst 

á aðstæðum sem búið var að einblína á í þjálfuninni (Weinberg og Gould, 2015). Ef litið er á 

aðstæður í skynmyndaþjálfuninni sem ógn geta áhrifin orðið hraðari hjartsláttur og aukið 

magn af blóði sem dælt er til hjartans (Williams, Cumming og Balanos, 2010). 

Skynmyndaþjálfun getur nýst á marga vegu í íþróttum sem og í öðrum gjörðum lífsins. Sem 



 10 

dæmi hafa rannsóknir sýnt að skynmyndaþjálfun bætir lesskilning, hlustunarskilning og 

söguskilning (Boerma, Mol og Jolles, 2016; Francey og Chain, 2015). Einnig dregur hún úr 

einkennum ristilkrampa (Carruthers, 2011) og nýtist sem aðferð til að vinna úr martröðum hjá 

fyrrverandi hermönnum og einstaklingum með geðröskun (Van Schagen o.fl., 2016; Sheaves, 

Onwumere og Kuipers, 2015; Moore og Krakow, 2010).  

Skynmyndaþjálfun krefst æfingar eins og flest annað í lífinu. Því meira sem 

skynmyndaþjálfun er æfð því betri tök nást á henni og því skýrari verður skynmyndin. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skynmyndagetu og eiga þær flestar sameiginlegt að 

sýna fram á að með æfingu verði skynmyndagetan betri. Helsta ástæðan fyrir því er að 

þjálfun gerir einstaklingum kleift að endurtaka þær skynmyndir sem einblínt er á og með 

endurtekningu verður einstaklingur þjálfaðri í að búa til skynmyndir (Gregg, o.fl., 2005; 

Williams og Cumming, 2011). Þegar byrjað er að stunda skynmyndaþjálfun er gott að gera 

hana á stað þar sem er ró og næði. Þegar búið er að ná góðum tökum á skynmyndunum er 

hægt að framkvæma þjálfunina hvar sem er og gott að gera hana bæði með opin augun og 

lokuð (Weinberg og Gould, 2015). Góð skynmyndaþjálfun felst aðallega í skýrleika 

(vividness) og stjórnun (controllability) skynmyndanna (Isaac, 1992; Weinberg og Gould, 

2015).  

Skýrleiki vísar til þess að skynmyndin sé eins skýr og í eins miklum smáatriðum og 

hægt er. Til að auka skýrleika er mikilvægt að hafa skynmyndina eins raunverulega og líka 

aðstæðunum eins og hægt er. Reyna þarf að ímynda sér og hugsa um allar þær tilfinningar og 

hugsanir sem koma upp, einblína á aðstæðurnar sem er verið að fara í og ímynda sér 

umhverfið í smáatriðinum eins og að sjá fyrir sér áhorfendur. Einbeitingin á líðan á að vera 

þannig að einstaklingur finni fyrir kvíðanum sem fylgir, einbeitingunni, hindrunum og gleði 

og reiði sem tengist frammistöðu. Allir þessir þættir láta skynmyndaþjálfunina verða 

raunverulegri og eftir því sem hún er meira æfð því meiri verður stjórnin (Weinberg og 
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Gould, 2015). Rannsókn Calmes, Holmes, Berthoumieux og Singer (2004) skoðaði skýrleika 

og stjórnun í skynmyndum, en rannsókn þeirra var gerð á hafnarboltaleikmönnum. 

Skýrleikinn var mældur með prófinu Vividness of Movement Imagery Questionnarie (VMIQ; 

Isac, Marks og Russell, 1986). Æfingarnar fólust í skynmyndaþjálfun sem fór fram í fimm 

þrepum. Leikmenn fengu hljóupptöku þar sem lýst var aðstæðum sem gætu komið upp í 

keppnisleik. Leikmenn áttu að hlusta og reyna að búa til skynmyndir í huganum um það sem 

verið var að lýsa á upptökunum. Eftir því sem á leið urðu upptökurnar með fleiri smáatriðum 

og fleiri þættir komu inní sem þurfti að búa til skynmyndir af. Niðurstöður rannsóknar sýndu 

að eftir því sem leikmenn æfðu skynmyndaþjálfunina meira því betri tökum náðu þeir á 

skýrleika hennar. Einnig kom í ljós að því betri tökum sem leikmenn náðu á skýrleikanum 

því betri stjórn náðu þeir á skynmyndunum. Mælingar á skýrleika fóru frá því að vera 5,6% 

upp í að vera 32,3% vegna þess að með æfingunni varð skynmyndin skýrari (Calmels o.fl., 

2004).  

Þegar notast er við skynmyndaþjálfun eru notaðar taugaleiðir (neural pathways) sem 

eru mjög svipaðar og þær sem virkjast þegar venjuleg hreyfing er framkvæmd. Decety (1996) 

gerði rannsókn þar sem í ljós kom að mörg sömu svæði í heilanum eru notuð bæði við 

ímyndun og alvöru sjónskynjun (visual perception). Til að ná sem bestum árangri með 

skynmyndaþjálfun þarf  hún helst að vera bæði örvandi eins og til dæmis hraðari hjartsláttur 

og viðbrögðin þurfa að vera myndræn, eins og að sjá aðstæður. Þetta tvennt saman hjálpar til 

við að búa til skýrari mynd (Weinberg og Gould,  2015).  

Mikilvægi skynmyndaþjálfunar 

Margt af besta íþróttafólki heims, ólympíufarar og landsliðsþjálfarar notast við 

skynmyndaþjálfun sem hluta af sinni daglegu æfingaráætlun og enn fleiri íþróttamenn notast 

við skynmyndaþjálfun í bataferlinu eftir að hafa orðið fyrir meiðslum. Rannsókn sem gerð 

var í æfingaaðstöðu Ólympíusambands Bandaríkjanna (United States Olympic Training 
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Center) sýndi að allir þeir íþróttasálfræðingar sem störfuðu með íþróttafólki sem keppt hafa á 

Ólympíuleikunum og 90% af íþróttafólkinu sjálfu notaði einhverskonar form af 

skynmyndaþjálfun. Einnig kom í ljós að 97% af íþróttafólkinu trúði því að skynmyndaþjálfun 

bætti frammistöðu þeirra, 94% af þjálfurum notaði skynmyndir í þjálfun sinni og 20% 

þjálfara notaði það á hverri einustu æfingu (Murphy, Jowdy og Durtschi, 1990). Út frá 

þessum háu tölum getum við ályktað að afreksíþróttafólk Bandaríkjanna noti skynmyndir í 

ákveðnum mæli og að þau telji að skynmyndirnar hafi hjálpað þeim að skara framúr.  

Skynmyndaþjálfun í íþróttum 

Skynmyndaþjálfun getur verið notuð í öllum íþróttum og hreyfingu. Íþróttamaðurinn einblínir  

á að hugsa um það sem hann hefur ekki náð en langar til að ná eða það sem hann á í 

erfiðleikum með og vill bæta. Nokkrar leiðir eru fyrir íþróttafólk til að nota 

skynmyndaþjálfun en mikilvægast er að nota skynjanir frá öllum skynfærunum: að sjá, heyra, 

finna fyrir, finna bragð og lykt, en ekki þarf þó að nota allar skynjanir í hverri skynmynd 

(Weinberg og Gould, 2015). Íþróttafólk getur gert skynmyndaþjálfun fyrir, eftir eða á 

æfingum og leikjum, eða gert hana utan æfinga, til dæmis heima, í skólanum eða vinnu. Sýnt 

hefur verið fram á að skynmyndaþjálfun sé meira notuð fyrir æfingar eða keppnir en ekki á 

meðan á henni stendur eða eftir hana (Weinberg og Gould, 2015). 

Íþróttafólk notar skynmyndaþjálfun líka þegar þeir hafa orðið fyrir meiðslum og á 

meðan verið er að vinna sig upp úr þeim. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem 

skoðuð eru tengsl skynmyndaþjálfunar og meiðsla. Þær sýna að í þeim aðstæðum er einblínt á 

hvatningu fyrir að ná bata og íþróttamaðurinn býr til skynmyndir af æfingunum sem á að gera 

í endurhæfingunni. Það hjálpar íþróttamanninum að ná skjótari bata, hjálpar til við að 

viðhalda fyrri getu og auka hvatningu til að komast aftur í sitt besta form. Meiðsli meðal 

íþróttafólks geta tekið mikið á andlegu hliðina og auðvelt er að detta í neikvæðar hugsanir. 

Íþróttafólk notar því skynmyndaþjálfun til að halda sér á réttri braut, ímyndar sér til dæmis að 
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þau séu að gera ákveðnar æfingar sem þau voru vön að gera í staðinn fyrir að vorkenna 

sjálfum sér vegna meiðslanna (Guillot, Tolleron og Collet, 2010; Ievleva og Orlick, 1991; 

Weinberg og Gould,  2015).  

Til að hámarka gæði skynmyndaþjálfunar í íþróttum eru fjórir þættir sérstaklega 

mikilvægir. Þessir þættir eru sjónarhorn (perspective), stjórnun (control), notkun skynfæra 

(multiple sense) og hraðastjórnun (speed;Weinberg og Gould, 2015). Með því að vinna í 

þessum þáttum aukast gæðin hægt og rólega og áhrif skynmyndaþjálfunar á frammistöðu 

eykst.  

Sjónarhornið (imagery perspective) vísar til þess að skynmyndin getur annars vegar 

verið frá innra sjónarhorni (fyrstu persónu sjónarhorn) eða frá ytra sjónarhorni (þriðju 

persónu sjónarhorn). Innra sjónarhorn snýst um að horfa á hegðun sína út frá sínu eigin 

sjónarhorni, líkt og þegar íþróttamaðurinn sér með sínum eigin augum þegar hann 

framkvæmir athafnir. Ytra sjónarhorn snýst um að horfa á sjálfan sig út frá sjónarhorni 

annarra eða eins og einstaklingurinn væri að horfa á sjálfan sig í sjónvarpi. Ekki hefur verið 

sýnt fram á að annað hvort sjónarhornið sé betra þar sem að flestar rannsóknir sýna að 

íþróttafólk notar bæði sjónarhornin samhliða og skiptir á milli þeirra (Mahoney og Avener, 

1977; Weinberg og Gould,  2015). Til að mynda framkvæmdu Munroe-Chandler og Morris 

(2011) rannsókn á innri og ytri skynmyndum og leiddi rannsókn þeirra í ljós að innra 

sjónarhorn væri líklegra til að virka betur fyrir lokuð verkefni (closed tasks), sem eru keppnir 

þar sem engin tímatakmörk eru og umhverfið er það sama. Ytra sjónarhorn væri þá líklegra 

til að virka betur fyrir opin verkefni (open tasks) sem eru íþróttir þar sem ákveðinn tími er 

gefinn og umhverfi og aðstæður eru fjölbreyttar og breytast hratt.  

Stjórnun (contol) snýst um það hversu vel íþróttamaðurinn nær að stjórna 

skynmyndum sínum. Það snýst um að unnið sé með skynmyndirnar og að íþróttamaðurinn 

sjái fyrir sér það sem hann vill sjá svo að skynmyndirnar virki eins og þær eiga að virka. Þetta 
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vísar til þess að einstaklingar geti stýrt sínum skynmyndum, stýrt því hvaða skynjun hann vill 

framkalla, nái að einbeita sér að skynjuninni og geti breytt henni að vild (Weinberg og Gould, 

2015).  

Notkun skynfæra (multiple senses) er þriðji þátturinn en rannsóknir sýna að eftir því 

sem íþróttamaður nær að taka fleiri skynjanir inn í skynmyndir sínar því betri verður 

frammistaða hans. Jordet (2005) sýndi fram á þetta með rannsókn sinni sem hann gerði á 

spörkurum í amerískum fótbolta og einnig gerðu Wakefield og Smith (2011) rannsókn á 

þessu sama á auknum styrk íþróttamanna. Niðurstöður urðu þær sömu, að eftir því sem 

skynjanir frá fleiri skynfærum voru notaðar þeim mun betri varð frammistaðan.   

Hraðastjórnun (speed) er fjórði og síðasti þátturinn. Það snýst um að íþróttamaðurinn 

vilji hafa stjórn á hraða hugsana og skynmynda. Byrja þarf hægt til að ná fullri stjórn á þeirri 

skynmynd sem einblínt er á. Þegar skynmyndin er orðin nánast fullkomin er hægt að auka 

hraðann hægt og rólega þangað til að skynmyndin er orðin jafn hröð og alvöru hreyfing 

(Mahoney og Avener, 1977; Munroe-Chandler og Morris, 2011; Taylor, 2012; Weinberg og 

Gould,  2015). Debarnot og félagar (2010) framkvæmdu rannsókn sem leiddi í ljós að hraði 

skynmynda skiptir máli. Rannsóknin snérist um að skoða muninn á þeim sem voru með 

skynmyndir sínar á þeim hraða sem þær tóku í raunveruleikanum og þeim sem ímynduðu sér 

skynmyndirnar hraðari en þær gerðust í raunveruleikanum. Þátttakendur áttu að fara eftir 

ákveðnum skynmyndaæfingum sem þeim voru gefnar. Annað hvort voru æfingarnar á 

venjulegum hraða eða of hraðar. Í ljós kom að frammistaða varð betri hjá þeim sem 

ímynduðu sér skynmyndina gerast á svipuðum hraða og það tæki í raunveruleikanum en 

frammistaða þeirra sem ímynduðu sér skynmyndirnar gerast hraðar en í raunveruleikanum 

stóðu í stað. 

Miklvægt er að hafa í huga að skynmyndaþjálfun er viðbót við venjulegar líkamlegar 

æfingar íþróttafólks en kemur ekki á nokkurn hátt í staðinn fyrir þær. Skynmyndaþjálfun þarf 
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að vera kennd á æfingum og æfð við raunverulegar aðstæður svo að hægt sé að yfirfæra hana 

á keppnir og leiki. Í skynmyndaþjálfun eru kröfurnar þær sömu og í íþróttinni sjálfri. Það þarf 

að æfa skynmyndaþjálfunina þangað til að viðkomandi er orðin nægilega fær til þess að 

yfirfæra skynmyndirnar á aðrar aðstæður (Weinberg og Gould,  2015). Afreksíþróttafólk 

notar skynmyndaþjálfun til að hjálpa sér á mörgum sviðum. Hún aðstoðar við að ná að sýna 

sínar bestu hliðar á æfingum, ná þannig að bæta frammistöðu jafnt og þétt og minnka mistök. 

Ef að þessum þáttum er náð fylgir oft með aukið sjálfstraust. Gott skipulag á 

skynmyndaþjálfuninni hjálpar við að ná fram því sem íþróttamaðurinn vill og einnig við að 

einblína á það sem þarf að bæta. Gott er að einblína á að búa til skynmyndir af hreyfingunum 

og gjörðum eins og íþróttamaðurinn vill gera en ekki hvernig þær voru gerðar þegar 

hreyfingarnar voru ekki orðnar fullmótaðar (Gonzalez, 2013). Sem dæmi má skoða rannsókn 

Callow, Hardy og Hall (2001) en sú rannsókn skoðaði skynmyndaþjálfun á meðal badminton 

spilara. Í skynmyndaþjálfuninni var einblínt á að búa til skynmyndir af því sem badminton 

spilarinn vildi ná. Þátttakendur gerðu æfingar í skynmyndaþjálfun tvisvar sinnum í viku í 

þrjár vikur. Þegar þessum vikum var lokið var sjálfstraust þeirra skoðað og borið saman við 

sjálfstraust þeirra fyrir þessar þrjár vikur og niðurstöður sýndu að sjálfstraust þátttakenda 

jókst eftir að skynmyndaþjálfuninni lauk.  

Talið er að íþróttafólk sem nái ekki tækninni við skynmyndaþjálfun og nýti sér hana 

ekki nái ekki að sýna sínar allra bestu hliðar og frammistaðan verður aldrei eins góð og hún 

gæti orðið. Sýnt hefur verið fram á þetta jafnt hjá íþróttafólki sem og leikurum og söngvurum 

(Weinberg og Gould, 2015; Gonzalez, 2013). Í skynmyndaþjálfun meðal íþróttafólks er 

mikilvægt að vera búin að búa til skynmyndir af aðstæðunum sem keppnin fer fram í áður en 

keppni hefst. Eins og áður hefur komið fram er einn mikilvægasti þáttur skynmyndaþjálfunar 

að taka allar skynjanir inn í myndina en að búa til skynmyndir af aðstæðunum sjálfum og 

hvernig þær líta út er ekki síður mikilvægt. Aðalatriðið er þá að skynmyndirnar séu af öllum 
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aðstæðum sem eru í kringum viðburðinn. Þegar skynmyndirnar snúast um aðstæður er 

mikilvægasti þátturinn að sjá þær fyrir sér og finna fyrir því sem er að gerast, til dæmis að 

finna fyrir hreyfingum sem íþróttamaðurinn eða aðrir samherjar eða mótherjar gera. Til að 

mynda sýndi rannsókn að sjónrænar skynmyndir beri meiri árangur en skynmyndir þar sem  

einungis var notað hreyfigreind, en báðir þættirnir náðu samt sem áður árangri. Besti 

árangurinn náðist með því að nota bæði sjónræna skynmyndir og hreyfigreind (Weinberg og 

Gould,  2015). 

Mismunandi útfærslur skynmyndaþjálfunar 

Skynmyndin getur annað hvort verið búin til eða verið endurupplifun af fyrri reynslu. Þegar 

talað er um að skynmynd sé búin til er til dæmis átt við að sjá fyrir sér að maður sé að lyfta 

ákveðinni þyngd sem maður hefur ekki lyft áður en stefnir á að ná. Einstaklingur hefur gert 

æfinguna áður og veit hvernig hreyfingarnar eru. Þegar skynmyndir eru endurupplifun af fyrri 

reynslu eru upplýsingar endurkallaðar úr minninu, reynt að hafa allt sem tengist reynslunni 

inní og saman eru þær settar upp í þýðingarmiklar skynmyndir. Bæði skynmyndin sem búin 

er til og sú sem er endurupplifuð undirbýr íþróttafólkið andlega til að takast á við nýjar 

aðstæður (Weinberg og Gould, 2015). 

Eins og fram hefur komið áður er hægt að gera skynmyndaþjálfun á nokkra vegu. 

Tvær leiðir sem hér verður farið nánar í er hvatningar skynmyndir (motivational imagery) og 

hugrænar skynmyndir (cognitive imagery). Hugrænar skynmyndir skiptast í tvennt, cognitive 

general (CG) er skynmyndaþjálfun þar sem einblínt er á að búa til skynmyndir af áætlunum 

og skipulagi æfinga og leikja og cognitive specific (CS) er skynmyndaþjálfun þar sem einblínt 

er á að búa til skynmyndir af ákveðnum hæfileika íþróttamannsins. Hvatningar skynmyndir 

skiptast í þrennt. Motivational general arousal (MG-A), það er skynmyndaþjálfun þar sem 

einblínt er á að búa til skynmyndir af kvíða og örvun í tengslum við frammistöðu. 

Motivational general-mastery (MG-M) er skynmyndaþjálfun þar sem áherslan er á að 
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skynmyndir snúi að því að íþróttamaðurinn hafi stjórn á aðstæðum og upplifi gott sjálfstraust 

og motivational specific (MS) snýst um að einblínt sé á að búa til skynmyndir af 

íþróttamanninum ná markmiðum sínum og afrekum (Gregg og Hall, 2005). Rannsóknir hafa 

sýnt að eftir því sem íþróttamenn spila á hærra þrepi, til dæmis með landsliði eða sem 

atvinnumenn þá noti þeir bæði hugræna og hvatningar skynmyndaþjálfunina en þeir sem 

spila íþróttina einungis af áhuga notast síður við báðar tegundir (Cumming og Hall, 2002).   

 Holmes og Collins (2001) bjuggu til líkan sem að hjálpar íþróttafólki að gera 

skynmyndaþjálfunina áhrifaríkari. Líkanið kallast PETTLEP og í því eru sjö atriði sem hægt 

er að styðjast við til að fá sem mest út úr skynmyndunum. PETTLEP stendur fyrir physical 

(líkamlegt), enviroment (umhverfi), task (verkefni), timing (tími), learning (nám), emotion 

(tilfinning) og perspective (sjónarhorn).  

Physical þátturinn snýst um að íþróttamanninn einblínir á hvað líkaminn er að gera í 

skynmyndinni, hvernig líkaminn hreyfist og hvað hver líkamspartur er að gera. Til að fá sem 

mestu út úr þessum þætti er gott að vera í sömu fötum og íþróttamaðurinn var í þegar atriðiði 

í skynmyndinni fór fram. Enviroment snýst um að umhverfið sé eins líkt raunverulegu 

aðstæðunum eins og hægt er. Task snýst einnig um að verkefnið eigi að vera eins líkt 

raunverulega atriðinu eins og hægt er og að betra er að taka fyrir eitthvað ákveðið verkefni en 

ekki mörg í einu. Time snýst um að skynmyndin eigi að taka svipaðan/sama tíma og atriði 

sjálft tók í raunveruleikanum. Learning snýst um að bæta sjálfan sig og aðlaga skynmyndina 

að sínu getustigi. Leikmaður býr þá til dæmis ekki til skynmynd af mjög flóknu verkefni sem 

hann á langt í land með að ná að gera í raunveruleikanum heldur byrjar á auðveldari verkefni 

og vinnur sig upp. Emotions snýst um að upplifa þær tilfinningar sem koma í raunverulegum 

aðstæðum í skynmyndinni eins og til dæmis stress, gleði og pirring. Perspective snýst svo um 

að skynmyndin sé annað hvort gerð út frá innra eða ytra sjónarhorni.  
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Wright og Smith (2007) gerðu rannsókn þar sem skoðaðar voru mismunandi tegundir 

skynmyndaþjálfunar, áhrif þeirra á frammistöðu og aukið getustig og niðurstöður sýndu að 

mesta aukning á frammistöðu varð með PETTLEP skynmyndaþjálfuninni og einnig jókst 

getustig leikmanna mest hjá þeim hópi. 

Þjálfun í jákvæðum skynmyndum í íþróttum  

Jákvæð skynmyndaþjálfun er þegar íþróttamaður býr til skynmynd af því hvernig hann vill að 

frammistaða hans verði. Það þarf að byrja hægt og auka svo það sem stefnt er að. Þetta 

spannar allar þær hugsanir og gjörðir sem tengjast íþróttinni, allt frá ákvarðanatöku upp í 

líkamlegar gjörðir (Hale, 2005). Lykilatriði í jákvæðri skynmyndaþjálfun er að einblína á að 

sjá skýrt fyrir sér að frammistaðan sem lagt var upp með í byrjun hafi náðst, að finna fyrir því 

að maður hafi gert sitt allra besta til að ná fram bestu mögulegu frammistöðu og að njóta þess 

að sjá og finna fyrir því þegar markmið næst og íþróttamaðurinn stendur uppi sem 

sigurvegari (Afremow, 2013). Eins og flestir vita eru mistök hluti af íþróttum og allir sem 

þær stunda gera mistök á einhverjum tímapunkti á sínum ferli. Mikilvægt er að skilja þau 

eftir og halda áfram að einbeita sér að núinu og því sem framundan er. Með jákvæðri 

skynmyndaþjálfun er leikmaðurinn meðal annars undirbúinn undir það að möguleiki sé á að 

hann geri mistök, hvaða afleiðingar mistökin geta haft, hvernig hægt sé að takast á við þau og  

hver séu bestu viðbrögðin við mistökunum. Mikilvægt er að ímynda sér að mistökin sem geta 

komið upp séu gerð rétt og verði þar af leiðandi ekki aftur að mistökum seinna meir. Með því 

að búa til skynmyndir af mistökunum rétt gerðum og vinna með hreyfinguna sem olli 

mistökunum líkamlega hjálpar til við að finna hvernig rétta hreyfingin er og dregur þannig úr 

því að mistök verði gerð aftur (Weinberg og Gould,  2015). Til að mynda skoðuðu Nordin og 

Cumming (2008) hvernig áhrif jákvæð skynmyndaþjálfun hefði á íþróttafólk. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að aukning varð á þeim þáttum sem höfðu áhrif á að mistök yrðu ekki gerð. 
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Jákvæð skynmyndaþjálfunin viðhélt sjálfstrausti, jók einbeitingu og viðhélt hvatningu, en 

allir þessir þættir geta hjálpað til við að koma í veg fyrir mistök (Weinberg og Gould, 2015).  

Þegar einblínt er á jákvæða skynmyndaþjálfun er lagt upp með að einstaklingurinn 

sjái fyrir sér að markmiðum hafi verið náð út frá sínu eigin sjónarhorni í staðinn fyrir 

sjónarhorni annarra. Rannsóknir sýna að þeir sem notast við jákvæða skynmyndaþjálfun í 

stað neikvæðra bæti frammistöðu sína meira. Til að mynda framkvæmdu Woolfolk, Parrish 

og Murphy (1985) rannsókn sem gerð var á golfurum þar sem þeir annað hvort studdust við 

jákvæða eða neikvæða skynmyndaþjálfun. Þeir sem notuðu jákvæðar skynmyndir ímynduðu 

sér að þeir væru að hitta pútti ofan í holu en þeir sem notuðu neikvæðu skynmyndina 

ímynduðu sér að púttið færi ekki ofaní holuna. Niðurstöður sýndu að þeir sem notuðu 

jákvæða skynmyndaþjálfun bættu frammistöðu sína en frammistaða þeirra sem notuðu 

neikvæða skynmyndaþjálfun varð verri.  

Þegar íþróttamaður er búin að upplifa það sem er í vændum í huganum, allt frá því að 

labba inná völlinn, heyra í áhorfendunum og hlusta á ræðu þjálfarans áður en keppni hefst 

minnkar stress og sjálfstraust eykst (Gonzalez, 2013). Rannsókn sem gerð var af Henry Davis 

og félögum (2008) sýndi að þegar íþróttafólk ímyndar sér framimstöðu sem þeir eru ánægðir 

með sýndi fram á að meiri taugavirkni varð í framheilaberki en þegar ímyndunin snéri að 

frammistöðu sem þau voru ekki ánægð með. Þetta gefur til kynna að þú færð meira út úr því 

að hugsa um jákvæða og góða frammistöðu en að einblína á það neikvæða (Afremow, 2013).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á jákvæðri skynmyndaþjálfun og 

skynmyndaþjálfun í sambandi við eitthvað jákvætt eins og auknum áhuga og bættu 

sjálfstrausti. Rannsókn sem gerð var af Mattie og Munroe-Chandler (2012) skoðaði jákvæða 

skynmyndaþjálfun og bætta frammistöðu. Niðurstöður sýndu að jákvæð skynmyndaþjálfun 

var notuð til að undirbúa íþróttamannin undir þær aðstæður sem gætu komið upp og aukið 

örvun. Eins sýndi hún að jákvæðar skynmyndir hjálpuðu til við að ná slökun og stjórn á 
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aðstæðum sem leiddi til betri frammistöðu. Stanley og félagar (Stanley og Cumming, 2010; 

Stanley o.fl., 2012) gerðu einnig rannsókn þar sem skoðuð var skynmyndaþjálfun í sambandi 

við aukinn áhuga og trú á sjálfan sig. Þeir komu fram með nýtt hugtak sem þeir kölluðu 

ánægja af skynmyndaþjálfun (enjoyment imagery) þar sem þátttakendur bjuggu til 

skynmyndir af æfingum sem var mjög gaman á. Þetta leiddi til þess að þátttakendur fengu 

almennt meiri áhuga á íþrótt sinni og frammistaðan varð betri. Niðurstöður sýndu einnig að 

með auknum áhuga og betri frammistöðu varð trúin á sjálfan sig meiri og þar af leiðandi jókst 

trúin og sjálfstraustið á að ná settum markmiðum.  

Munurinn á jákvæðri og neikvæðri skynmyndaþjálfun 

Það gefur auga leið að neikvæð skynmynd ýtir undir neikvæðari og lélegri frammistöðu. 

Flestir hafa lent í því að hugsa um að þeim muni ekki ganga vel í ákveðnum aðstæðum, að 

þau munu fá lélega einkunn á prófi eða standa sig illa í kappleik. Raunin er sú að í flestum 

tilfellum verður frammistaðan léleg, eins og hugsun okkar og skynmynd sagði okkur til um. 

Pictet (2014) gerði rannsókn á fólki með félagskvíða og skoðaði muninn á því að hafa 

jákvæða skynmynd í huga eða neikvæða. Einstaklingarnir voru í samræðum við ókunnugt 

fólk og hafði annað hvort neikvæða mynd í höfðinu á meðan á samtalinu stóð þar sem 

skynmyndin snérist um samræður þar sem einstaklingnum leið illa í og varð kvíðinn á meðan 

á því stóð eða jákvæða mynd í huganum af jákvæðum samræðum þar sem einstaklingnum 

leið vel og var afslappaður. Þeir sem höfðu neikvæðu skynmyndina í huga meðan á 

samræðunum stóð fundu fyrir meiri kvíða og dæmdu frammistöðu sína verr. Aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á neikvæðri og jákvæðri skynmyndaþjálfun sýna að 

einstaklingar dæma frammistöðu sína markvisst verr ef að þeir hafa neikvæða skynmynd í 

huganum þó að þeir standi sig almennt ekki verr en áður og einnig eru þeir fljótari að dæma 

sjálfan sig á neikvæðan hátt (Pictet, 2014).  
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Neikvæðar skynmyndir hafa áhrif á marga þætti í lífinu, til að mynda sjálfsmynd, 

einkunnir, félagslega frammistöðu og kvíða. Jákvæðar skynmyndir hafa hins vegar öfug áhrif 

og getur bætt sjálfsmynd, einkunnir, félagslega frammistöðu og dregið úr kvíða (Colin o.fl., 

2014; Pictet, 2014). Neikvæðar og jákvæðar skynmyndir hafa áhrif á tilfinningar og hvernig 

við tökumst á við þær. Að nota jákvæða skynmyndaþjálfun um framtíðina hjálpar til við að 

haldast á réttri braut og ýtir undir hegðun sem leiðir íþróttamanninn nær framtíðar 

markmiðum og plönum. Jákvæð skynmynd gefur okkur meira sjálfsálit en neikvæða 

skynmyndin (Pictet, 2014) og í ákveðnum tegundum af sálfræðimeðferðum er unnið með að 

breyta hugsun fólks og þar er meðal annars neikvæðum hugsunum breytt í jákvæðar. Þegar 

neikvæðu hugsuninni er breytt verða öll verkefni sem takast þarf á í lífinu auðveldari og 

auðveldara verður að leysa verkefnin, sama af hvaða toga þau eru. Rannsókn sem skoðaði 

áhrif jákvæðra og neikværða skynmynda ásamt sjálfstali á frammistöðu sýndi að þeir sem 

unnu með jákvæðar skynmyndir og sjálfstal bættu frammistöðu sína en frammistaða þeirra 

sem unnu með neikvæðar skynmyndir og sjálfstal varð verri. Þátttakendur voru einstaklingar 

sem æfðu pílukast og var þeim skipt í fimm hópa þar sem hver hópur fékk sitt verkefni og 

frammistaðan var mæld með því að skoða hittnina (Cumming, o.fl., 2006).  

Sjálfstraust 

Innan íþróttasálfræðinnar er sjálfstraust (self-confidence) skilgreint sem trúin á að geta 

framkvæmt ákveðna gjörð eða hegðun (Weinberg og Gould,  2015). Sjálfstraust er sá þáttur 

sem einna mest er vitnað í þegar frammistaða íþróttamanna er metin. Það er oft sá þáttur sem 

greinir á milli þeirra sem ná langt og þeirra sem eru meðal, bæði hvað varðar andlega þáttinn 

og líkamlega (Feltz, 1988). 

Sjálfstraust getur bæði ráðist af aðstæðum (state self-confidence), þannig að það er 

óstöðugt, eða verið persónuleikaeinkenni (trait self-confidence) og því frekar stöðugt. 

Auðvelt getur verið að fá aukið sjálfstraust með því að þjálfari hrósi og gefi jákvæða 
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endurgjöf á gjörðir leikmanna. Einnig er auðvelt að missa sjálfstraustið þegar illa gengur og 

þjálfarinn verður gagnrýninn á leikmanninn. Lykillinn er að ná að halda jöfnu sjálfstrausti 

bæði þegar vel gengur og illa. Sjálfstraust er mikilvægt til að ná fram sem bestri frammistöðu 

og til að takast á við aðstæður á sem bestan hátt. Gott sjálfstraust veitir meiri ánægju af því 

sem verið er að gera, íþróttamaðurinn nýtur þess meira og á auðveldara með að halda áfram 

að gera sitt besta þrátt fyrir að hafa gert mistök (Weinberg og Gould, 2015).  

Sjálfstraust er mjög mikilvægur þáttur í allri hugarþjálfun. Skynmyndaþjálfun getur 

gengt mikilvægu hlutverki í áttina að því að hafa trú á sjálfum sér og auka sjálfstraust. 

Aukning á þessum tveimur þáttum leiðir svo til betri frammistöðu og betri árangurs 

(Gonzalez, 2013). Einstaklingar með mikið sjálfstraust eru líklegri til að hafa háleitari 

markmið um frammistöðu sína. Woodman og Hardy (2003) tóku saman rannsóknir sem 

skoðuðu samband sjálfstrausts og frammistöðu og framkvæmdu safngreiningu (meta-

analysis). Niðurstöðurnar sýndu að 90% þeirra rannsókna sem gerðar eru á sjálfstrausti og 

frammistöðu sýna að sjálfstraust bæti frammistöðuna. Mikið sjálfstraust hjálpar til við vekja 

jákvæðar tilfinningar, auðveldar einbeitingu, hjálpar við að setja sér markmið, bætir 

frammistöðu og viðheldur áhuga (Weinberg og Gould,  2015).  

Sjálfstraust er ekki eitthvað sem þú annað hvort hefur eða hefur ekki heldur er 

möguleiki á að byggja upp gott sjálfstraust. Nokkrar leiðir eru til þess að auka sjálfstraust, 

meðal annars með því að einbeita sér að frammistöðu og árangri, sýnast vera með sjálfstraust, 

bregðast við með sjálfstrausti, hugsa um að maður hafi mikið sjálfstraust, nota skynmyndir 

(using imagery), skrá niður markmið og árangur og með því að bæta líkamlegt ástand, 

æfingar og undirbúning (Weinberg og Gould, 2015). Hægt er að nota skynmyndir á nokkra 

vegu til að auka sjálfstraust. Aðallega eru skynmyndirnar notaðar til að undirbúa leikmanninn 

fyrir ákveðnar aðstæður eða endurupplifa fyrri mistök svo að leikmaðurinn sé rólegri þegar 

farið er í sömu aðstæður eða gert sömu hreyfingu og olli fyrri mistökum. Með þessu hefur 
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leikmaðurinn upplifað það að takast á við aðstæðurnar eins og hann vildi gera og veit hvernig 

á að takast á við þær. Undirbúningurinn gerir það að verkum að leikmaðurinn nái að gera það 

sem hann ætlaði að gera, gjörðir hans heppnast og sjálfstraustið eykst (Weinberg og Gould, 

2015). Rannsókn sem Levy og félagar (2015) gerðu á sjálfstrausti og skynmyndaþjálfun 

íþróttafólks sýnir að markviss skynmyndaþjálfun getur bætt sjálfstraust og að sjálfstraust 

getur haft áhrif á hvernig skýrleiki skynmyndanna er. Einnig kemur fram í rannsókninni að 

tegund skynmyndaþjálfunar skiptir máli þegar auka á sjálftraust. 

Hugsun sem einblínt er á til að auka sjálfstraust er að hugsa um að einstaklingur geti 

og vilji ná markmiðum sínum, svipað og í jákvæðri skynmyndaþjálfun. Það þarf að fjarlægja 

neikvæðar hugsanir og setja jákvæðar inn í staðinn. Hugsanirnar og sjálfstalið eiga að vera 

leiðbeinandi og hvetjandi í staðinn fyrir dæmandi (Weinberg og Gould,  2015). Með því að 

hafa hugsanirnar jákvæðar er hægt að draga úr þáttum sem hafa áhrif á verri frammistöðu 

eins og til dæmis kvíða. Til að mynda gerðu Jones og Swain (1995) rannsókn á sjálfstrausti 

og kvíða í íþróttum og niðurstöður sýndu að þeir íþróttamenn sem höfðu hátt sjálfstraust 

túlkuðu kvíða á mun jákvæðari hátt en þeir sem voru með minna sjálfstraust. Einnig sýndu 

niðurstöður að þeir sem voru með hærra sjálfstraust fundu fyrir minni kvíða en þeir sem voru 

með lægra sjálfstraust. Mahoney og Avener (1977) gerðu einnig rannsókn á sjálfstrausti í 

íþróttum. Rannsókn þeirra var gerð á fimleikafólki þar sem munurinn á þeim sem komust í 

úrslit á Ólympíuleikunum var skoðaður og þeim sem ekki komust í úrslit. Þátttakendur voru 

teknir í viðtal og svöruðu spurningarlista. Niðurstöður sýndu að þeir sem komust í úrslit 

sögðu að þeir væru með meira sjálfstraust en þeir sem komust ekki í úrslit og leiddi gott 

sjálfstraust í þessu samhengi til betri árangurs.  

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknar er að kanna hvort að mismunandi tegundir af skynmyndaþjálfun hafi 

ólík áhrif á sjálfstraust og upplifaða getu. Tilgátan er því hvort að munur sé á áhrifum þess að 
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nota skynmyndir sem innihalda endurupplifun á góðri frammistöðu samanborið við 

skynmyndir sem innihalda leiðréttingu á mistökum á sjálfstraust og upplifaða getu. Reiknað 

er með því að skynmyndir sem innihalda endurupplifun á góðri frammistöðu (jákvæð 

skynmyndaþjálfun) hafi meiri áhrif en skynmyndir sem innihalda leiðréttingu á mistökum 

(neikvæðar skynmyndir breyttar yfir í jákvæða upplifun) og að líklegt sé að skyndmyndir sem 

innihalda endurupplifun á góðri frammistöðu auki sjálfstraust og upplifaða getu líkt og 

rannsókn Callow, Hardy og Hall (2001) á badminton spilurunum sýndi.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru körfuknattleiksiðkendur sem spila í meistarflokki kvenna í 

efstu deild á Íslandi. Þátttakendur voru 27 talsins, þar sem meðaldur var 21,62 ár (sf = 2,53 

og spönn = 18-26). Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika og var skipt handahófskennt í 

þrjá hópa. Þátttakendur rannsóknar voru allir sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir þátttöku 

sína.  

Mælitæki 

Rannsóknin er megindleg. Mælitækið sem notast var við í rannsókninni var Trait and Sport-

Confidence Inventory (TSCI) sem er próf sem að mælir sjálfstraust. Prófið er níu spurningar 

sem hefur valmöguleika frá einum (lágt) og upp í níu (hátt). Kvarðinn er á þá leið að svarandi 

ber sjálfstraust sitt varðandi ýmsa þætti í íþróttum saman við einhvern sem hefur mesta 

sjálfstraust sem hægt er að hafa. Dæmi um spurningu er “berðu saman sjálfstraust þitt til að 

framkvæma færni sem er nauðsynleg til að ná árangri við þann sjálfsöruggasta íþróttamann 

sem þú þekkir” (Vealey, 1986).  

Skýrleiki skynmynda hjá leikmönnum var einnig mældur, hversu auðvelt þeim fyndist 

að búa til skynmyndir og hversu sterkt þeir fyndu fyrir henni. Það var gert með Sport imagery 

ability questionnaire (SIAQ) en það er listi sem inniheldur fimmtán staðhæfingar og 
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svarmöguleikarnir eru á sjö punkta Likert kvarða. Svarmöguleikarnir eru frá því að eiga erfitt 

með að búa til skynmynd (1) og upp í að eiga mjög auðvelt með að búa til skynmynd (7). Efst 

á listanum stendur ,,í sambandi við mína íþrótt, hversu auðvelt á ég með að búa til skynmynd 

af”... Fyrir neðan koma síðan staðhæfingarnar fimmtán og dæmi um hana er ,,sjálfum mér 

vinna medalíu”. Einnig áttu leikmenn að meta sína eigin frammistöðu með því að gefa sér 

einkunn. Einkunnarkvarðinn var frá einum og upp í tíu þar sem að einn var lægst og tíu best. 

Einkunninn er gefin út frá því hvernig leikmönnum fannst þeir standa sig hverju sinni á 

æfingu eða í keppni.  

Rannsóknarsnið 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa, tvo tilraunahópa og einn samanburðarhóp. Í rannsókninni 

var notast við parað hópasnið en tilviljun réði því hvaða inngrip hver hópur fékk. 

Þátttakendur byrjuðu á að gefa sér einkunn í eina viku. Eftir þessa viku var þátttakendum 

skipt upp í hópana þrjá þar sem einstaklingar með sömu eða svipaða einkunn voru allir settir í 

sitthvorn hópinn. Í öllum hópunum var því blanda af einstaklingum, þeir sem gáfu sér háa, 

meðal og lága einkunn. Einnig er notast við innanhópasnið þar sem einstaklingar voru látnir 

meta frammistöðu sína fyrir og eftir meðferð. Frumbreytan var skynmyndaþjálfunin þar sem 

henni var bætt inn í þjálfun þátttakendanna og fylgibreytan var sjálfstraust þátttakenda og mat 

þeirra á eigin frammistöðu á æfingum og í keppnisleikjum.  

Framkvæmd 

Í rannsókn þessari fer skynmynaþjálfunin fram eftir æfingar, þá er frammistaða 

íþróttafólksins fersk í minni og þeir líklegri til að muna á nákvæman hátt hvað þeir voru að 

gera eða hvað þeir hefðu þurft að gera betur.  

Rannsakandi byrjaði á því að ræða við þjálfara þátttakenda og útskýra fyrir þeim út á 

hvað skynmyndaþjálfun gengi og hvernig áhrif hún gæti haft á árangur íþróttafólks. Eftir að 

leyfi fékkst hjá þjálfurum var fengið upplýst samþykki hjá leikmönnunum um þátttöku. Áður 
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en rannsóknin hófst var þeim tilkynnt að þær mættu hætta þátttöku í rannsókninni hvenær 

sem þær vildu. Áður en nokkuð var gert var útskýrt hvernig spurningalistinn og 

einkunargjöfin virkuðu og þátttakendur látnir svara listanum og gefa sér einkunn í eina viku, 

svokölluð grunnlínumæling. Eftir vikuna var þátttakendum skipt í hópa eftir því hvert 

meðaltal einkunna þeirra var í grunnlínumælingunni. Þetta var gert til að tryggja það að 

hóparnir yrðu nokkuð jafnir því reynt var að setja þá leikmenn sem höfuð svipað meðatal í 

sitthvorn hópinn þannig að hver hópur væri með svipaða blöndu af leikmönnum. Eftir það 

fengu hóparnir þrír hver fyrir sig útskýringu á því hvaða inngrip hann fengi. Hópur eitt fékk 

útskýringu á því hvernig ætti að nýta sér skynmyndaþjálfun þar sem einungis var horft á það 

jákvæða sem einstaklingurinn gerði og búa til skynmynd af því. Hópur tvö fékk útskýringu á 

því hvernig búa ætti til skynmynd af því sem að íþróttamaðurinn hefði viljað gera betur á 

æfingunni en breyta neikvæðu upplifuninni yfir í jákvæða skynmynd. Hópur þrjú fékk síðan 

leiðbeiningar um ákveðnar yoga stöður sem þeir áttu að gera, bæði útskýringar á stöðunni 

sjálfri og hvað talið er að þær geri fyrir líkamann.  

Eftir hverja æfingu gáfu þátttakendur sér einkunn fyrir frammistöðu á æfingum eða í 

keppni á skalnum 0 (versta frammistaða á ferlinum) til 10 (besta frammistaða á ferlinum). 

Hóparnir voru einnig beðnir um að framkvæma skynmyndaþjálfun þrisvar sinnum í viku eftir 

æfingar. Hópi eitt og tvö var ráðlagt að skrifa niður hjá sér það sem það var að ímynda sér til 

að auðveldara væri að halda utan um það, skoða það og koma þar með í veg fyrir að 

þátttakendurnir væru að skorast undan eða að þeir sinntu skynmyndaþjálfuninni ekki 

nægilega vel. Rannsakandi geymdi blöð allra þátttakenda og mætti með þau á æfingar hverju 

sinni. Hópur eitt og tvö studdist við PETTLEP líkanið þegar þeir punktuðu niður skynmynd 

sína á blöðin en hópur þrjú svaraði spurningu um það í hvaða yoga stöðu þeir næðu mestu 

slökun hverju sinni. Blöðin voru einnig notuð í að skrá niður einkunnirnar.  
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 Eftir þrjár vikur voru spurningalistarnir lagðir fyrir aftur. Það var gert svo að hægt 

væri að skoða muninn á sjálfstrausti og upplifaðri getu fyrir og eftir skynmyndaþjálfunina.  

Úrvinnsla 

Notast verður við forritið SPSS við tölfræðilega greiningu gagnanna.  

Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði og marktektarpróf 

Við tölfræðilega úrvinnslu verkefnisins voru tveir þátttakendur teknir út úr gagnasafninu þar 

sem að þeir svöruðu ekki seinni spurningarlistunum. Í rannsókninni voru því gögn frá 25 

manns en ekki 27. Í hópi eitt (skynmyndir sem innihalda endurupplifun af góðri 

frammistöðu) voru níu þátttakendur, í hópi tvö (skynmyndir sem innihalda leiðréttingu á 

mistökum) voru átta þátttakendur og í samanburðarhópnum voru einnig átta.  

Sjálfstraust 

Tafla 1 sýnir tölfræðiniðurstöður fyrir TSCI spurningalistann sem mælir sjálfstraust. Hæsta 

mögulega skor á listanum er 117 og lægsta er 13. Taflan sýnir meðaltöl og staðalfrávik milli 

hópa. Á töflunni sést að meðaltöl allra hópa hækka í seinni mælingunni.  

Marktektarpróf fyrir millihópasamanburð var þó ómarktækt F(2,22) = .729, p = .494 

sem þýðir að ekki hafi verið munur á sjálfstrausti milli hópa. Marktektarpróf fyrir samvirkni 

var einnig ómarktækt F (2, 22) = .290, p = .751 en munurinn innan hópa var marktækur F(1, 

22) = 10.990, p = .003 og gefur þar með til kynna að munur sé á sjálfstrausti yfir tíma. 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði úr TSCI spurningarlistanum 

  Hópur 1 Hópur 2 Samanburðarhópur 

  M sf M sf M sf 

Fyrir inngrip 78 9,97 81,5 7,07 76,25 12,07 

Eftir inngrip 86,56 9,79 87,63 11,64 81,25 13,82 

M= meðaltal, sf= staðalfrávik     
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Upplifuð geta 

Tafla 2 sýnir meðaltöl og staðalfrávik fyrir upplifaða getu í hverjum hópi fyrir sig. Hæsta 

mögulega einkunn var tíu og lægsta var einn. Í öllum hópunum hækkuðu einkunnirnar á milli 

viku eitt og þrjú. Í hópi eitt hækkaði einkunnin frá viku eitt til viku tvö en lækkaði svo frá 

viku tvö til þrjú. Í hópi tvö og þrjú lækkuðu einkunnirnar frá viku eitt til tvö en hækkuðu svo 

aftur í viku þrjú og fóru örlítið hærra en í viku eitt. 

Marktektarpróf sem sýnir hvort að munur hafi verið á upplifaðri getu yfir tíma var 

ómarktækt F(2, 44) = 2.047, p = .141 og ekki er því hægt að álykta að einkunnir hafi hækkað 

markvisst á þessum þremur vikum sem mælingar voru teknar. Marktetarpróf fyrir samvirkni 

var einnig ómarktækt F( 4, 44) = .592, p = .667 og því engin samvirknihrif. Marktektarpróf 

fyrir millihópasamaburð var hinsvegar marktækt F(2, 22) = 4.280, p = .027, sem segir okkur 

að munur hafi verið á upplifaðri getu á milli hóps eitt og þrjú. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði á upplifaðri getu. 

  Hópur 1 Hópur 2 Samanburðarhópur 

  M sf M sf M sf 

Vika 1 6,51 1,19 6,46 0,56 6,18 0,54 

Vika 2 7,18 1 6,46 0,73 5,98 0,99 

Vika 3 7,15 1,31 6,87 0,54 6,66 0,56 

 

Skýrleiki skynmynda  

Tafla 3 sýnir tölfræðiniðurstöður fyrir SIAQ spurningalistann sem mælir skýrleika 

skynmynda. Í töflunni eru meðaltöl og staðalfrávik fyrir og eftir inngrip. Hæsta skor sem fæst 

á þessum lista er 105 stig og lægsta er 15 stig. Á töflunni sést að meðaltölin í öllum hópum 

hækka í seinni mælingunni. Hópur eitt var með hæsta meðaltalið í báðum mælingum og 

samanburðarhópurinn var með lægsta meðaltalið í báðum mælingum þó að  munurinn á milli 

mælinga hafi hækkað mest í þeim hópi.  
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Marktektarpróf fyrir mun innan hópa á SIAQ listanum var F(1 , 22) = 18.995, p = 

.000 og er því marktækt. Það segir okkur að munur hafi verið innan hópa á skýrleika 

skynmynda yfir tíma. Marktekarpróf fyrir millihópasamnburð var ómarktækt F(2, 22) = .947, 

p = .403 og marktektarpróf fyrir samvirkni var einnig ómarktækt F(2, 22) = .155, p = .857 og 

því engin samvirknihrif. 

Tafla 3. Lýsandi tölfræði úr SIAQ spurningalistanum 

  Hópur 1 Hópur 2 Samanburðarhópur 

  M sf M sf M sf 

Fyrir inngrip 78,56 11,61 75,88 9,48 69,38 12,66 

Eftir inngrip 85,78 7,82 82,88 16,52 78,63 18,35 

M= meðaltal, sf= staðalfrávik     

 

Umræða 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að kanna hvort mismunandi tegundir 

skynmyndaþjálfunar hefðu ólík áhrif á sjálfstraust og upplifaða getu. Notast var við TSCI 

spurningarlistann til að mæla sjálfstraust og til að mæla upplifaða getu var notast við 

einkunnargjöf frá einum (versta frammistaða á ferlinum) og upp í tíu (besta frammistaða á 

ferlinum). Leikmennirnir sjálfir gáfu sér einkunn eftir hverja æfingu sem byggðist á því 

hvernig þeim fannst þær standa sig. Einnig var skoðað skýrleika skynmynda en það var gert 

með SIAQ spurningarlistanum. Tilgátan sem sett var fram í upphafi rannsóknar var hvort að 

munur væri á áhrifum þess að nota skynmyndir sem innihéldu endurupplifun á góðri 

frammistöðu samanborið við skynmyndir sem innihéldu leiðréttingu á mistökum á sjálfstraust 

og upplifaðri getu. Út frá niðurstöðum rannsóknar er ekki hægt að álykta að það hafi verið 

munur á sjálfstrausti milli tilraunahópanna og samanburðarhóps og að ekki hafi heldur verið 

munur á upplifaðri getu milli hópa. Tilgátan stóðst því ekki og er því í ósamærmi við 

niðurstöður rannsóknar Levy og félga (2015) sem gerð var á skynmyndum og sjálfstrausti.  
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Ástæðan fyrir því að tilgátan stóðst ekki gæti verið að þátttakendur voru mis 

áhugsamir í byrjun rannsóknar. Eftir því sem leið á urðu þær þó áhugsamari og fann 

rannsakandi mikinn mun á vilja þeirra til að framkvæma skynmyndaþjálfunina eftir fyrstu 

skiptin. Það hefði því verið mikilvægt að mæla áhuga þátttakanda fyrir því að taka þátt í 

rannsókninni því að það getur haft áhrif á það hversu vel þátttakendur gera 

skynmyndaæfingarnar og gæti haft áhrif á hversu árangursrík þjálfunin var. 

Marktækur munur var á millihópasamanburði á upplifaðri getu, en munurinn var milli 

hóps eitt sem var með skynmyndir sem innihéldu endurupplifun á góðri frammistöðu og hóp 

þrjú sem var samanburðarhópurinn. Það gefur til kynna að mismunandi inngrip hafi haft 

mismunandi áhrif á hvernig þátttakendum fannst frammistaða sín á æfingum vera en þetta 

styður rannsóknina um golfarana sem Woolfolk, Parrish og Murphy (1985) gerðu. 

Sjálfstraustið jókst hjá öllum hópum, það er að segja að meðaltal úr seinni 

mælingunni var hærra í öllum þremur hópunum og var því marktækur munur á sjálfstrausti 

innan hópa, sem segir okkur að munur varð á sjálfstrausti yfir tíma. Aftur er hægt að styðjast 

við rannsókn Levy og félaga (2015) og einnig rannsókn Stanley og félaga (Stanley og 

Cumming, 2010; Stanley o.fl., 2012) en þær sýndu báðar aukið sjálfstraust yfir tíma með 

notkun skynmynda. En eins og niðurstöður þessara þriggja rannsókna eiga sameiginlegt þá 

geta skynmyndir bætt sjálfstraust og frammistöðu. Mikilvægt atriði í jákvæðum skynmyndum 

er að einblína á að búa til skynmynd af því hvernig íþróttamaðurinn vill að frammistaða hans 

verði eða að endurupplifa góðu frammistöðuna. Með því er íþróttamaðurinn búinn að sjá fyrir 

sér sínar bestu hliðar, leikmaðurinn er búin að sjá mistök sín gerð vel og það ýtir undir 

jákvæðara hugarfar sem líklegast leiðir til þess að sjálftraustið eykst því að íþróttamaðurinn 

er búin að sjá sjálfan sig fyrir sér gera það sem hann átti til dæmis í erfiðleikum með 

(Afremow, 2013; Weinberg og Gould, 2015). Í samanburðarhópnum var einnig bæting á 

sjálfstrausti yfir tíma en sá hópur hafði þó ekki stundað þjálfun með skynmyndir. Yoga 
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stöðurnar sem að leikmenn í þeim hópi gerðu gæti hafa haft áhrif en ekki eru þó rannsóknir 

sem sýna fram á tengls þar á milli. Ekki var marktækur munur milli hópa og ekki voru 

samvirknihrif. 

Ekki var marktækur munur á upplifaðri getu yfir tíma né samvirkni en marktækur 

munur var milli hópa en sá munur var á milli hóps eitt og þrjú. Þetta eru áhugaverðar 

niðurstöður þar sem að aðrar rannsóknir sýna að yfirleitt verði breyting yfir tíma á til dæmis 

frammstöðu, einbeitingu og hvatningu fyrir íþróttinni með þjálfun jákvæðra skynmynda. Það 

hefði því verið eðlilegast að álykta svo að aukning yrði á upplifaðri getu yfir tíma í bæði hópi 

eitt og tvö (Cumming, 2008). Eins og áður sagði var hins vegar marktækur munur á milli 

hóps eitt og þrjú en meðaltal einkunna í hópi eitt hækkuðu frá viku eitt til tvö en lækkaði frá 

viku tvö til þrjú en meðaltal einkunna í hópi þrjú lækkuðu frá viku eitt til tvö en hækkuðu svo 

frá viku tvö til þrjú. Meðaltal einkunna í hópi eitt voru hærri en í hópi þrjú í bæði viku eitt og 

þrjú og mesta bæting einkunna varð í hópi eitt.  

Skýrleiki skynmynda jókst hjá öllum hópum og marktækur munur var innan hópa. 

Það er mjög áhugavert þar sem að inngripið fyrir samanburðarhópinn var ekki 

skynmyndaþjálfun og hafði sá hópur því ekki stundað neina tegund af skynmyndaþjálfun 

milli mælinganna. Niðurstöður skýrleika skynmynda hjá báðum tilraunahópunum kom ekki á 

óvart þar sem að búist var við því að hann myndi aukast frá fyrri mælingu til seinni eins og 

rannsókn Calmes, Holmes, Berhoumieux og Singer (2004) sýndi fram á. En þar var fjallað 

um að skýrleiki skynmynda myndi aukast eftir því sem þær voru æfðar meira en ekki var 

búist við að skýrleiki skynmynda hjá samanburaðrhópnum myndi einnig aukast. Það er því 

ekki í samræmi við þær rannsóknir sem fjallað hefur verið hér um. Samkvæmt öðrum 

rannsóknum ætti samanburðarhópurinn því að standa í stað eins og rannsókn Debarnot og 

félaga (2010) benti til þar sem hraðastjórnun skynmynda var skoðuð en eftir því sem hraði 

skynmynda er nákvæmari því skýrari verður skynmyndin. Ástæða þess er ókunn en gæti þó 
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stafað af fáu og einhæfu úrtaki. En eins og kemur fram í rannsókn Levy og félaga (2015) þá 

getur aukið sjálfstraust haft áhrif á skýrleika skynmynda og í þessari rannsókn þá jókst 

sjálfstraust allra hópa sem gæti spilað þarna inní.  

Helstu takmarkanir í rannsókninni voru að þátttakendur voru 25 sem er frekar lítið 

úrtak. Þegar rannsóknin var gerð var undirbúningstímabil og nokkrir þátttakendur voru að 

mæta á sínar fyrstu æfingar eftir að síðasta tímabili lauk og voru þar af leiðinda ekki í góðu 

formi. Áhugavert væri að skoða hvort að aðrar niðurstöður fengust ef að rannsókn yrði gerð 

þegar styttra væri í byrjun tímabils eða tímabilið hafið. Aðrar takmarkanir í rannsókninni 

voru að úrtakið var valið af hentugleika og æfingar liðanna voru ávallt á kvöldin. 

Þátttakendur eru allir í skóla eða vinnu samhliða körfuboltaiðkun og gætu því hafa verið að 

drífa sig heim eftir æfingar og því ekki með fulla einbeitingu á sínu verkefni.  

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að gera sömu rannsókn en mæla einnig 

áhuga leikmanna fyrir þátttöku í rannsókninni og sjá hvort að munur milli hópa yrði meiri 

eftir því hvernig áhugi leikmanna væri fyrir rannsókninni. Einnig væri þá hægt að vera með 

stærra úrtak og gaman væri að skoða mun milli kynja en eins og áður kom fram voru einungis 

kvenmenn í þessari rannsókn. Einnig væri áhugavert að gera svipaða rannsókn þegar 

leikmenn væru komnir með æfingu í að búa til skynmyndir. Af þátttakendum þessarar 

rannsóknar hafði enginn af leikmönnum unnið áður með skynmyndir og væri því áhugavert 

að skoða hvernig niðurstöðurnar kæmu út ef að leikmenn væru búnir að æfa sig í 

skynmyndum áður en mælingar hæfust. 
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Viðauki A. Upplýst samþykki 

 
Kæri þátttakandi! 

 

Þessi rannsókn er lokaverkefni Ásdísar Völu Freysdóttur, nemenda í B.A. námi í sálfræði við 

Háskólann á Akureyri.   

 

Leiðbeinendur rannsóknarinnar eru Árni Gunnar Ásgeirsson, M.S. í sálfræði og lektor við 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri og Hallur Hallsson, M.S. í íþróttasálfræði.  

 

Tilgangur verkefnisins og rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort að mismunandi tegundir af skynmyndaþjálfun 

hafi ólík áhrif á ákveðna þætti sem tengjast íþróttum og íþróttafólki. 

 

Þátttaka og aðferðir í rannsókninni. 

Þátttaka í rannsókninni felst í því að svara tveimur spurningarlistum, annars vegar SIAQ sem 

mælir skýrleika skynmynda og hins vegar TSCI sem mælir sjálfstraust. Einnig taka 

þátttakendur þátt í ákveðnum verkefnum sem fara fram eftir æfingar í ca. 5 mínútur, þrisvar 

sinnum í viku í þrjár vikur.  

 

Rannsóknin mun fara fram í ágúst/september 2017. Nánari tímasetning verður ákveðin í 

samráði við þátttakendur. 

 

Varðveisla upplýsinga 

Allar upplýsingar um þátttakendur í rannsókninni verða meðhöndlaðar samkvæmt íslenskum 

lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Við birtingu niðurstaðna verður ekki hægt 

að rekja niðurstöður til þátttakanda. Dulnefni verða notuð og persónugreinanlegum 

upplýsingum verður breytt, þegar greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar í ritgerðinni. 

Aðeins rannsakandi og leiðbeinendur munu hafa aðgang að upplýsingunum.  

 

Upplýsingum verður eytt í síðasta lagi fimm árum eftir að rannsókn lýkur.  
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Kostnaður og greiðsla fyrir þátttöku 

Þátttakendur í rannsókninni munu ekki bera neinn kostnað við þátttöku og ekki verður greitt 

fyrir þátttöku.  

 

Ef ykkur snýst hugur varðandi þátttöku í rannsókninni 

Ykkur er frjálst að hafna þátttöku hvenær sem er á meðan rannsókn stendur. Það mun ekki hafa 

neinar afleiðingar fyrir þátttakanda.  

 

Nánari upplýsingar 

Óskið þið eftir frekari upplýsingum um rannsóknina, vinsamlegast hafið samband við Ásdísi 

Völu Freysdóttur.  

 

Ásdís Vala Freysdóttir      

Netfang: ha130960@unak.is   

Sími: 92073089  

  

Árni Gunnar Ásgeirsson, M.S., 

Sálfræði 

Lektor, félagsvísindadeild 

Netfang: arnigunnar@unak.is 

 

Hallur Hallson, M.S., 

Íþróttasálfræði 

Netfang: hah10@hi.is  
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Yfirlýsing um samþykki í rannsókn 
 

“Ég hef kynnt mér þær upplýsingar um rannsóknina sem mér hafa verið gefnar og aðstandendur 

rannsóknarinnar hafa veitt mér þær útskýringar sem ég hef óskað eftir. Ég tel mig skilja tilgang 

rannsóknarinnar, auk mögulegs ávinnings og áhættu við hana. Ég veiti þátttöku minni hér með 

upplýst og óþvingað samþykki”. 

 

 

 

Dags. _________________________ 

 

 

 

 

______________________________      

Undirskrift þátttakanda        

 

 

______________________________     _______________________________ 

Nemandi Árni Gunnar Ásgeirsson, lektor við 

Félagsvísindadeild 

             Leiðbeinandi 

   

   _______________________________ 

        Hallur Hallsson, MS í íþróttasálfræði 

            Leiðbeinandi 
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Viðauki B. SIAQ 

Mjög auðvelt með 
að búa til 
skynmynd 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Auðvelt að búa til 
skynmynd 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Fremur auðvelt að 
búa til skynmynd 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hlutlaus (hvorki 
auðvelt né erfitt 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fremur erfitt að 
búa til skynmynd 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Erfitt að búa til 
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Viðauki C. TSCI 

Trait And Sport-Confidence Inventory (TSCI) 

1. Berðu saman sjálfstraust þitt til að framkvæma færni sem er nauðsynleg til að ná árangri við 

þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

2. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að taka þýðingarmiklar ákvarðanir á meðan á 

keppni stendur við þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

3. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að standa þig vel undir álagi við þann 

sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

4. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að framkvæma árangursríka leikáætlun við þann 

sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

5. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að einbeita þér næginlega vel til að ná árangri 

við þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

6. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að aðlagast mismunandi aðstæðum í leik og ná 

samt árangri við þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

7. Berður saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að ná þínum keppnis-markmiðum við þann 

sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 
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         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

8. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að ná árangri við þann sjálfsöruggasta 

íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

9. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að ná stöðugt árangri við þann sjálfsöruggasta 

íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

10. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að hugsa og bregðast við með árangusfullum 

hætti í keppni við þann sjáflsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

11. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að takast á við áskoranir í keppni við þann 

sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

12. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinn til að ná árangri jafnvel þegar líkurnar eru 

óhagstæðar þér við þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir. 

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 

 

13. Berðu saman sjálfstraust þitt á getu þinni til að koma tvíefldur til baka eftir slæma 

framistöðu og ná þannig árangri við þann sjálfsöruggasta íþróttamann sem þú þekkir.  

         1          2          3          4          5          6          7          8          9 

   Lágt                                       Miðlungs                                      Hátt 
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Viðauki D. Blað sem hópur eitt fékk 

 
Nafn (dulkóðað) ________________ 
 
P à líkamlegt (physical)  
E à umhverfi (enviroment)  
T à verkefni (task) 
T à tími (timing) 
L à nám (learning) 
E à tilfinningar (emotion) 
P à sjónarhorn (perspective) 
 
Dagur 1 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 2 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 3 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 4 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 
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Dagur 5 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag?   

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 6 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 7 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 8 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 9 

Hvað gerðir þú vel á æfingu í dag?   

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 
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Viðauki E. Blað sem hópur tvö fékk 

Nafn (dulkóðað) ________________ 

 
P à líkamlegt (physical)  
E à umhverfi (enviroment)  
T à verkefni (task) 
T à tími (timing) 
L à nám (learning) 
E à tilfinningar (emotion) 
P à sjónarhorn (perspective) 
 

Dagur 1 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 2 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 3 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 4 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 
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Dagur 5 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 6 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 7 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 

 

Dagur 8 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú L? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú P? 

 

Dagur 9 

Hvað hefðir þú getað gert betur á æfingu í dag? 

Hvernig fylgdir þú P? 

Hvernig fylgdir þú E? 

Hvernig fylgdir þú T? 

Hvernig fylgdir þú T? 
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Viðauki F. Blað sem hópur þrjú fékk 

Nafn (dulkóðað) ________________ 

 

Dagur 1 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 2 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 3 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 4 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 5 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 6 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 7 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 

Dagur 8 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 
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Dagur 9 

Í hvaða stöðu fannstu fyrir mestri slökun í dag? 

Náðir þú að halda einbeitingunni á yoganu á meðan á því stóð? 

 
 


