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Vinsældir jóga hafa aukist töluvert undanfarin ár. Iðkendur sækjast í jóga 

af fjölbreyttum ástæðum, sumir leita að meiri hugarró á meðan aðrir 

sækjast eftir líkamlegu ávinningunum á borð við styrk eða liðleika. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum jóga á líkamlega og andlega 

heilsu, og hafa sumar þeirra varpað ljósi á hvernig ólíkar áherslur í 

jógaiðkun geta stuðlað að mismunandi bætingum á heilsu og árangri.  

Með því að nýta fræðilegan bakgrunn verkefnisins í uppsetningu á 

kennsluæfingum var ætlunin að skoða jóga út frá þjálffræðilegu 

sjónarhorni, eða með „augum íþróttafræðingsins“. Það lagði grundvöllinn 

að öllu kennsluefni fyrir vefsíðuna www.jogasafnid.is, sem er lokaafurð 

verkefnisins. Hún er ætluð sem vettvangur til að miðla þeim upplýsingum 

sem aflað var, til allra sem vilja kynna sér málið. Á vefsíðunni má nálgast 

fróðleik og kennslumyndbönd sem sýna öndunaræfingar og miserfiðar 

líkamsæfingar. Hún ætti því að nýtast hverjum þeim sem hefur hug á því 

ýmist að hefja jógaiðkun, byggja ofan á þá iðkun sem fyrir er eða bæta við 

þekkingu sína. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BSc gráðu í Íþróttafræðum við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Leiðbeinandi var Margrét Lilja Guðmundsdóttir, en 

aðstoð hennar reyndist dýrmæt í gegn um ferlið. 

Við fengum talsverðan stuðning frá utanaðkomandi aðilum, og eiga þeir allir mikla þökk 

skilið. Óli Valur Þrastarson og Hörður Ragnarsson sáu alfarið um gerð og eftirvinnslu 

kennslumyndbanda. Óli tók jafnframt ljósmyndir fyrir vefsíðuna, og einnig Hanna Þóra 

Jónsdóttir. Upptökur á myndböndum fóru fram í Jógastúdíó, og þökkum við Drífu Atladóttur 

fyrir að útvega rýmið. Tækjabúnaður var fenginn að láni frá Luxor tækjaleigu ehf., og allur 

klæðnaður okkar var gjöf frá Emory ehf. 

Það er dýrmætt að fá tækifæri til að vinna að verkefni sem þessu, en mjög margt af 

þeirri þekkingu sem námið hefur gefið nýttist okkur vel. Sérstaklega var gaman að setja hlutina 

í samhengi við það sem við höfum lært á öðrum vettvöngum, en við erum báðar lærðir 

jógakennarar og störfum sem slíkir. Hér gafst færi á að tvinna saman vitneskju ólíkra heima, 

og öðlast þannig enn ríkari skilning á viðfangsefninu. Það er ekki sjálfsagt að fá svo frjálsar 

hendur og nýta háskólanámið til að vinna að því sem maður brennur fyrir. Okkur þykir 

jafnframt vænt um samstarfið hvor við aðra og vitum að þetta er einungis upphafið að því sem 

koma skal. 
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Inngangur 

Ástæður fyrir því að fólk hefur sína jógaástundun eru margvíslegar og jafnframt er 

ávinningur af ýmsum toga. Fyrir suma er það huglægi þátturinn sem dregur að, fyrir aðra 

líkamsþjálfunin og fyrir marga er það blanda af báðu. Þess vegna þótti okkur áhugavert að 

skoða þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á jógaiðkun og áhrifum hennar, hvort sem væru 

þjálffræðileg, lífeðlisfræðileg, félagsleg eða andleg. 

Í þessari fræðilegu samantekt er leitast við að skoða rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á áhrifum jóga á líkamlega og andlega heilsu. Rannsóknirnar sem fjallað er um benda til þess 

að jóga geti haft jákvæð áhrif á líkamshreysti (Telles, Nagarathna, Nagendra og Desiraju, 1993; 

Tran, Holly, Lashbrook og Amsterdam, 2001). 

Markmið verkefnisins er svo að miðla þeim upplýsingunum sem aflað hefur verið til 

almennings, í gegn um vefsíðu sem aðgengileg er öllum. Jafnframt nýtist þekking okkar sem 

jógakennarar og verðandi íþróttafræðingar við hönnun á æfingaáætlun, ásamt leiðbeiningum 

og kennslumyndböndum um mismunandi tækni jógaiðkunar. Áhugasamir gætu fylgt 

áætluninni, ýmist sem leið til að hefja ástundun sína eða dýpka hana. 

Lokaafurð verkefnisins er því heimasíðan Jógasafnið (www.jogasafnid.is) þar sem 

fræðsluefnið verður aðgengilegt hvenær sem er og er fyrir alla óháð fyrri reynslu af jógaiðkun.  

 

Merking og markmið jóga 

Jóga stendur fyrir sameiningu líkama, huga og andans, og er jóga því hvort tveggja 

ástundun og ástand (Guðjón Bergmann, 2007; Woodyard, 2011). Orðið yoga á uppruna sinn í 

sanskrít orðinu ,,Yuj” sem þýðir sameining (Shanti Desai, 1988; Woodyard, 2011). Jóga er talið 

eiga uppruna sinn frá Indlandi og er áætlað að það hafi verið iðkað í um 4000 ár. Í dag eru til 

ýmis form af jóga en þó eru ákveðnir grunnþættir sem einkenna þau flestöll, þar á meðal 

öndunaræfingar (pranyama), stöður (asana) og hugleiðsla (dhyana) (Wren, Wright, Carson og 

Keefe, 2011). 

Ástundun jóga krefst engra sérstakra áhalda né fatnaðar, heldur einungis rýmis og 

löngunar til iðkunar. Jógastöðurnar taka fyrir hvern líkamshluta. Þær teygja og styrkja vöðva, 

liðbönd og liðamót, hrygg og stoðgrindina í heild (Lidell, Narayani og Rabinovitch, 1991). Í 

stöðunum eru iðkendur hvattir til að beina athygli að líkamsbeitingu og öndun og aldrei að 

fara í stöður sem valda líkamlegum sársauka. Í grunninn flokkast jóga sem þjálfun af lágri ákefð 

http://www.jogasafnid.is/
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og því er þetta form af hreyfingu hentugt fyrir marga þjóðfélagshópa þar sem einnig er hægt 

útfæra það eftir getustigi hvers og eins (Prado, Raso, Scharlach og Kasse, 2014).  

Ástæður fyrir því að fólk hefur sína jógaástundun eru margvíslegar og jafnframt eru 

ávinningarnir af ólíkum toga. Fyrir suma er það huglægi þátturinn sem dregur að, fyrir aðra 

líkamsþjálfunin og fyrir marga er það blanda af báðu.  

 

Ávinningur af jógaiðkun 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum jógaiðkunar á mismunandi þætti (Butzer 

o.fl., 2015; Galantino, Galbavy og Quinn, 2008; Woodyard, 2011). Margar þeirra hafa beint 

sjónum að áhrifum á sjúkdóma eða aðra kvilla fremur en bætingum á líkamshreysti (Cowen og 

Adams, 2007; Sharma, Robbins, Wagner og Colgrove, 2015). Auknar vinsældir jóga í 

líkamsræktarstöðvum og sem viðbót í þjálfun hjá íþróttafólki undanfarin ár hafa ýtt undir 

þróun í átt að jógaiðkun sem miðar sérstaklega að því að bæta líkamlega hreysti. Áhrif hvers 

jógastíls eru þó mismunandi þar sem áherslur eru ólíkar, sumir stílar samanstanda af öflugum 

og vel krefjandi líkamsæfingum á meðan aðrir miða meira inn á athygli og sjálfsvitund þar sem 

áhrifin eru meira huglæg (Cowen og Adams, 2007). Til dæmis er Ashtanga jóga krefjandi 

æfingakerfi þar sem ákveðnar stöður eru framkvæmdar í ákveðinni röð í takt við öndun. Hatha 

jógahefðin gerir ráð fyrir margþættri iðkun, en ásamt líkamsæfingum er mikið lagt upp úr 

öndunaræfingum og hreinsun á líkamanum með ýmiss konar tækni. Í Iyengar jóga er 

megináhersla lögð á nákvæma framkvæmd æfinga og stöðum yfirleitt haldið í langan tíma, 

jafnvel með aðstoð púða, kubba eða annarra aukahluta. Kundalini jóga felur sömuleiðis í sér 

nákvæma tækni, en ásamt líkamsstöðunum er gjarnan notast við beitingu augnanna (drishti), 

handastöður (mudra), hugleiðslu og möntrusöng. Kundalini, Ananda og Sivananda jógastílarnir 

eiga það sameiginlegt að miða sérstaklega að andlegri uppljómun með hinum ýmsu aðferðum 

(Galantino o.fl., 2008). 

Heilsutengdir þættir líkamlegrar hreysti hafa verið skilgreindir sem styrkur og þol 

vöðva, liðleiki, stjórnun hjarta og öndunar, og líkamssamsetning. Áhrif jógaiðkunar á þessa 

þætti hafa verið skoðuð, meðal annars í rannsókn þar sem tíu óþjálfaðir einstaklingar voru 

mældir, og sóttu svo tíma í Hatha jóga yfir átta vikna tímabil (Tran o.fl., 2001). Þátttakendum 

var gert að mæta að minnsta kosti tvisvar í viku í 90 mínútna jógatíma þar sem farið var í 

öndunaræfingar, upphitun, jógastöður og slökun. Áhersla var lögð á að framkvæma allar 

æfingar nákvæmlega og í samræmi við eigin getu, og að halda athygli á andardrættinum allan 
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tímann. Allir mættu oftar en tvisvar í viku, eða að meðaltali í 21,5 jógatíma á mann. Hópurinn 

stundaði enga aðra hreyfingu á meðan, en áhrifin eftir tímabilið voru greinileg. Marktækur 

munur var á vöðvastyrk við beygju á olnboga og réttu í hné og olnboga (19%, 28% og 31% 

aukning, í þessari röð). Vöðvaþol mældist 57% meira í hnébeygjustöðu, og þó niðurstöður 

annarra vöðvaþolsmælinga hafi einnig batnað eftir tímabilið var munurinn ekki marktækur. 

Hins vegar var marktækur munur á öllum liðleikamælingum en hreyfigeta í ökklum jókst að 

meðaltali um 13%, getan í axlalyftu jókst um 155%, við réttu á búk (e. trunk extension) um 

188% og við beygju á búk (e. trunk flexion) um 14%. Samkvæmt mælingum breyttist 

líkamssamsetning þátttakenda ekkert eða óverulega, en hámarkssúrefnisupptaka jókst um 6-

7%. Í umfjöllun rannsakenda um eigin niðurstöður var dregin sú ályktun að aukið vöðvaúthald 

hefði komið til vegna bættrar skilvirkni í taugastarfsemi í vöðvum. Einnig að eðli Hatha 

jógaiðkunar, þar sem kyrrstæðum teygjum er haldið í nokkurn tíma í senn, hafi ýtt undir aukna 

hreyfigetu og liðleika. Það geti gerst annars vegar með því að mjúkvefir umhverfis vöðva 

mýkist og lengist, og hins vegar með lengingu vöðvanna sjálfra með fjölgun samdráttareininga 

(Tran o.fl., 2001). 

Skilvirkni öndunar hefur einnig verið meðal viðfangsefna rannsókna tengdum jóga í 

gegnum tíðina. Í einni rannsókn (Telles o.fl., 1993) sem snéri að hópi íþróttakennara, sem voru 

með að meðaltali 8.9 ára æfingaaldur, mældist virkni lungna töluvert betri eftir þrjá mánuði af 

jógaástundun en sá tími sem hópurinn gat haldið inni í sér andanum jókst um 40%. Ásamt því 

mældist blóðþrýstingur lægri og þátttakendur voru að jafnaði léttari eftir þessa 3 mánuði. Þar 

voru einnig merki um að jógaástundunin stuðlaði að aukinni skilvirkni ósjálfráða 

taugakerfisins, þar á meðal á hjartsláttartíðni, virkni svitakirtla og öndun (Telles o.fl., 1993).  

Í annarri rannsókn (Cowen og Adams, 2007) var hjartsláttur þátttakenda mældur í 80 

mínútna löngum jógatíma í þremur mismunandi jógastílum; Hatha jóga, mjúku jóga og 

Ashtanga yoga. Í rannsókninni voru 16 þátttakendur sem uppfylltu viðmið um 30 mínútna 

hreyfingu á dag í vikunni áður en rannsóknin hófst og var líkamleg hreysti þátttakenda afar 

mismunandi. Niðurstöður sýndu mikinn mun á hjartsláttartíðni eftir stílum og gáfu til kynna 

að eftir því sem jógaæfingarnar væru meira krefjandi því betur samsvaraði iðkunin viðmiðum 

um hjartsláttatíðni í miðlungserfiðri líkamsþjálfun. Allir þátttakendur höfðu orð á því að hafa 

notið þess að taka þátt í öllum jógatímunum, óháð stílnum (Cowen og Adams, 2007). 

Sömuleiðis var gerð rannsókn á áhrifum Sólarhyllinga (e. Sun Salutations), en þær 

samanstanda gjarnan af tólf jógastöðum sem gerðar eru í ákveðinni röð. Hópur vanra 
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jógaiðkenda framkvæmdi tólf umferðir af æfingunum á meðan fylgst var með ýmissi 

líkamsstarfsemi, þar á meðal hjartsláttartíðni og súrefnisupptöku. Niðurstöður sýndu að 

meðaltíðni hjartsláttar hjá þátttakendum á meðan á æfingum stóð var um 80% af 

hámarkshjartsláttartíðni (Mody, 2011). Áætlað hefur verið að æfingar af slíkri ákefð séu góðar 

bæði til að þjálfa loftháð þol og ná hámarksfitubrennslu (Carey, 2009). 

Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar ættu fullorðnir almennt að stunda 

miðlungserfiða eða erfiða hreyfingu í samtals 30 mínútur á dag (Lýðheilsustöð, e.d.). Út frá 

niðurstöðum fyrrnefndra rannsókna má áætla að krefjandi jógæfingar geti uppfyllt þessi 

skilyrði og stuðlað að bættri hjartaheilsu fyrir einstaklinga sem eru að jafnaði ekki í góðu 

líkamlegu formi (Cowen og Adams, 2007; Mody, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli jógaiðkunar og sálrænna áhrifa á borð við 

aukna meðvitund um andlegt og líkamlegt ástand, sem getur hjálpað einstaklingum að ná betri 

tengslum við eigin líkama. Þannig geta sjúklingar sem kljást við ýmsa verki öðlast betri skilning 

á þeim. Þar að auki hefur verið sýnt fram á að ástundun jóga auki tíðni jákvæðra tilfinninga 

(Wren o.fl., 2011). 

Eitt af því sem hefur áhrif á vellíðan er magn taugaboðefnisins gamma-amínósmjörsýru 

(e. gamma-aminobutyric acid [GABA]) í miðtaugakerfi. Styrkleiki þess hefur mælst lægri en 

eðlilegt telst hjá einstaklingum með skapgerðar- og kvíðaraskanir og flogaveiki. Jafnframt 

hefur verið sýnt fram á að jógaiðkun geti dregið úr einkennum þessara raskana, og er það 

mögulega talið vera vegna jákvæðra áhrifa jóga á GABA-framleiðslu. Árið 2010 var gerð 

rannsókn til að meta þessi áhrif og kanna hvort önnur, lífeðlisfræðilega sambærileg hreyfing 

væri jafngóð (Streeter o.fl., 2010). Í því skyni voru bornir saman tveir hópar sem tóku þátt í 

tólf vikna íhlutun. Annar sótti að hámarki þrjá jógatíma á viku, klukkutíma í senn, en hinn varði 

jafnlöngum tíma í gönguferðir. Báðir hópar voru einnig hvattir til að stunda sömu hreyfingu á 

eigin vegum. Allir þátttakendur fóru þrisvar í segulómun (e. magnetic resonance spectroscopy) 

til að meta GABA-magn í heilastúku; fyrir og eftir tólf vikna tímabilið, og svo í beinu framhaldi 

af klukkustundargöngu eða -jógatíma. Þá, og á fjögurra vikna fresti yfir tímabilið, var 

sömuleiðis notast við ,,Exercise-Induced Feeling Inventory” (EIFI) og ,,State-Trait Anxiety 

Inventory” (STAI) skalana til að fylgjast með skapferli og kvíðaeinkennum. Gönguhópurinn 

stundaði meiri hreyfingu utan íhlutunarinnar, en þátttakendur í jógahlutanum sögðust að 

meðaltali iðka jóga einu sinni í viku á eigin vegum. Samanburður á milli hópanna sýndi að 

meðal jógahópsins kom fram meiri aukning á ,,jákvæðum” þáttum skalanna og sömuleiðis dró 
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frekar úr kvíðaeinkennum hjá þeim. Enginn marktækur munur greindist hjá gönguhópnum, 

hvorki yfir tímabilið né á milli mælinga beint fyrir og eftir gönguferð. Jafnframt mældist aukið 

magn GABA í beinu framhaldi af jógatíma, og bentu niðurstöður til að það hefði stuðlað að 

hinum jákvæðu breytingum sem áttu sér stað (Streeter o.fl., 2010). 

 

Uppbygging þjálfunar 

Við þjálfun íþróttamanna er markmiðið gjarnan að þróa ákveðna færni sem stuðlar að 

bættri frammistöðu í viðkomandi íþrótt (Bompa og Haff, 2009). Þjálfun almennings getur að 

einhverju leyti miðað að hinu sama þó áherslan sé gjarnan á almennt viðhald líkamlegrar og 

andlegrar getu, og að draga úr líkum á lífstílstengdum sjúkdómum (Lýðheilsustöð, e.d.). Til að 

viðhalda heilsu þarf að vera meðvitaður um líkamlegt og andlegt ástand, og skipuleggja þjálfun 

í samræmi við það. Ganga þarf úr skugga um að hver einstaklingur sé í stakk búinn til að takast 

á við það æfingaálag sem lagt er upp með, og að þjálfun sé skipt upp í miskrefjandi tímabil. Vel 

upp sett þjálfun ætti að hafa í för með sér aukinn skilning iðkenda á mikilvægi æfinga, 

skipulags, hvíldar og næringar fyrir líkamlega og andlega heilsu. Æfingavali þarf að vera þannig 

háttað að iðkandi geti aukið færni sína með tímanum. Þó ætti ekki að vera stöðug aukning á 

álagi, heldur hefur reynst vel að  hafa léttari æfingar eða æfingavikur á milli þess sem álag er 

aukið (Bompa og Haff, 2009). 

Þetta má allt hafa til hliðsjónar við uppsetningu á jógaæfingaáætlun, en til eru ótal 

nálganir og mismunandi stílar af jóga. Margir hefja sína jógaástundun af heilsueflandi 

ástæðum og hafa vinsældir þess aukist gífurlega á Vesturlöndum undanfarin ár (Guðjón 

Bergmann, 2007). Margir sækjast í jóga til að losa um streitu, sumir sækja í andlegu nálgunina 

á meðan aðrir leita eftir líkamlegum ávinningi á borð við aukinn liðleika og styrk. Þó eru 

ákveðnar undirliggjandi forsendur í hugar- og líkamsþjálfun á borð við jóga sem er að 

lífeðlisfræðilegt ástand líkama geti haft áhrif á tilfinningar, hugsanir og viðhorf, sem hafa svo 

einnig gagnkvæm áhrif á líkamann (Cowen og Adams, 2007).  

Af algengustu jógastílunum eru það Hatha og Ashtanga jóga sem leggja hvað mest upp 

úr líkamlegri hreysti (Galantino o.fl., 2008; Tran o.fl., 2001). Orðið Ha þýðir sól og Tha þýðir 

tungl, og í grunninn snýst Hatha jóga um að koma jafnvægi á orkuflæðið í líkamanum, að vekja 

upp lífsorkuna (prana) í gegnum öndunaræfingar og líkamsstöður (Guðjón Bergmann, 2007). 

Hatha jógaæfingakerfið samanstendur af 84 líkamsstöðum (Pancham Singh, 1915).  



 11 
 

 Með því að stunda líkams- og öndunaræfingar finna margir fyrir miklum 

heilsufarslegum ávinningi og regluleg ástundun hefur meðal annars hjálpað iðkendum að 

styrkja og liðka stoðkerfið, auka blóðflæði í líkamanum, draga úr liðverkjum og auka 

súrefnisflæði um líkamann (Guðjón Bergmann, 2007).  

 Við uppsetningu á líkamsæfingum í Hatha jóga er mikilvægt að gera æfingar úr öllum 

eftirtöldum flokkum (fengið úr bók Guðjóns Bergmann, Þekktu sjálfan þig): 

 

a. Upphitun og styrking: Til dæmis sólarhyllingar, armbeygjur, 

virkniæfingar fyrir kvið, bakæfingar og standandi stöður á borð við 

stríðsmann.  

b. Viðsnúnar æfingar: Axlarstaða og plógur, höfuðsstaða (einungis fyrir 

þá sem eru lengra komnir) til þess að snúa blóðflæði við í líkama og næra 

líffæri í kvið, brjóstholi og höfði.  

c. Frambeygjur: Ýmist sitjandi eða standandi frambeygjur til að teygja á 

aftanverðum fótleggjum og hrygg.  

d. Baksveigjur: Stöður á borð við slöngu, svan, brú, hjól, boga, fisk eða 

aðrar æfingar sem sveigja hrygg í öfuga átt við frambeygjur, örva nýrun, 

teygja á framanverðum búk, mjöðmum, fótleggjum og hálsi.  

e. Hryggvindur: Þær geta verið sitjandi, standandi eða liggjandi. Þær eru 

til að vinda upp á hrygg (í báðar áttir), nudda líffæri í kviðarholi og örva 

innkirtlakerfi og taugakerfi. 

f. Hugleiðslustöður: Lótus, hálflótus, að sitja með krosslagða fætur eða 

sitja á hælum, með bakið beint og þannig að hryggur, háls og höfuð séu í 

beinni lóðréttri línu. Þannig er líkaminn undirbúinn fyrir setur í hugleiðslu og 

þjálfun fer fram fyrir mjaðmir, bak, kvið og fótleggi (Guðjón Bergmann, 

2007).  

 

Með því að iðka Hatha jóga 3-7 sinnum í viku í 30-90 mínútur í senn er hægt að 

uppskera marga af líkamlegum ávinningum þess. Aðalatriðið með ástundun Hatha jóga er að 

ná upp liðleika og styrk og vera líkamlega fær um að sitja kyrr með bakið beint í 

hugleiðslustöðu án óþæginda (Guðjón Bergmann, 2007). 
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Ávinningur sem hlýst af jógaiðkun er jafnbreytilegur og ástæður fyrir því að fólk hefur 

ástundun þess. Bætingar eru sömuleiðis breytilegar eftir því hvar fólk er statt. Kjarni málsins 

er að allir ættu að geta fundið leið til að iðka jóga í samræmi við eigið getustig, áhugasvið og 

markmið. 

Aðferðir og framkvæmd 

Heimildaöflun fyrir verkefnið fór af stað í lok desember 2017 og var fræðilegi hlutinn 

unninn nokkuð markvisst fram í byrjun mars 2018, ásamt undirbúningi á framleiðslu 

myndbanda. Einnig var áframhaldandi vinna með fræðilega hlutann í lok apríl og byrjun maí, 

bæði betrumbætingar og viðbætur.  

Í mars og apríl 2018 var farið af stað í að setja saman mismunandi flæði eftir getustigi 

fyrir myndböndin inni á heimasíðunni. Mikill tími fór í að setja saman flæðin og einnig í 

undirbúning fyrir upptökur á þeim. Við uppsetningu flæðanna var hugað að því að þau 

innihéldu hreyfingar í öllum plönum og hreyfingu í gegnum öll helstu liðamót. Hugað var að 

því að hverri stöðu væri svarað með með annarri stöðu með gagnstæða virkni. Sem dæmi var 

ávallt tekin frambeygja á móti hverri baksveigju.  

 Upptökur á myndböndum fóru fram í Jógastúdíó í Ánanaustum þann 22. apríl 2018. Við 

upptökur á myndböndum var notuð myndavél af tegundinni Sony FS7 ásamt háupplausnar 

monitor, tvö Velvet Soft TV Panel ljós voru notuð fyrir frontlýsingu, tvö 150 W Dedo ljós fyrir 

baklýsingu, svört drappering til að deyfa dagsbirtu frá gluggum og hljóð á öndunaræfingum 

voru teknar upp með hljóðnema af tegundinni MKH416. Allur upptökubúnaður og ljós voru 

fengin frá tækjaleigunni Luxor sem leigir út tækjabúnað fyrir viðburði og sjónvarpsframleiðslu. 

Myndavél af tegundinni Canon 50D var notuð til að taka ljósmyndir fyrir heimasíðuna. 

Faglærður aðili frá Luxor tækjaleigu sá um utanumhald á tækjabúnaði ásamt því að taka 

myndir og stýra uppsetningu í tökum á myndböndum. Jógafatnaður var í boði íslenska 

íþróttafatamerkisins Emory.   

Í kennslumyndböndum var lögð áhersla á grunninn til að þau henti byrjendum og síðan 

byggt ofan á það. Teknar voru upp þrjár öndunaræfingar, tvær tegundir af sólarhyllingum, 

sólarhylling A og B, og þrjú flæði með mismunandi erfiðleikastigi; eitt fyrir byrjendur, eitt 

millistig og svo eitt krefjandi.  

 Til að vekja athygli á verkefninu var stofnuð Instagram síða fyrir Jógasafnið. Þar voru 

settar inn myndir og myndbönd til að leyfa fólki að fylgjast með ferlinu og byggja undir áhuga 
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þegar heimasíðan færi í loftið. Þónokkrir fylgjendur voru að síðunni og meðal annars vakti 

verkefnið athygli blaðamanns hjá Fréttablaðinu, sem skrifaði umfjöllun um Jógasafnið (Lovísa 

Arnardóttir, 2018). 

Farið var af stað í að klippa myndböndin saman í byrjun maí 2018, unnið var í 

eftirvinnsluforritinu Adobe Premiere í tölvu af gerðinni MacBook.  Þann 10. maí 2018 voru 

teknar upp hljóðupptökur til að setja undir myndböndin í heimagerðu hljóðstúdíó í Luxor, í 

takt við stöður og flæði hverju sinni. Hljóð var tekið upp og unnið á forritinu Pro Tools í 

MacBook Pro tölvu.  

 Heimasíðan var unnin frá grunni í gegn um www.wix.com, og lénið www.jogasafnid.is 

keypt frá ISNIC. Heimasíðan var stofnuð í byrjun apríl og unnið jafnt og þétt að skilum verkefnis 

um miðjan maí við að týna til efni inn á síðuna, þar á meðal hinn ýmsa fróðleik um jóga úr 

fræðilega hluta þessa verkefnis.  

  

http://www.wix.com/
http://www.jogasafnid.is/
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Vefsíðan Jógasafnið 

Heimasíðan, www.jogasafnid.is, er hugsuð sem gagnabanki fyrir jóga á Íslandi og er 

hún bæði fyrir byrjendur og lengra komna. Á forsíðunni er verkefnið kynnt til leiks ásamt 

höfundum þess. Þar kemur fram bakgrunnur okkar beggja í jógatengdu námi og starfi.  

 

Skjáskot 1: Forsíða Jógasafnsins. 

Skjáskot 2: Forsíðukynning. 
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Skjáskot 3: Kynning á kennurum. 

Einn flipi býður upp á ýmsan jógafróðleik. Þar er að finna ýmislegt úr fræðilegum kafla 

verkefnisins, sem tekið er saman á aðgengilegu formi fyrir heimasíðuna ásamt ljósmyndum 

sem teknar voru sérstaklega fyrir verkefnið. Umfjöllunarefni þessa hluta vefsíðunnar snúa að 

uppbyggingu þjálfunar, merkingu og markmiði jóga, rannsóknum á áhrifum jóga og fjölbreytni 

í jógaiðkun. 

 

Skjáskot 4: Yfirlit um fræðsluefni – þjálfun og rannsóknir. 
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Skjáskot 5: Yfirlit um fræðsluefni -  markmið og fjölbreytni í jóga. 

Undir flipanum sem býður upp á myndbönd eru jógaflæðin kynnt til sögunnar, en þau 

skiptast eftir erfiðleikastigi. Þar er sett fram dæmi um æfingaáætlun sem hægt væri að blanda 

saman flæðunum viku eftir viku, til að byggja upp styrk og halda áfram í þriðja og mest 

krefjandi flæðið. 

 

Skjáskot 6: Leiðbeiningar um notkun myndbanda. 
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Undir „Myndbönd“ er svo hægt að velja ýmist að skoða jógaflæðin, öndunaræfingar 

eða sólarhyllingar. Sýndar eru tvær ólíkar útfærslur sólarhyllinga, og geta gestir síðunnar reynt 

að fylgja myndböndunum eftir í rauntíma.  

Ásamt heimasíðunni var Instagram-síða stofnuð undir formerkjum Jógasafnsins og er 

hlekkur á hana efst á forsíðunni. Hún var sett upp í ferlinu til að vekja athygli og áhuga á 

verkefninu.  

  

 

Skjáskot 7: Instagram-síða Jógasafnsins. 

 

Umræður 

Uppsetning á flæðum í myndböndum var unnin út frá þeim íþróttafræðilegu 

hugmyndum sem fjallað var um í inngangi. Ásamt því voru settir inn ýmsir fróðleiksmolar úr 

fræðilega hlutanum undir flipa á heimasíðunni fyrir gesti síðunnar að lesa. Í flæðunum unnum 

við að mestu leyti út frá Hatha og Vinyasa jógastílum, en það eru þeir stílar sem mikið af því 

jóga sem vinsælt er meðal almennings í dag byggist á. Flæði l er ætlað byrjendum en það er 

áætlað að það taki nokkur skipti að ná stöðunum og hreyfingunum vel áður en haldið er áfram 

í flæði ll, sem er fyrir þá sem eru komnir örlítið lengra í sinni iðkun. Þar eru stöðurnar meira 

krefjandi og þarfnast því meiri styrks sem byggist upp með áframhaldandi iðkun. Einnig er 

mælt með að blanda saman flæðunum, með því að prófa sig áfram í flæði ll en einnig taka 

flæði l á móti. Flæði lll er mest krefjandi af þeim þremur og því þarf að hafa góðan grunn áður 

en farið er af stað í það. Þar er einnig aukinn hraði í sólarhyllingum og Vinyasa flæði sem 
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þarfnast styrks, liðleika og góðrar líkamsvitundar. Hægt er að prófa sig áfram í því líkt og með 

hin flæðin og skiptast á að taka hvert fyrir sig.  

 Ásamt flæðunum voru einnig teknar fyrir sólarhyllingar A og B, en það er hluti sem 

getur verið gott að fara ítarlega í til að ná tækninni vel og er einn af þeim þáttum sem gætu 

vafist fyrir fólki í byrjun. Sömuleiðis voru gerð kennslumyndbönd um öndunaræfingar, en þær 

geta verið áhrifaríkur liður í jógaiðkun. Meðvituð stjórnun á andardrætti getur ýtt undir gæði 

líkamsæfinga, og með aukinni líkamsvitund verður auðveldara að framkvæma hreyfingarnar í 

takt við öndun. Þær öndunaræfingar sem við tókum fyrir voru djúp kviðöndun, til að leggja 

áherslu á dýpt öndunarinnar og rétta líkamsstöðu, víxlöndun og hreinsunaröndun. Allar þjóna 

þær jafnframt sem athyglisæfingar, og geta verið inngangur inn í hugleiðslu.  

 Þau atriði sem hefði mátt endurskoða við gerð myndbandanna var að samræma betur 

hraðann á tali í takt við flæði, en hljóð var sett inn eftir á. Mögulega hefði mátt framkvæma 

hreyfingarnar hægar, bæði til að auðvelda áhugasömum að fylgja flæðinu eftir í rauntíma og 

til að auka gæði leiðbeininga. Þá væri hægt að fara nánar í atriði tengd líkamsbeitingu í hverri 

stöðu og andardrætti í takt við hreyfingar. 

 Hins vegar kviknuðu, í gegn um ferlið, fjölmargar hugmyndir að áframhaldandi 

uppbyggingu verkefnisins og mögulegum viðbótum við innihald vefsíðunnar. Til dæmis sjáum 

við fyrir okkur að fjalla nánar um líkamsbeitingu í jógastöðum og nota myndir, texta og 

myndbönd til að kenna lykilstöður. Sömuleiðis væri hægt að taka upp leiðbeiningar um leidda 

hugleiðslu eða slökun, sem gestir síðunnar gætu hlustað á.  

Verkefnið var virkilega skemmtilegt að vinna og byggir það undir framtíðarsýn okkar 

beggja. Heimasíðan og kennslumyndböndin munu nýtast okkur vel og er mögulegur 

vettvangur fyrir okkur til að deila frekari þekkingu þegar líður á. Verkefnið hefur fengið afar 

góðar viðtökur og auðvelt var að fá samstarfsaðila með okkur í lið, sem bendir til að áhugi sé 

fyrir hendi í samfélaginu. Meðal annars var umfjöllun um verkefnið birt á vefsíðu 

Fréttablaðsins (Lovísa Arnardóttir, 2018), og nokkur fjöldi fólks er þegar í hópi fylgjenda á 

Instagram-síðu Jógasafnsins, sem við stofnuðum í ferlinu.  

Nám okkar í íþróttafræðinni hefur hjálpað við að dýpka þekkingu okkar, meðal annars 

á þjálffræði- lífeðlisfræði- og samfélagslegum þáttum sem tengjast jóga, eða öðru því sem við 

höfum fengist við. Við höfum báðar starfað sem jógakennarar um árabil og höfum í gegn um 

námið fengið tækifæri til að nálgast okkar starfssvið á nýjum forsendum. Ferlið hefur verið 

krefjandi en í jafnríkum mæli lærdómsríkt, gefandi og skemmtilegt.  
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Viðauki: Viðfangsefni kennslumyndbanda 

 

Öndunaræfingar 

 Djúp kviðöndun 

 Víxlöndun 

 Hreinsunaröndun/eldöndun 

 

Jógaæfingar 

 Sólarhylling A 

 Sólarhylling B 

 

Flæði I 

Fjall - Sólarhylling A - Hundur 

Lágt framstig - Hné í gólf + rísa upp + ýta fram í gegnum mjaðmir - Hundur  

Hátt framstig - Hendur frá gólfi - Hendur á mjaðmir + rísa upp - Easy twist 

Stríðsmaður ll - Gyðja - Undirbúningur fyrir jóga múdra  

Tré - Halda um hné standandi 

Lítil cobra - Bátur - Frambeygja á annan fót - Fiðrildi - Rúðuþurrkur  

Brú - Undirbúningur fyrir axlarstöðu - Hryggvinda – Slökun 

 

Flæði II 

Sólarhylling A 

Sólarhylling B  

Stríðsmaður l - Stríðsmaður lll 

Hné í olnboga + enni  - Stríðsmaður ll - Sólarstríðsmaður - Side angle  

Dansari - Standing head to knee 

Jóga múdra 

Malasana - Kráka  

Höfrungur 

Eðla 

Flugvél 

Brú með spenntar greipar 
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Axlarstaða - Plógur 

Hryggvinda – Slökun 

 

Flæði III 

Sólarhylling A 

Sólarhylling B 

Hátt framstig - Arnarhendur - Örn  

Stríðsmaður ll - Sólarstríðsmaður - Side angle - Sólarstríðsmaður/þríhyrningur -  Þríhyrningur 

- Hálfmáni - Frambeygja/stóll  

Standandi dúfa 

Höfrungur - Höfuðstaða  

Eðla yfir í dúfu 

Boginn 

Hjól - Hné að bringu - Happy baby - Hryggvinda - Slökun 


