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Ágrip 

Samantektar á niðurstöðum rannsókna um áhrif styrktarþjálfunar á meðgöngu á móður og 

fóstur. Skif unnin úr ritrýndum greinum og rannsóknum sem fengnar eru á Google Scholar. 

Ritgerðinni fylgja þrjú viðhengi annars vegar hugmyndir af styrktaræfingum og hins vegar 

dæmi um tvær æfingaráætlanir fyrir alla þriðjunga meðgöngunnar. Styrktarþjálfun fyrir 

ófrískar konur felur í sér marga kosti sem geta dregið úr erfiðleikum í fæðingu og flýtt fyrir 

bata eftir fæðingu. Það getur stafað áhætta af því að stunda styrktarþjálfun á meðgöngu en 

áhættan felst í meiðslum eða skaða fósturs. Á heildina litið vega þó kostir styrktarþjálfunar 

meira en áhættan. Hægt er að stunda einfaldar og öruggar æfingar til að styrkja vöðva sem 

koma við sögu í fæðingu og vöðva sem bera mikinn þunga á meðgöngu. Bjóða skal upp á 

fjölbreyttar æfingar sem mæta þörfum ófrísku konunnar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 5 eininga lokaverkefni til BS prófs við deild heilsueflingar, íþrótta og 

tómstunda í Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Sigríður Lára Guðmundsdóttir, 

dósent við Háskóla Íslands og fær hún þakkir fyrir veittan stuðning og ábendingar við 

ritgerðina.  

Á mínum námsferli við íþrótta- og heilsufræði varð kærastan mín ólétt. Hún er 

heilsuhraust og stundar æfingar af miklum krafti og hélt því áfram á meðgöngunni. Ég taldi 

mig vita ýmislegt um æfingar fyrir margvíslega hópa en í ljós kom að ég vissi lítið sem ekkert 

um styrktarþjálfun sem hentar óléttum konum. Einnig komst ég að því að ekki eru margir 

þjálfarar sem sérhæfa sig í þeim efnum. Því fannst mér kjörið tækifæri að kynna mér æfingar 

sem henta ófrískum konum og byggja lokaverkefnið mitt á þeim efnum og vonandi koma 

þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér áfram. 

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

Jón Elí Rúnarsson  
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1 Inngangur 

Miðlungs erfið líkamsþjálfun á meðgöngu er almennt talin vera örugg og gagnleg fyrir bæði 

móður og fóstur (Artal og O'toole, 2003). Samt sem áður mæta minna en 20% heilbrigðra 

kvenna viðmiðum af ráðlagðri hreyfingu á miðri meðgöngu, það er að minnsta kosti 30 

mínútur á dag af miðlungs kröftugri hreyfingu (Pivarnik o.fl., 2006). Ganga er algengasta 

hreyfingin hjá þeim konum sem ná því viðmiði (Vinter, Jensen, Ovesen, Beck-Nielsen og 

Jørgensen, 2011). 

Undanfarin ár hefur verið mikil aukning í rannsóknum á hreyfingu á meðgöngu. Þetta 

endurspeglar þörfina á að skýra áhrif hreyfingar á móður og fóstur. Breytingar hafa orðið á 

hreyfivenjum barnshafandi kvenna en áður voru konur hvattar til þess að hvílast á meðgöngu 

(Health, 2010). Hugarfar fólks hefur breyst og rannsóknir hafa sýnt að hæfileg hreyfing á 

meðgöngu hafi góð áhrif á heilsu hinnar verðandi móður (Barakat o.fl., 2011; Entin, Munhall 

og medicine, 2006). Flestar rannsóknir miða að því að skoða áhrif almennrar hreyfingar á 

meðgöngu. Markmið þessa skrifa er að taka saman þá þekkingu sem er til varðandi 

styrktarþjálfun á meðgöngu samhliða því að gera handbók með styrktaræfingum sem henta 

vel á meðgöngu og gefa dæmi um æfingar sem og æfingarplan sem hægt er að styðjast við. 

Helstu ráðgefandi stofnanir á alþjóðavísu, American College of Sports Medicine og American 

Heart Association, hafa mælt með því að almenningur stundi mótstöðuþjálfun líkt og lyftingar 

til þess að auka vöðvastyrk og bæta almennt líkamlegt hreysti (Haskell o.fl., 2007; Williams 

o.fl., 2007).  
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2 Meðganga 

Miklar breytingar verða á líkama kvenna á meðgöngu. Ýmsar lífeðlisfræðilegar breytingar 

verða af völdum hormóna á borð við estrógen, prógesterón og relaxin. Áður en barnshafandi 

kona fer að stunda líkamsþjálfun er mikilvægt að skilja hvernig þessar breytingar hafa áhrif á 

líkama hennar (O’Connor o.fl., 2011). 

Miðað er út frá því að venjuleg meðganga sé 40 vikur, þó er eðlileg meðgöngulengd 37-

42 vikur. Almennt er meðgöngu skipt upp í þrjá hluta eða þriðjunga. Fyrsti þriðjungur 

meðgöngu eru fyrstu 12 vikurnar, annar þriðjungur eru vikur 13-28 og þriðji þriðjungur vikur 

29-42 (Lubchenco, Hansman, Dressler og Boyd, 1963). 

2.1 Líkamlegar og lífeðlisfræðilegar breytingar 
Mikilvægt er að þekkja áhrif hormóna á stoðkerfið áður en farið er að stunda líkamsþjálfun á 

meðgöngu. Hormónið estrógen undirbýr líkamann fyrir virkni hormónsins relaxin. Relaxin 

framleiðsla hefst á fyrstu tveimur vikum meðgöngu og er styrkleiki þess mestur á fyrsta 

þriðjungi meðgöngu, en minnkar síðan um 50% og helst þannig út meðgönguna. Seyting á 

relaxini hefur þau áhrif að liðamót í líkama konunnar slakna og er þá minni stuðningur við 

liðina. Relaxin breytir samsetningu kollagens sem er til staðar í liðamótum, liðböndum og 

trefjabandvef þannig að kollagenið hafi meiri teygjanleika en áður og verða því liðamótin 

lausari og viðkvæmari en fyrir meðgöngu. Trefjabandvefur finnst meðal annars í hvítu línu (e. 

linea alba) sem má finna á milli kviðvöðva og geta kviðvöðvarnir því gefið mun meira eftir. 

Þetta gengur að mestu leyti til baka eftir fæðingu en getur tekið allt að sex mánuði að ganga til 

baka að fullu (Gedikbasi o.fl., 2016; Marshall, Senadheera, Parry og Girling, 2017). 

Kviðveggurinn hefur þann eiginleika að geta aðlagast stækkandi legi og geta vöðvaþræðir 

hans teygst eftir því sem fóstrið stækkar. Hjá konum sem eru barnshafandi í fyrsta skiptið 

getur ummál kviðar aukist um allt að 115%. Þegar kviðvöðvarnir færast í sundur getur það 

valdið svokölluðu pendulous abdomen, en þá færist legið fram á við og liggur niður yfir 

nárasvæðinu, sem leiðir til óheppilegrar líkamstöðu og getur valdið miklum bakverkjum. 

Þetta gengur yfirleitt til baka eftir meðgöngu en vöðvarnir ná ekki alltaf fyrra ástandi (Rankin, 

2017; Sperstad, Tennfjord, Hilde, Ellström-Engh og Bø, 2016). 

Þar sem hormónið relaxin veldur slökun á öllum bandvef, meðal annars á liðböndum, eru 

ólettar konur gjarnan með óeðlilega hreyfanleg liðamót og því er meiri hætta á 

liðamótameiðslum og verkjum. Mjaðmagrindin er sérstaklega viðkvæm og er algengt að 

barnshafandi konur finni fyrir grindarverkjum en þau liðamót sem koma að því halda 
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líkamanum uppi eru viðkvæm fyrir álagi. Auk liðanna í mjaðmagrind geta liðir í fótum og 

rifbeinum orðið lausari á meðgöngu og getur þetta valdið sársauka við hreyfingu og sumum 

konum getur reynst erfitt að ganga. Einnig gæti losnað um lífbeinið og það gliðnað frá 

mjaðmagrindinni sem og aukinn hreyfanleiki gæti orðið í spjaldliðum mjaðmagrindar. Þessi 

slökun á liðum gegnir þó mikilvægum tilgangi og gagnast barninu vel í fæðingunni þar sem 

hún auðveldar því að fara í gegnum mjaðmagrindina. Slökun liðbanda er mismikil milli 

kvenna og upplifa konur ekki allar jafn mikil áhrif af henni en offita og fjölburameðganga 

auka áhættuna á verkjum sökum slökun liðbanda (Artal og O'toole, 2003; Rankin, 2017; 

Webster, Morris og Kevelighan, 2018). 

Á meðgöngunni breytist þyngdarpunkturinn á líkama konunnar en hann færist fram vegna 

stækkunar á legi. Þetta gerir það að verkum að konan breytir oft líkamsstöðu sinni t.d. fettir 

bakið aftur til þess að halda jafnvægi í uppréttri stöðu. Líkamsstaða á meðgöngu fer eftir 

vöðvastyrk konunnar, þyngd, liðleika í liðamótum, þreytu og hvernig líkamsstaðan var fyrir 

meðgöngu. Oft verður mikil sveigja í mjóbakinu og efri hluta hryggjar konunnar, þetta gerist 

yfirleitt á fjórða til níunda mánuði meðgöngu (Rankin, 2017; Takeda, Yoshikata og Imura, 

2018). Röng líkamsstaða getur valdið álagi á líkamann og þá sérstaklega hrygginn og álag á 

liðamót spjaldhryggs geta valdið bakverkjum. (Rankin, 2017; Webster o.fl., 2018).Verkir í 

mjóbaki eru algengir, en þeir leiða oft niður í mjaðmir, læri og fætur. Stundum finna konur 

fyrir verkjum og eymslum yfir lífbeininu vegna þess að brjóskið þar verður mýkra (Catena, 

Connolly, McGeorge og Campbell, 2018; Marshall o.fl., 2017; Takeda o.fl., 2018). 

Meðganga og fæðing er talin vera helstu áhættuþættirnir fyrir þvagleka þar sem að 

meðganga og fæðing geta valdið skemmdum á fasíum, liðböndum, beinagreindarvöðvum og 

taugum sem styðja og stjórna þvagblöðru, blöðruhálsi og hringvöðvum í þvagrásinni (Allen, 

Hosker, Smith, Warrell og Gynaecology, 1990; Snooks, Swash, Mathers og Henry, 1990). Til 

þess að koma í veg fyrir þvagleka hafa konur verið hvattar til að stunda styrktarþjálfun fyrir 

grindarbotninn á meðgöngu og eftir fæðingu (Dumoulin, Hay‐Smith og Mac Habée‐Séguin, 

2014). Vísbendingar eru um að grindarbotns-styktarþjálfun eftir meðgöngu virki sem meðferð 

við þvagleka en áhrif grindarbotnsæfinga á meðgöngu við þvagleka hafa verið minna 

skoðaðar (Bø, 2004; Glazener o.fl., 2001; Mørkved, Bø og Gynaecology, 2000). Á þessari 

stundu ber niðurstöðum rannsókna ekki nógu vel saman til þess að segja til um hvort 

styrktarþjálfun á meðgöngu sé árangursrík eða árangurslaus til þess að koma í veg fyrir 

þvagleka hjá barnshafandi konum (Davenport o.fl., 2018; Mørkved og Bø, 2014). 
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Því heilbrigðari og hraustari sem konan er fyrir meðgöngu því líklegra er að hún komist 

áfallalaust í gegnum meðgönguna. Konur á barnshafandi aldri ættu því að undirbúa sig vel 

líkamlega undir hverja meðgöngu og viðhalda góðri heilsu á meðan meðgöngu stendur. 

2.2 Hvaða breytingar ætti að gera á meðgöngunni? 
Ef styrktarþjálfun er nú þegar hluti af æfingaráætlun konunnar er engin þörf á að hætta á 

meðgöngunni en líklega þarf að aðlaga æfingar að breyttri líkamlegri getu. Hins vegar, ef 

konan hefur aldrei stundað slíka þjálfun áður er mikilvægt að hún komi sér hægt og rólega af 

stað með það í huga að meðganga er ekki tími til bætinga heldur viðhalds (Ward-Ritacco, 

Poudevigne, O’Connor og Gynecology, 2016). 

2.3 Ráðleggingar um styrktarþjálfun á meðgöngu 
Við styrktarþjálfun barnshafandi kvenna ætti aðallega að leggja áherslu á æfingar sem vinna á 

vöðvum í kringum mjaðmagrind, bak og kviðvöðva. Samhliða þeim ætti einnig að gera 

æfingar sem styrkja efri og neðri líkama. Þar sem stækkun á legi getur valdið minna 

útfallsmagni frá bláæðum og lægri blóðþrýstingi er mælt með því að styrktaræfingar séu 

gerðar sitjandi, standandi eða liggjandi á hlið eftir 16. viku meðgöngu (O’Connor o.fl., 2011). 

Misjafnar skoðanir eru á því hvort stunda eigi styrktarþjálfun á meðgöngu eða ekki.  

Flestar ljósmæður í Bandaríkjunum leggja til að styrktarþjálfun sé stunduð í minna mæli en 

þolþjálfun (Entin o.fl., 2006). Á meðan kanadískir sérfræðingar hafa mælt með styktarþjálfun 

fyrir barnshafandi konur án nokkurns eftirlits (Davies, Wolfe, Mottola og MacKinnon, 2003). 

Aðrir sérfræðingar hafa ekki mælt með styrktarþjálfun á meðgöngu vegna hugsanlegra 

öryggisráðstafana (Artal og O'toole, 2003). Nauðsynlegt er að fá frekari upplýsingar um 

öryggi og verkun styrktarþálfunar fyrir barnshafandi konur. 
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3 Mótstöðuþjálfun 

Mótstöðuþjálfun, einnig kölluð styrktar- eða þyngdarþjálfun, er orðin ein vinsælasta þjálfunin 

í dag til þess að auka líkamlega getu og auka þol íþróttafólks (Kraemer, Ratamess, Sports og 

Exercise, 2004). Hugtökin styrktarþjálfun og mótstöðuþjálfun hafa verið notuð til þess að lýsa 

gerð hreyfingar sem krefst þess að vöðvar líkamans dragist saman gegn andstæðum krafti. 

Styrktarþjálfun felur í sér fjölbreyttar þjálfunaraðferðir en þar má nefna æfingar með eigin 

líkamsþyngd, lóð, mótstöðubönd, sprengikraftsæfingar og brekkusprettir (Haff og Triplett, 

2015). 

3.1 Helstu skilgreiningar 
Áður en fjallað er um undirstöður styrktarþjálfunar skal skilgreina nokkur grunnatriði sem 

almennt eru notuð til þess að lýsa styrktarþjálfunaráætlun og því sem fram kemur á þeim. 

Styttandi vöðvasamdráttur á sér stað þegar lyft er lóðum eða gerðar eru æfingar með eigin 

líkamsþyngd þar sem vöðvinn styttist og spennist. Þekkt dæmi eru að standa upp úr 

hnébeygju og pressa sig upp frá gólfinu í armbeygju (Kisner, Colby og Borstad, 2017). 

Þegar er lóði er slakað niður eða í niðurleið á hnébeyju lengist vöðvinn og kallast það 

lengjandi vöðvasamdráttur. Styttandi og lengjandi vöðvasamdráttur getur ekki átt sér stað á 

sama tíma. Hægt er að virkja vöðva þannig að álag verður á vöðvanum án þess þó að sjáanleg 

hreyfing komi til eða stytting á vöðvanum og kallast þetta spenna. Slík spenna á sér stað 

þegar stöðu eða lóði er haldið kyrrt undir álagi (Douglas, Pearson, Ross og McGuigan, 2017).  

Endurtekning er hugtak sem notað er um endurtekin feril fullkláraðar hreyfingar, til að 

mynda samsvara 10 hnébeygjur, 10 endurtekningum. Í flestum tilfellum er um að ræða tvo 

feral annars vegar styttandi vöðvasamdrátt þar sem lóði er lyft og hins vegar álagslenging þar 

sem lóðinu er slakað með stjórnaðri hreyfingu aftur niður. Einnig eru þó til hreyfingar sem 

innihalda fleiri ferla til að ná einni endurtekningu og fela þær þá í sér fleiri samdrætti, spennur 

og/eða álagslengingar (Fleck og Kraemer, 2014). 

Sett er hugtak sem notað er um ákveðinn fjölda endurtekninga sem framkvæmdar eru án 

þess að nema staðar eða hvíla. Sett gæti því innihaldið hvern þann endurtekningafjölda sem 

óskað er eftir en algengast er að þær endurtekningar séu á bilinu 1– 15 (Fleck og Kraemer, 

2014). Þegar talað er um hámarks endurtekningar (HE) er um að ræða eins margar 

endurtekningar og mögulegt er, þar sem viðkomandi hefur gott vald á þyngd ef hún er til 

staðar og framkvæmir hreyfinguna rétt. Þannig að sett þar sem krafist er hámarks 

endurtekninga gerir ráð fyrir að hreyfing sé framkvæmd þar til viðkomandi getur ekki meira 
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sökum þreytu í samdráttar ferlinum. Hugtakið fyrir mestu mögulegu þyngd sem hægt er að 

lyfta er hámarksþyngd (HÞ) og væri hámarksþyngd fyrir eina endurtekningu því ritað 1HÞ 

(Fleck og Kraemer, 2014). 
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4 Styrktarþjálfun á meðgöngu 

4.1 Ákefð 
Ákefð við æfingar vísar til þess hversu mikil orkunotkun er notuð við æfingar og getur 

hún verið mismunandi milli einstaklinga. Ákefð ákvarðar hversu mikla líkamlega orku 

líkaminn notar við æfinguna. Oftast er notast við hjartsláttartíðni til þess að ákvarða ákefð við 

æfingu (Bessa o.fl., 2016).  

4.1.1 Fyrsti þriðjungur (Vika 0-12) 

Konan getur haldið áfram þeirri þjálfun sem hún var í fyrir meðgöngu. Notast skal við hægar 

hreyfingar þannig að góð stjórn sé í gegnum allan hreyfiferilinn en það verndar liðina sem 

losna á meðgöngu vegna relaxin hormónsins. Mikilvægt er að spenna grindarbotninn í 

gegnum æfingarnar til þess að viðhalda stöðuleika og koma í veg fyrir þvagleka hjá þeim 

konum sem glíma við slíkt vandamál (Ahlborg Jr, BODIN og HOGSTEDT, 1990; Marshall 

o.fl., 2017). 

4.1.2 Annar þriðjungur (Vika 13-28) 

Á öðrum þriðjungi meðgöngu getur konunni reynst erfiðara að viðhalda góðri líkamsstöðu á 

meðan hún stendur vegna þess að fóstrið færir eðlilegan þyngdarpunkt líkamans. Því gæti 

verið hentugt að stunda styrktaræfingar þar sem konan getur setið eða æfingar sem krefjast 

þess ekki að halda jafnvægi. Þó er mikilvægt að standa reglulega upp og hreyfa sig svo blóð 

safnist ekki saman í fótunum sökum hægara blóðflæðis niður í fæturnar vegna þrenginga í 

æðum í kringum mjaðmasvæðið (Catena o.fl., 2018). Eftir 16 vikna meðgöngu ætti ekki að 

stunda æfingar sem krefjast þess að konan liggi á bakinu en þá er fóstrið orðið það stórt að 

það gæti þrýst á æð sem nefnist vena cava og hún klemmst á milli fylgjunnar og hryggjar 

konunar. Þetta gæti haft áhrif á blóðflæði til fylgjunnar. Einnig gæti konunni svimað við það 

að liggja á bakinu. Þegar líða fer á meðgönguna er ráðlagt að fækka fjölda endurtekninga og 

draga úr þyngdum við æfingar. Vegna hormónaáhrifa eru öll liðbönd í líkamanum 

eftirgefanlegri á meðgöngunni, þó sérstaklega liðbönd mjaðmagrindarinnar. Síaukinn þungi 

getur því reynst liðum líkamans erfið. Gömul meiðsli geta farið að láta á sér kræla á ný og 

meiri hætta er á nýjum. Það er því öruggara að hafa vaðið fyrir neðan sig og minnka álag á 

liði eins mikið og hægt er, sérstaklega þegar líða tekur á meðgönguna (Ahlborg Jr o.fl., 1990; 

Franz, Kainer og Husslein, 2015). 
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4.1.3 Þriðji þriðjungur (Vika 29-42) 

Undir lok meðgöngu getur reynst erfitt að gera sömu æfingar og áður. Kviðurinn getur verið 

fyrir konunni í ýmsum æfingum svo algengt er að skipta úr tækjum yfir í laus lóð. Það er 

alltaf sú áhætta til staðar að missa lóðin á kviðinn á þessu stigi meðgöngu svo gæta þarf 

sérstaklega að því á meðan styrktarþjálfun stendur yfir. Mótstöðubönd geta einnig reynst vel 

sem æfingatæki á síðasta þriðjungi meðgöngu (O’Connor o.fl., 2011). Mótstöðubönd eða 

teygjur eru bönd sem hægt er að nota til þess að auka mótstöðu við hreyfingar án mikils álags 

á líkamann. Það er engin hætta á því að þau geti dottið með þunga á magann og því 

ákjósanleg æfingartæki samhliða lausum lóðum. Böndin koma í mismunandi styrkleikum, 

sum eru mýkri og önnur stífari (Joy, Lowery, Oliveira de Souza, Wilson og research, 2016). 

4.2 Tíðni  
Skipuleggja ætti æfingar þannig að hægt sé að ná sem mestri endurheimt á milli æfinga. 

(Fleck og Kraemer, 2014; Haff og Triplett, 2015). Tíðni æfinga ætti að ákvarðast af fyrri 

reynslu þjálfunar fyrir meðgöngu. Meðganga er ekki tíminn til að bæta sig í styrk svo að ekki 

er mælt með því að auka þjálfunarálag. Konur í mikilli kyrrsetu ættu að auka tíðni hreyfingar 

rólega og með ráðleggingum fagaðila (Artal og O'toole, 2003). Ákjósanlegt er að stunda 

fjölbreytta þjálfun sem reynir á marga líkamshluta á hverri æfingu (Haff og Triplett, 2015).  

Í ljósi þess að liðir eru mun teygjanlegri á meðgöngu, er ráðlagt að konur einbeiti sér að 

fleiri endurtekningum með lágum þyngdum eða lægra en 70% af hámarksþyngd. Þetta er gert 

til þess að koma í veg fyrir skemmdir á liðum sem og að koma í veg fyrir meiðsli (Artal og 

O'toole, 2003).  Hvert sett skal vera krefjandi en ekki þannig að konan örmagnist. Á sama hátt 

eiga kyrrstöðu æfingar að vera krefjandi en ekki þannig að konan geti ekki lengur haldið sinni 

eigin líkamsþyngd (Zavorsky og Longo, 2011). 

4.3 Það sem ber að varast 
Vegna áhrifa hormónsins relaxin ætti að forðast sprengikrafts þjálfun eins og kassahopp og 

ólympískar lyftingar svo dæmi séu tekin (Marshall o.fl., 2017; Price, Amini, Kappeler, Sports 

og Exercise, 2012). Hopp og aðrar æfingar þar sem báðir fætur eru frá gólfinu samtímis eru 

ekki taldar hentugar á meðgöngu vegna þess að þær auka áhættuna á því að detta og slasa sig. 

Einnig ætti að sleppa æfingum sem setja ójafnt álag á grindina, til að mynda fram-, aftur- og 

uppstig en slíkar æfingar geta valdið grindarverkjum. Þó fer þetta eftir ástandi kvenna hverju 

sinni, sumar geta gert allar æfingar fram að fæðingu og aðrar ekki (O’Connor o.fl., 2011). 
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Á meðgöngu vex kviðveggurinn í sundur og eru því langflestar kviðæfingar óheppilegar á 

meðgöngu. Þá skal sérstaklega varast þær æfingar sem gera það að verkum að maginn bungist 

út eins og keila (e. Cone) standi út úr honum. Keilan getur valdið Diastasis recti sem getur 

haft þær afleiðingar að kviðveggurinn getur átt í erfiðleikum með að ganga til baka eftir 

fæðingu (Artal og O'toole, 2003; Hills, 2017). Einnig ætti að forðast styktarþjálfun þar sem 

legið er á bakinu eða maganum seint á meðgöngu vegna hættu á að hindra blóðflæði til 

fóstursins (Avery, Stocking, Tranmer, Davies og Wolfe, 1999; Clapp III, 2000). 

Algengt er í mótstöðuþjálfun og þá allra helst í þungum lyftingum að einstaklingar dragi 

djúpt andann fyrir hverja lyftu og halda honum niðri í gegnum lyftuna til þess að mynda meiri 

spennu. Þetta leiðir til aukins þrýstings niður í kviðarhol sem takmarkar blóðflæði. Þessi 

aðferð er gerð í þeim tilgangi að auka kraft og spennu í gegnum æfinguna og er skilgreind 

sem Valsalva tækni. Ófrísk kona skal varast það að nota slíka tækni (O’Connor o.fl., 2011).  
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5 Hentugar styrktaræfingar á meðgöngu 

Þar sem hvergi var að finna leiðarvísi á íslensku með styrktaræfingum fyrir barnshafandi 

konur hefur höfundur sett saman lista af æfingum sem hægt er að notast við (sjá viðauka 1). Í 

viðaukanum má finna myndir af æfingum, áherslupunkta og ávinning fyrir hverjar æfingu 

fyrir sig. Einnig hefur höfundur sett upp æfingaráætlun (sjá viðauka 2 og 3) sem hægt er að 

styðjast við og skipta út æfingum eftir vild. 

Æfingar eins og framstig, hnébeygjur með þyngd og réttstöðulyftur með beinar fætur ætti 

að forðast á meðgöngu. Þessar æfingar krefjast jafnvægis og þeim fylgir meiðslahætta og 

áhætta fyrir fóstrið. Mælt er með æfingatækjum þar sem þyngdum er stjórnað þar sem það 

eyðir áhættunni að missa þyngdir ofan á kviðinn. Hinsvegar er vandamál með slík tæki að 

mörg þeirra eru ekki hönnuð til að mæta þörfum ófrískra kvenna. Þetta þýðir að þjálfarar 

þurfa að vera hugmyndaríkir í æfingasmíð til að mæta þörfum konunnar og öryggiskrafna 

vegna fóstursins. 

Hægt er að nota létt lóð, mótstöðuteygjur eða eigin líkamsþyngd sem mótstöðu í 

styrktarþjálfun. Mótstöðuteygjur eru þar líklegast öruggasti kosturinn. Teygjurnar veita góða 

mótstöðu, krefjast þess ekki að tæki séu notuð og hægt er að nota þær nánast hvar sem er. 

Æfingar í vatni eru einnig öruggur valkostur með litla áhættu á meiðslum og veitir konunni 

þann kost að sameina þolþjálfun og styrktarþjálfun. Einnig hefur vatnsþjálfun þann kost að 

draga úr bjúg í liðum og ofhitnun er þar ólíkleg og eðlilegt blóðflæði viðhelst til legsins (Artal 

og O'toole, 2003).   

Æfingar fyrir efra- og neðra bak og kvið eru aðallega gerðar til þess að stuðla að réttri 

líkamsstöðu. Þegar kemur að kviðvöðvunum er markmiðið að styrkja vöðva sem koma við 

sögu í fæðingunni. Góð og einföld æfing fyrir efra bak sem hægt er að gera með eða án 

mótstöðu byrjar með því að yppa axlirnar og á meðan axlirnar eru svo látnar síga hægt niður 

eru herðablöðin dregin saman. Fyrir neðra bakið er gott að standa og hreyfa mjaðmagrindina 

fram og aftur, þetta er hægt að gera með bakið að vegg þar sem gott er að miða við að láta 

bakið snerta vegginn þegar hreyfingin er gerð. Svokallaðar bird-dog æfingar eru góðar til þess 

að styrkja bakið en þá er konan á fjórum fótum og legið þar af leiðandi hangandi undir 

konunni og minni þungi á hryggnum. Konan réttir úr mjöðm og hné á öðrum fæti og á sama 

tíma réttir hún úr gagnstæðri hendi og fer svo hægt til baka í upphafsstöðuna. Fyrir kviðinn 

ætti að nægja að einfaldlega halda spennu á kviðvöðvunum, en gæta þarf að því að anda 

eðlilega á meðan. Á fyrsta þriðjungi er einnig í lagi að gera uppsetur en þar sem sú æfing 

krefst þess að legið sé á bakinu ætti ekki að framkvæma hana eftir fyrsta þriðjung. Sitjandi 
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kviðæfingar eins og hægt er að gera með lyftingartækjum koma einnig til greina fyrir ófrískar 

konur sem og hliðarplanki (Piper, Jacobs, Haiduke, Waller og McMillan, 2012). Aðrar 

æfingar fyrir efri líkama myndu vera til að styrkja hendur og axlir. Axlapressur með 

mótstöðuteygju eru öruggur kostur og er auðvelt gera í sitjandi stöðu. Tvíhöfðakreppur og 

axlaflug eru einnig öruggar æfingar og auðvelt að gera þær í sitjandi stöðu með 

mótstöðuteygju. Fyrir rassvöðva og neðri líkamsparta er hægt að gera fótalyftur ýmist 

standaði eða liggjandi á hliðinni. Hægt er að notast við mótstöðuteygjur í slíkum æfingum til 

þess að auka erfiðleikastig (Ward-Ritacco o.fl., 2016). 
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6 Áhrif þjálfunar 

6.1 Andleg 
Þreyta og orkuleysi eru algeng vandamál á meðgöngu og rannsónir hafa sýnt að þreyta er 

algengasta einkenni sem tilkynnt er um á meðgöngu (BSc, FRCOG, FRANZCOG, obstetrics 

og gynaecology, 1999). Rannsókn sem gerð var á 109 óléttum konum á aldrinum 19-37 ára 

sýndi að konur í andlegu ójafnvægi sökum þreytu gætu haft ávinning af því að taka daglega 

stutta æfingu sem eykur hjartsláttartíðni (Guszkowska, Langwald, Dudziak, Zaremba og 

Gynecology, 2013).  

Á meðgöngu eru konur móttækilegri fyrir þunglyndi en á öðrum tímaskeiðum lífsins. 

Þættir eins og hormónabreytingar, þyngdaraukning, kvíði fyrir fæðingu, ógleði og breytingar 

á kynlífslöngun geta haft áhrif á andlega líðan. Rannsóknir hafa sýnt að tíðni 

meðgönguþunglyndis er á bilinu 10-20% sem er hærri en tíðni þunglyndis eftir meðgöngu 

(Lee o.fl., 2007; Teixeira, Figueiredo, Conde, Pacheco og Costa, 2009). Oft getur reynst erfitt 

að meðhöndla meðgönguþunglyndi með lyfjum vegna áhrifa sem lyfin geta haft á fóstrið. 

Rannsóknir hafa áður sýnt jákvæð áhrif hreyfingar á þunglyndi í almennu þýði og einnig hjá 

ófrískum konum. Rannsókn frá árinu 2014 bar saman þunglyndiseinkenni óléttra kvenna sem 

annars vegar stunduðu miðlungs erfiða hreyfingu undir eftirliti á meðgöngunni og hins vegar 

gerðu það ekki. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þjálfun á meðgöngu hafi góð áhrif á andlega 

líðan með því að draga úr þunglyndiseinkennum. Þær konur sem stunduðu ekki hreyfingu á 

meðgöngu voru líklegri til þess að greinast með meðgönguþunglyndi. Þessar niðurstöður 

endurspegla niðurstöður í almennu þýði, hreyfing virðist almennt draga úr 

þunglyndiseinkennum (Perales o.fl., 2015).  

6.2 Líkamleg 
Á meðgöngu verða breytingar á hjarta- og blóðrásarkerfi konunnar. Hjarta konunnar stækkar 

um 12% á meðgöngunni, það eykur afköst sín smám saman um 40% á fyrstu tveimur 

þriðjungum meðgöngu. Allar æðar líkamans víkka á meðgöngunni til að geta flutt meira blóð 

til og frá líffærum líkamans. Því er eðlilegt að blóðþrýstingur lækki um miðja meðgöngu, en 

er oftast komin aftur í eðlilegt horf undir lok meðgöngu. Allar æðar víkka á meðgöngu. 

Blóðvökvi eykst um 20-50% á meðgöngu. Bæði þjálfun og meðganga hafa áhrif á blóðmagn 

líkamans þannig að það eykst en þessu aukna blóðmagnis á meðgöngu er aðallega beint til  

fóstursins, legsins, fylgjunnar, nýrnanna og húðarinnar (Soma-Pillay o.fl., 2016). 
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Lungnastarfsemi breytist einnig þar sem þindin færist ofar og ummál brjóstkassans 

stækkar. Þessar breytingar geta valdið þeirri tilfinningu hjá konum að þeim finnist þær ekki ná 

að fylla lungun af lofti og finni jafnvel fyrir mæði. Fóstrið nýtur góðst af aukinni 

súrefnisupptöku og betri nýtingu, sem verður bæði vegna þungunarinnar og góðrar þjálfunar 

og er því tryggt nægt súrefni þó að blóðflæði um fylgjuna minnki við líkamlega áreynslu. 

Fylgjan, sem færir næringarefni til fóstursins, verður stærri og starfar betur hjá þeim konum 

sem stunda reglulega hreyfingu á fyrri hluta meðgöngunnar  (Barakat o.fl., 2011). 

Góð þjálfun eykur blóðmagn líkamans og það leiðir meðal annars til aukins blóðstreymis 

um húðina og auðveldar hitastjórnun um húð. Við þungun veldur prógesterón því að 

líkamshitinn hækkar um 0,5°C fyrstu 20 vikunar. Jafnframt eykst getan til að tempra hita og 

konur svitna auðveldar á meðgöngu ótengt þjálfuninni vegna meira blóðstreymis um húð. 

Aukin loftskipti á meðgöngu verða líka til þess að auka hitatap með útöndun (Soma-Pillay 

o.fl., 2016). 
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7 Áhrif Styrktaþjálfunar 

7.1 Móðir 
Vinsældir styrktarþjálfunar hafa aukist meðal margra kvenna. Niðurstöður rannsókna hafa 

gefið til kynna að það að stunda styrktarþjálfun á meðgöngu er öruggt og konunni til góðs 

(Avery o.fl., 1999; Martens, Hernandez, Strickland og Boatwright, 2006; Mottola, 2009; 

O’Connor o.fl., 2011). Þrátt fyrir að ákefð á æfingum minnki þegar líður á meðgönguna líður 

konum betur, þyngdarukning er gjarnan minni og þær upplifa færri óléttueinkenni eins og 

ógleði, þreytu og höfuðverk þegar þær stunda styrktarþjálfun út meðgönguna (Petrov Fieril, 

Fagevik Olsén, Glantz og Larsson, 2014). Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi einblýnt á 

aukinn styrk verðandi mæðra og liðleika þeirra sem stunda styrktarþjálfun þá hafa aðrar greint 

frá áhrifum á hjarta- og æðakerfi (Brown, Finch, Robinson, Torode og White, 2002). Svörun 

hjarta- og æðakerfis (þ.e blóðþrýstingur fyrir, á meðan og eftir þjálfun) við styrktarþjálfun hjá 

ófrískum konum er svipuð og hjá þeim konum sem ekki eru ófrískar (Avery o.fl., 1999; 

O’Connor o.fl., 2011). Blóðþrýstingur er hæstur þegar stundaðar eru styrktaræfingar þar sem 

notast er við stærri vöðvahópa og hjartsláttur hækkar í öllum styrktaræfingum hjá óléttum 

konum (Avery o.fl., 1999). Að stunda reglulega syrktarþjálfun hefur ekki skaðleg áhrif á 

meðgönguna né leiðir til meiðslna og hefur ekki áhrif á inngrip í fæðingu (Barakat, Ruiz, 

Stirling, Zakynthinaki og Lucia, 2009; Brown o.fl., 2002).   

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) hefur mælt með því 

fyrir óléttar konur að notast við styktarþjálfun til þess að viðhalda líkamsstöðu og koma í veg 

fyrir bakverki. Æfingar þar sem notast er við léttar til miðlungs þyngdir með handlóð eða í 

tækjum hafa borið mestan árangur til þess að viðhalda líkamsstöðu og koma í veg fyrir 

bakverki og hafa engar tilkynningar borist um aukaverkanir (Avery o.fl., 1999; Clapp III, 

2000). Þessar æfingar miða við að hafa jafnt álag á mjaðmagrind, styrkja axlir, bak- og 

kviðvöðva án þess þó að ofgera kviðvöðvunum (Entin o.fl., 2006; O’Connor o.fl., 2011).  

 

7.2 Fóstur 
Þrátt fyrir að fáar rannsóknir hafi einblýnt á styrktarþjálfun á meðgöngu þá hafa engar 

rannsóknir gefið til kynna neikvæð eða skaðleg áhrif styrktarþjálfunar á meðgöngu (Barakat, 

Lucia og Ruiz, 2009; Barakat, Ruiz, Rodríguez-Romo, Montejo-Rodríguez og Lucia, 2010; 

O’Connor o.fl., 2011). Niðurstöður einnar rannsóknar gáfu til kynna að engin veruleg 

breyting var á hjartslætti fósturs fyrir, á meðan og eftir styrktaræfingu móður (Avery o.fl., 

1999). Rannsókn Barakat og félaga gaf til kynna að hjartsláttur fósturs jókst við 
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styrktaræfingu móður af lítilli ákefð og þá svipað og við þolæfingu (Ruben Barakat o.fl., 

2009). Önnur rannsókn gaf til kynna að tíðni, ákefð og tími sem færi í styrktarþjálfun hefði 

öfug tengsl við neikvæða fylgikvilla hjá fóstri, þannig að með aukinni styrktarþjálfun 

minnkuðu líkurnar á neikvæðum fylgikvillum fósturs á meðgöngu (Beilock, Feltz og 

Pivarnik, 2001). Þessar og fleiri rannsóknir hafa gefið til kynna að þroskandi hjarta- og 

æðakerfi fóstursins sýnir mismunandi svörun við mismunandi æfingum móður.  

Þrátt fyrir að það séu engin almenn viðmið eða leiðarvísir fyrir styrktarþjálfun á meðgöngu þá 

er hún talin öruggur kostur. Þar sem að enginn slíkur leiðarvísir er til hefur höfundur sett 

saman tillögu af æfingum og æfingaráætlun fyrir óléttar konur sem þær geta stuðst við á 

meðgöngunni eftir því á hvaða þriðjungi þær eru. 

Ekki eru allir sammála um áhrif þjálfunar á meðgöngu en sumir virðast telja þjálfun hafa 

áhrif á meðgöngulengd og þá að þjálfun auki líkur á því að barnið fæðist fyrir tímann. Þessi 

skoðun virðist frekar byggð á félags- og menningarlegum ástæðum heldur en vísindalegum 

rannsóknum. Þó hefur þetta verið að breytast síðustu ár og margar konur stunda reglulega 

hreyfingu á meðgöngu. Barakat og félagar framkvæmdu rannsókn á 142 konum sem allar 

voru ófrískar af einu barni þar sem 72 konur voru í tilraunahóp og 70 konur í 

samanburðarhóp. Markmiðið var að komast að tengslum á milli þjálfunar á meðgöngu og 

meðgöngulengdar en meðgöngulengd er talin mikilvægur þáttur fyrir heilsu barns. Konurnar 

höfðu allar stundað litla hreyfingu áður en þær urðu ófrískar eða minna en 20 mínútur á dag 

og færri en þrjá daga vikunnar og enginn marktækur munur var á konunum með tilliti til 

annara breyta sem gætu haft áhrif á meðgönguna eða meðgöngulengd (t.d aldur, reykingar, 

kyrrseta eða fyrri saga um barnsburð fyrir tímann). Tilraunahópurinn stundaði létta 

styrktarþjálfun undir handleiðslu þjálfara þrisvar í viku, 35 mínútur í einu frá viku 12 eða 13 

til viku 38 eða 39 meðgöngunnar en samanburðarhópurinn stundaði enga skipulagða þjálfun. 

Notast var við létt lóð og mótstöðuteygjur við æfingarnar og passað var upp á að ákefð væri 

létt til miðlungs með notkun púlsmæla, það er hjartsláttur stöðugur undir 80% af áætluðum 

hámarks hjartslætti, 220-aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur 

munur á meðal meðgöngulengdar milli hópa. Ekki var marktækur munur á Apgar skori 

nýburana milli hópa en Apgar skalinn metur húðlit, hjartslátt, viðbrögð, virkni og öndun 

nýbura strax við fæðingu og 5 mínútum eftir fæðingu (Apgar, 1952). Því má draga þá ályktun 

að þó að konan hafi ekki stundað þjálfun áður en hún varð ófrísk er öruggt að stunda æfingar 

af lítilli til miðlugns ákefð og á það bæði við um þolþjálfun og létta styrktarþjálfun (Barakat, 

Stirling og Lucia, 2008).  
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8 Lokaorð 

Litlar sem engar upplýsingar eða ráðleggingar varðandi styrktarþjálfun á meðgöngu og hvort 

þær séu yfir höfuð gagnlegar eða skaðlegar er að finna hjá Landlækni Embættis. Niðurstöður 

rannsókna virðast benda til þess að styrktarþjálfun samhliða almennri hreyfingu hafi jákvæð 

áhrif á verðandi móður og hafi ekki skaðleg áhrif á fóstrið. Þar sem engin meðganga er eins er 

þetta erfitt viðfangsefni að rannsaka. Eins og áður kom fram kviknaði áhugi minn á efninu 

þegar kærastan mín varð ólétt af syni okkar en hún stundaði áfram crossfit af miklu kappi 

fram á viku 39 en í crossfit eru stundaðar styrktaræfingar og þolæfingar í bland. Þar sem 

fæðing er mikið líkamlegt þrekvirki er það okkar upplifun að það að vera í góðu líkamlegu 

ástandi skiptir sköpum. Einnig var kærastan mín komin aftur á æfingagólfið 6 vikum eftir 

barnsburð en við teljum hana hafa verið fljóta að jafna sig eftir fæðinguna og hafði hennar 

fyrra líkamlega ástand mikið að segja um það.  

Engin meðganga er eins og engin fæðing er eins. Þó er vita að hreyfing er til góðs og 

einnig styrktarþjálfun. Svo lengi sem barnshafandi kona treystir sér til þess að stunda þjálfun 

á meðgöngunni ætti hún að gera það bæði fyrir líkama og sál. Mikilvægt er þó að hlusta á 

líkamann og ráðfæra sig við fagfólk. 
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9 Viðauki I 

Styrktaræfingar á meðgöngu 

Æfing Ávinningur Hvernig skal beita sér 

 

 

 
Mynd 1. Standandi róður með 

teygju 

 

Sterkt og traust 
bak er afar 
mikilvægt fyrir 
almenna heilsu. 
Neðra bakið er 
hluti af 
kvið/kjarna 
vöðvum líkamans 
sem hjálpa okkur 
að halda góðri 
líkamsstöðu. 
Öflugir bakvöðvar 
hjálpa einnig við 
að draga úr háls- 
og axlar 
vandamálum.  

Mótstöðubönd eru 
frábær, þar sem þú 
getur notað þau 
hvar og hvenær 
sem er yfir daginn 
og fengið góða 
æfingu. 

1. Finndu góðan stað, þar 
sem vefja með 
mótstöðubandið utan 
um. 

2. Taktu nokkur skref 
aftur á bak, þar til næg 
spenna er komin á 
bandið. 

3. Stattu með 
mjaðmabreidd á milli 
fóta og hnén örlítið 
bogin (Getur verið gott 
að hafa annan fótin 
fyrir fram fyrir aukið 
jafnvægi). 

4. Togaðu bandið að 
brjóstkassa, eins og þú 
sér að róa bát. 

5. Haltu öxlum á sama 
stað og dragðu 
herðablöðin saman. 

6. Réttu rólega úr höndum 
aftur til baka. 
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Mynd 2. Dýfur á bekk 

 

Dýfur eru 
gríðarlega góð 
æfing til þess að 
styrkja þríhöfða 
og axlir. 

Hægt er að draga 
hælana nær 
bekknum til þess 
að auðvelda 
æfingu. 

 
Einnig er hægt að 
gera hana erfiðari 
með því að fá vin 
til þess að leggja 
lóðaplötu ofan á 
lærin 

1. Settu bekk fyrir aftan 
þig sem snýr þvert á 
þig. 

2. Snúðu bak í bekkinn og 
legðu hendurnar með 
axlarbreidd á enda 
bekkjarins. 

3. Réttu úr höndum og 
fótum. 

4. Þetta er þín 
upphafsstaða. 

5. Rólega, beygðu 
olnboga í 90°gráður og 
láttu rassinn síga nær 
gólfinu. 

6. Að lokum skaltu rétta 
úr höndum með því að 
pressa niður í bekkinn.  

7. Í gengum alla æfingu 
skal leitast eftir því að 
olbogar vísi beint aftur 
og haldist nálægt 
líkama. 

1.  

 Axlarpressa er 
góð æfing til þess 
að styrkja axlir og 
hendur. Einnig 
styrkir hún kvið 
og bak. 

1. Haltu á handlóði í 
sitthvori hendi. Hvort 
sem æfing sé gerð 
sitjandi eða standandi 
(Fer eftir tíma 
meðgöngu). 

2. Stattu með 
mjaðmabreidd á milli 
lappa. 

3. Komdu handlóðum 
fyrir, rétt fyrir ofan 
axlir nálægt eyrum.  

4. Ef setið er á bekk. 
Dragðu inn andann og 
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Mynd 3. Axlarpressa 

 

spenntu kviðvöðva, svo 
sem minnst bil er á 
milli baks og 
bekkjarins. 

5. Settu hnakkann í 
bekkinn. 

6. Lyftu beint upp fyrir 
haus þar til þau snertast 
og haltu á móti á 
leiðinni niður aftur að 
eyrum. 

 

 
Mynd 4. Glute bridge 

 

 

Gera má æfingu 
erfiðari með því 
að halda teygju 
þvert yfir 
mjaðmasvæðið 
(sjá má á mynd). 

Því nær sem 
hælarnir eru 
rassinum, því 
erfiðari er æfingin. 

1. Leggstu á bakið og 
dragðu hælana að 
rassinum. 

2. Legðu hendur með 
síðum og stígðu í 
hælana. 

3. Lyftu mjöðminni upp 
frá gólfinu með því að 
pressa í gegnum 
hælana. 

4. Haus og axlir skulu 
ávallt vera í gólfinu. 
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Mynd 5. Hnébeygja 

 

Hnébeygjur eru 
ein af vinsælustu 
og árángursríkustu 
æfingunum til 
þess að byggja 
upp alhliða styrk. 
Það er hægt að 
notast við  
mismunandi 
útfærslur t.d. án 
búnaðar, með lóð, 
ketilbjöllu eða 
mótstöðuböndum. 

Hnébeygjur á 
meðgöngu og við 
fæðingu geta 
hjálpað til við að 
opna mjaðmirnar 
og auðvelda við 
fæðingu. 
Þessvegna eru 
hnébeygjur 
mikilvæg æfinga 
til að styðja sig 
við á meðgöngu. 

1. Stattu með 
mjaðmabreidd á milli 
lappa. 

2. Settu þynd í 
hæla/miðjan fót. 

3. Andaðu að þér á 
leiðinni niður og 
slakaðu á 
grindarbotnsvöðvunum, 
andaðu síðan frá þér á 
leiðinni upp og 
virkjaðu grindarbotninn 
samhliða 
kviðvöðvunum 

 



32 

 

 

Mynd 6. Romanian Deadlift 

 

Mikilvægt að 
halda virkni í 
grindarbotn og 
kvið allan tímann 
þar sem þyngdin 
er að toga niður 
með 
þyngdaraflinu. 

1. Haltu stöng við 
mjaðmir með grip þar 
sem lófar snúa að þér 
og axlarbreidd er á 
milli lófa á stönginni. 

2. Spenntu axlir aftur og 
herðarblöð saman. 
Bakið beint og örlítil 
beygja í hnjánum. Þetta 
er þín upphafsstaða. 

3. Láttu stöngina síga 
niður með því að færa 
rassinn aftur og halla 
þér fram með beint bak 
og litla beygju í hnjám. 

4. Þú skalt alltaf halda 
stönginni nálægt 
líkamanum. 

5. Þegar þú finnur fyrir 
mikilli spennu/teygju 
aftan í lærum, skaltu 
toga stöngina sömu leið 
aftur upp í mjöðm með 
því að rétta úr mjöðm. 
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Mynd 7. "Bird dog" 

 

Þegar líður á 
meðgönguna og 
kulan fer að 
stækka, mun 
líkamsstaðan 
breytast og 
algengt að óléttar 
konur fetti bakið 
sem getur leitt til 
verkja í mjóbaki. 
Með því að styrkja 
kviðvöðvana er 
auðveldara að 
halda á móti 
auknu álagi á 
líkamann. 

1. Krjúptu með hné í 
mjaðmabreidd í sundur, 
lófar í gólf með 
axlarbreidd á milli. 

2. Æfðu þig með því að 
lyfta hægri hönd á móti 
vinstri fót smá frá 
gólfinu, á meðan þú ert 
enn að finna jafnvægið. 

3. Þegar þér finnst þú vera 
tilbúin, réttu hægri 
hönd beint áfram og 
vinstri fót beint aftur. 
Þú ættir að mynda 
beina línu frá fingrum 
niður í hæl. Ekki lyfta 
fæti lengra upp en 
bakið ræður við. 

4. Haltu þessari stöðu í 
nokkrar sekúndur og 
komdu síðan aftur í 
byrjunarstöðu. 

5. Haltu kviðvöðvunum 
spenntum út á alla 
æfingu, til þess að 
draga úr hreyfingu á 
mjöðminni. 

(Mason, Glenn, Walton og Hughes, 2001; Ward-Ritacco o.fl., 2016) 
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10 Viðauki II 

 Dæmi um prógram fyrir fyrsta þriðjung 

meðgöngu 

  

Vöðvahópur Æfing Sett Endurtekningar 

Bak Niður tog í vél 2-3 10-15 

Axlir Axlarpressa 2-3 10-15 

Brjóstkassi Bekkpressa með handlóð 2-3 10-15 

Tvíhöfði Krullur með handlóð 2-3 10-15 

Þríhöfði Liggjandi þríhöfða réttur 2-3 10-15 

Framanvert 
læri 

Framstig 2-3 10-15 

Aftanvert læri Réttstaða með stífar lappir 2-3 10-15 

Kálfar Sipp 2-3 10-15 

Kviður Uppsetur 2-3 Tímasett 

Kviður Planki  2-3 Tímasett 

Kviður Hliðar planki 2-3 Tímasett 

 



35 

11 Viðauki III 

 Dæmi um prógram fyrir annan og þriðja 

þriðjung meðgöngu 

  

Vöðvahópur Æfing Sett Endurtekningar 

Bak Sitjandi róður í vél 1-3 10-15 

Axlir Lateral raise með handlóð 1-3 10-15 

Brjóstkassi Sitjandi brjóstpressa í tæki 1-3 10-15 

Tvíhöfði Krullur með handlóð 1-3 10-15 

Þríhöfði Dýfur á bekk 1-3 10-15 

Framanvert 
læri 

Hnébeygja með handlóð 1-3 10-15 

Aftanvert læri Uppstig á kassa 1-3 10-15 

Kálfar Kálfaréttur án þyngdar 1-3 10-15 

Kviður Planki 1-3 Tímasett 

Kviður Bird Dog  1-3 10-15 

Kviður Hliðar planki 1-3 Tímasett 

 


