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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var svara spurningunni: Er munur á framförum í 

einkaþjálfun og fjarþjálfun hjá konum á aldrinum 35 – 55 ára? Undirspurningarnar voru 

síðan tvær: Hvaða áhrif hafa einkaþjálfun og fjarþjálfun á andlega heilsu? Og: Er 

einhver munur á aldurshópum?  

Mælingar voru notaðar til að skoða muninn á líkamsástandi þátttakenda fyrir 

og eftir íhlutun, ásamt spurningalista um breytingar á lífsgæðum þeirra. Í lok íhlutunar 

var einnig spurningalisti um ástundun þátttakenda og álit á rannsókninni. Úrtak 

rannsóknarinnar voru konur á aldrinum 35 – 55 ára. Þeim var skipt í tvo jafna hópa eftir 

aldri og líkamsástandi. Annar hópurinn stundaði einkaþjálfun (EÞH) og hinn hópurinn 

stundaði fjarþjálfun (FÞH). 32 konur (n=32) samþykktu þátttöku í rannsókninni, en 29 

konur (n=29) luku henni. 

Helstu niðurstöður gefa til kynna að ekki sé marktækur munur á framförum á 

líkamsástandi í einkaþjálfun og fjarþjálfun hjá konum á aldrinum 35 – 55 ára. EÞH 

bætti sig að meðaltali aðeins meira en FÞH í öllum líkamlegum mælingum, sem voru 

þyngd, fituprósenta, ummál, hámarkssúrefnisupptaka og styrkur. Á niðurstöðum má 

sjá að bæting á andlegri heilsu var marktækt meiri hjá EÞH en FÞH þegar allir kvarðar 

HL-prófsins eru skoðaðir í heild (p≤0,001), en ekki var marktækur munur þegar hver 

einstakur kvarði prófsins var skoðaður. Niðurstöður spurningalista sem lagður var fyrir í 

lok íhlutunar sýna að þátttakendur í  EÞH stunduðu æfingarnar betur, fannst þeir frekar 

hafa náð markmiðum sínum og voru almennt ánægðari með æfingarnar og þjálfunina í 

heild. 

Niðurstöður undirstrika að hreyfing bæði í formi einka- og fjarþjálfunar hefur 

ýmsa ávinninga en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar bætir einkaþjálfun 

lífsgæði einstaklinga meira en fjarþjálfun. Gagnlegt og áhugavert væri að skoða 

muninn á framförum í einka- og fjarþjálfun yfir lengri tíma og með fleiri þátttakendur.  
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Abstract 

Our main research objective was to discover if there was a notable improvement 

difference between personal training (PT) and online personal training (OPT), focusing 

on women between the ages of 35 and 55. We also had two different aspects that we 

wanted to find the answer to; What are the impacts of PT and OPT on mental health? 

And whether there is a difference between age groups.  

 Our participants were all women between the ages of 35 and 55. They were 

divided into two even groups, based on age and physical status. One of the groups 

attended PT, while the other group did OPT. 32 women (n=32) agreed to participate, 

and 29 (n=29) completed the program. We recorded the physical status of our 

participants before as well as after our program, and then we also used questionnaires 

to better analyze whether there were changes in their physical and mental health. At 

the end of our program we had them fill out a questionnaire.  

 Our research showed that there is not a notable difference in physical 

improvement between the women that attended PT and the women that did OPT. The 

women that had attended PT did however have a slightly higher improvement average 

when it came to physical status. Our research shows that improvements in mental 

health was significantly greater in the women that had attended PT when we look at 

the scales from the HL-test as a whole (p≤0,001), but there was not a notable 

difference when we looked at each scale separately. Based on the results from the end-

of-program questionnaire, the women that attended PT had worked harder, felt that 

they had achieved their goals and were simply overall more content regarding the 

trainings and the program as a whole.  

 Our results underline that there are significant benefits in exercising, both in the 

form of PT and OPT, but our research shows that PT is more successful in bettering the 

overall physical and mental health of an individual. It would be highly beneficial and 

interesting to compare improvements between PT and OPT over a longer period of time 

and recruiting a larger number of participants.  
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1. Inngangur    

Líkami okkar er margslunginn. Til þess að við getum lifað heilbrigðu lífi, þurfum við að 

fullnægja ákveðnum grunnþörfum hans. Hreyfing er ein af þessum grunnþörfum sem 

hafa fylgt mannslíkamanum frá upphafi þróunar1. Í dag geta einstaklingar valið á milli 

ýmissa tegunda þjálfunar eins og til dæmis einkaþjálfunar eða fjarþjálfunar. Í 

einkaþjálfun hefur hver einstaklingur sinn þjálfara sem fylgir honum allan tímann2 en 

fjarþjálfun fer að mestu leyti fram á netinu þar sem hver einstaklingur fær fyrirmæli frá 

þjálfara um æfingar og æfingaáætlun en sinnir þjálfuninni sjálfur. Reglulega eru síðan 

framkvæmdar mælingar til að meta árangur3. Til þess að einstaklingur njóti hreyfingar 

verður hann að finna eitthvað sem hentar honum eða eitthvað sem hann hefur gaman 

af. Möguleikarnir til að hreyfa sig eru fjölmargir og það er mjög mikilvægt að 

einstaklingar reyni að finna sér eitthvað við sitt hæfi hvað það varðar4.  

Vísindamenn hafa sýnt fram á með rannsóknum að ávinningar reglulegrar 

hreyfingar séu fjölþættir. Helstu kostir reglulegrar hreyfingar eru þeir að hún minnkar 

líkur á kransæðasjúkdómum, heilablóðfalli, sykursýki tegund II, geðröskun, sumum 

tegundum krabbameina og stoðkerfisvandamálum4. Regluleg hreyfing dregur einnig úr 

streitu, eykur orku, hjálpar til við að viðhalda kjörþyngd og vinnur gegn 

svefntruflunum1. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á framförum hjá 

þátttakendum í einkaþjálfun og fjarþjálfun. Ætlunin var að komast að því hvort munur 

væri á líkamlegum og andlegum framförum í einkaþjálfun og fjarþjálfun hjá konum á 

aldrinum 35 – 55 ára og hvort munur væri á aldurshópunum 35 – 45 ára og 45 – 55 ára. 

Tilgátur okkar voru: Framfarir eru meiri hjá konum í EÞH, meiri bæting er á andlegri 

heilsu hjá konum í EÞH og fjarþjálfun hentar betur konum á aldrinum 35 – 45 ára, 

miðað við konur á aldrinum 46 – 55 ára. Til að komast að því voru skoðaðar 

niðurstöður úr mælingum sem teknar voru í upphafi og lok íhlutunar á þeim 

markhópum sem myndaðir voru vegna rannsóknarinnar og nefndir eru hér að framan.  

Íhlutun var sex vikur af þol- og styrktarþjálfun í fylgd með þjálfara og án þjálfara.  

Þátttakendur í upphafi rannsóknar voru 32 konur á aldrinum 35 – 55 ára en 29 þeirra 

luku þátttöku. 
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2. Fræðilegur grunnur 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um hreyfingu og líkamshreysti. Gerð verða skil á 

ýmsum hugtökum, eins og hugtökunum einkaþjálfun og fjarþjálfun. Skoðaðar verða 

niðurstöður ýmissa rannsókna um ávinning hreyfingar, um mismunandi tegundir 

þjálfunaraðferða og rannsóknum um tengsl hreyfingar og lífsgæða. 

2.1 Hreyfing og hreysti 

Hreyfing er skilgreind sem hvers konar vinna beinagrindavöðva þar sem orkunotkun 

eykst umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing er hugtak sem nær því yfir allt sem felur í 

sér hreyfingu með einum eða örðum hætti4. Til þess að við getum lifað heilbrigðu lífi, 

þurfum við að fullnægja ákveðnum grunnþörfum líkamans. Ein af grunnþörfum 

líkamans er hreyfing og hún hefur fylgt mannslíkamanum frá upphafi þróunar, en í asa 

nútímasamfélags getur reynst erfitt að mæta þessum grunnþörfum1. Hreysti eða 

hraustleiki er metin út frá hæfileikanum til að bregðast við líkamlegu áreiti. 

Líkamshreysti felur í sér að líkaminn geti tekist á við margs konar erfiði. Til þess að 

öðlast líkamshreysti þarf heilbrigt hjarta og lungu, styrk, þol, gott jafnvægi, fimi og 

samhæfingu. Þetta eru þættir almennrar hreysti og þá er hægt að bæta með réttri 

líkamsþjálfun5. Hröð þróun síðustu ára og áratuga hefur hins vegar orðið til þess að 

hreyfing í daglegu lífi margra fer hverfandi4. 

Einstaklingur ætti að stunda hreyfingu í minnst 30 mínútur daglega af meðal 

ákefð4. Ákefð er skilgreind sem það þjálfunarálag sem unnið er á í ákveðinn tíma6. 

Einnig er gott að fara eftir hreyfingarpýramídanum (Mynd 1)7 sem byggður er upp eftir 

ráðleggingum Alþjóðaheilbrigðisstofnunar. Eins og sjá má á honum er einstaklingum 

ráðlagt að stunda daglega líkamlega þjálfun í að minnsta kosti 30 mínútur á hverjum 

degi. Styrktarþjálfun skal stunda tvo eða fleiri daga vikunnar en gæta þarf þess að hafa 

alltaf að minnsta kosti einn dag á milli styrktarþjálfunardaga til hvíldar. Þolþjálfun ætti 

að vera 30 mínútur á meðal ákefð, fimm daga vikunnar eða tuttugu mínútur á hárri 

ákefð, þrjá daga vikunnar. Ráðlagt er að íþróttir og frístundahreyfing sé stunduð tvo til 

þrjá daga í viku af fjölbreyttum æfingum. Jafnvægis og liðleikaæfingar eru einnig 

mikilvægar til að koma í veg fyrir föll og líkamlega áverka.7,8  
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Rannsóknir benda til þess að um helmingur fullorðinna hreyfi sig ekki í samræmi 

við hreyfingarráðleggingar. Aðalástæður fyrir hreyfingarleysi hjá fólki eru oftast lítill 

tími eða þreyta, og að þeirri ástæðu er mikilvægt að leggja áherslu á að hreyfing þurfi 

ekki að vera tímafrek og erfið4. 

Með rannsóknum hafa vísindamenn sýnt fram á það að ávinningar reglulegrar 

hreyfingar séu fjölþættir. Regluleg hreyfing hjálpar til við að viðhalda kjörþyngd9,10 og 

minnkar meðal annars líkur á háþrýstingi11, kransæðasjúkdómum12, heilablóðfalli, 

sykursýki tegund II12,13, þunglyndi14,15, sumum tegundum krabbameina12 og 

stoðkerfisvandamálum4. Með aldrinum hækkar einnig fituhlutfall líkamans sem felur í 

sér aukna heildarbyrði á líkamann. Samhliða því verður líkaminn viðkvæmur vegna 

þess að minni og brothættari beinagrind þarf að halda uppi enn meiri þyngd. Hreyfing 

hjálpar líkamanum að viðhalda beinþéttni. Eins og vöðvar, styrkjast beinin samhliða því 

álagi sem lagt er á þau. Hreyfing eykur álag á beinin vegna þyngdarafls og 

Mynd 1. Hreyfingarpýramídinn 
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vöðvaspennu, en þessir kraftar örva nýmyndun beina og geta því spornað gegn 

beinþynningu11,16.  

Regluleg hreyfing dregur einnig úr streitu, eykur orku og vinnur gegn 

svefntruflunum4. Sálfræðileg áhrif þess að eldast geta falið í sér breytingar á sjálfsáliti 

og almennri vellíðunartilfinningu. Þessa þætti er hins vegar hægt að bæta með virkum, 

heilbrigðum lífsstíl sem inniheldur reglulega hreyfingu. Hreyfing getur því dregið úr 

þáttum sem sýna tilfinningalegan óstöðugleika16. Einstaklingum líður ekki aðeins vel 

rétt eftir að þeir hafa lokið við hreyfingu heldur stuðlar hún einnig að betri líðan þeirra í 

framtíðinni. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þeir sem hafa hreyft sig 

reglulega í gegnum lífið eru hamingjusamari í ellinni en þeir sem hreyfa sig minna og að 

þeir sem hreyfa sig lítið eru líklegri til að glíma við þunglyndi á efri árum4. 

2.2 Einka- og fjarþjálfun 

Þjálfun er skipulagt, markvisst og endurtekið áreiti á líkamann með það að markmiði að 

bæta hann líffræðilega, hugarfarslega og félagslega4. Einkaþjálfun er þjálfun undir 

umsjón þjálfara. Þjálfari tekur mælingar, býr til æfingaáætlun og fylgir einstaklingnum í 

gegnum allar æfingar. 

Einkaþjálfarar eru sérfræðingar í heilsu og líkamshreysti. Þeir nota 

einstaklingsbundna nálgun til að meta, hvetja, fræða og þjálfa einstaklinga með tilliti til 

heilsu þeirra og líkamshreysti. Þeir hanna traustar og áhrifaríkar æfingaáætlanir og 

leiða einstaklinga áfram í átt að markmiðum þeirra. Þar að auki eru þeir færir um að 

bregðast á réttan hátt við neyðartilfellum sem upp kunna að koma. Einkaþjálfarar 

kunna sína sérfræðigrein og vísa einstaklingum til annarra faglærðra einstaklinga í 

heilbrigðisstétt gerist þess þörf2.  

Yfirleitt eru það lærðir einkaþjálfarar sem sjá um fjarþjálfun einnig, en 

fjarþjálfun fer aðallega fram með tölvusamskiptum yfir netið. Þetta er tiltölulega ný 

aðferð í þjálfun á Íslandi en einstaklingum sem stunda fjarþjálfun fer fjölgandi.  

Munurinn á einkaþjálfun og fjarþjálfun er í rauninni sá að þegar um einkaþjálfun er að 

ræða fylgir þjálfarinn einstaklingnum í þjálfun allan þjálfunartímann, en ekki í 

fjarþjálfuninni. Að öðru leyti er þjálfunin nokkurn veginn sú sama, þátttakandi fyllir út 

heilsufarsskýrslu og teknar eru helstu mælingar, hann fær síðan æfingaáætlun, heldur 
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matardagbók sem farið er yfir reglulega og er þannig fylgst með framförum hvers og 

eins á æfingatímanum3. Lítið er til af rannsóknum sem gerðar hafa verið á bæði 

einkaþjálfun og fjarþjálfun, og muninum á þessum þjálfunaraðferðum. 

Í rannsókn einni sem fjallar um einkaþjálfun og viðhorf fólks til hreyfingar er 

sýnt fram á að hjá einstaklingum sem stunda hreyfingu í fylgd með einkaþjálfara 

breytist viðhorf til reglulegrar hreyfingar og leiðir til meiri hreyfingar viðkomandi í 

kjölfar þjálfunar. 129 einstaklingar á aldrinum 20 – 65 ára tóku þátt í rannsókninni, þar 

sem þeir fóru í einkaþjálfun í tíu vikur. Í byrjun voru þátttakendur fengnir til að svara 

því hvert viðhorf þeirra væri til hreyfingar með því að velja eitt að fimm stigum: 1. Ekki 

ætlunin að gera breytingar, 2. Er að hugsa um að gera breytingar, 3. Tilbúinn til að gera 

breytingar, 4. Ákveðinn í að breyta til en aðeins í stuttan tíma, 5. Tilbúinn til að gera 

breytingar og viðhalda þeim. Af þeim 129 þátttakendum sem tóku þátt voru 27 sem 

voru á stigi fimm í byrjun og gátu því ekki hækkað um stig og enginn þeirra fór niður 

um stig. Af þeim 102 sem þá voru eftir sást mikil breyting upp á við. 61 þátttakandi fóru 

upp um eitt stig, 13 þátttakendur fóru upp um tvö stig, 27 þátttakendur voru ennþá á 

sama stigi og 1 þátttakandi fór niður um eitt stig. Það var því hjá 73% þátttakenda sem 

viðhorf til reglulegrar hreyfingar breyttust til hins betra17. 

Í rannsókn sem var gerð árið 2009  þar sem skoðaður var munur á loftháðum 

æfingum í fylgd með þjálfara og loftháðum æfingum án fylgdar þjálfara, kom í ljós að 

æfingar í fylgd með þjálfara sýndi fram á betri árangur. Rannsóknin var gerð á konum 

með gigtlíkar liðabólgur og voru þær 30 talsins. Konunum var skipt í tvo hópa, annar 

hópurinn æfði með fylgd þjálfara allar æfingar og í hinum hópnum æfðu konurnar 

sjálfar. Líkt og í fjarþjálfun hitti þjálfari konurnar sem æfðu sjálfar einu sinni í byrjum og 

kenndi þeim æfingarnar. Æft var þrisvar í viku í átta vikur. Hópurinn sem æfði í fylgd 

með þjálfara sýndi miklar framfarir í loftháðri afkastagetu og var mun betri en 

hópurinn sem æfði án fylgdar þjálfara. Báðir æfingarhóparnir voru þó öruggir18. 

Rannsókn var framkvæmd árið 2006 um áhrif þjálfunar án fylgdar þjálfara, þar 

sem æfingaráætlanir voru sendar um tölvu yfir netið. Rannsóknin var framkvæmd til að 

sjá hvort þjálfunin hefði áhrif á  blóðþrýsting þátttakenda. Rannsóknin var gerð á 135 

einstaklingum með eðlilegan blóðþrýsting og einstaklingum sem voru á mörkum þess 
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að vera með háþrýsting. Þátttakendum var skipt í tvo hópa: 1. Eðlilegur blóðþrýstingur 

og 2. Á mörkum þess að vera með háþrýsting. Eftir þriggja og sex mánaða þjálfun 

sýndu niðurstöður þátttakenda í hópi tvö fram á mikla lækkun bæði á efri og neðri 

mörkum blóðþrýstings, þyngdartap, lækkun BMI og ummál minnkaði. Hjá 

þátttakendum í hópi eitt minnkaði ummálið  hjá þátttakendum en þyngdin, BMI og 

blóðþrýstingurinn stóð í stað19. 

Æfingaráætlanir sem sendar eru yfir netið ná til einstaklinga sem hafa ekki 

aðgang að hefðbundinni þjálfun. Rannsókn var gerð árið 2010 á því hvernig 

þátttakendur nýta sér þjálfun yfir netið. Í æfingaáætluninni voru upplýsingar um 

næringu, hreyfingu, atferlisupplýsingar og stuðningsskilaboðadálkur. Það voru margir 

sem notfærðu sér þjálfunina en svo virtist vera sem notendur notfærðu sér ekki 

nægilega vel eina mikilvægustu þætti æfingaáætlanarinnar, fræðslu, að halda æfinga- 

og matardagbók og stuðningsdálkinn20.  

2.3 Þol og þolþjálfun 

Þol er geta líkamans til að erfiða mikið í langan tíma1. Þolþjálfun er hönnuð til að bæta 

afkastagetu hjarta-, æða-, öndunar- og efnaskiptakerfis líkamans og er það 

mikilvægasti þáttur æfingaáætlunar. Þolæfingar byggjast á því að líkamanum sé 

stöðugt séð fyrir því súrefni sem hann þarfnast, vöðvarnir eyða súrefninu ekki hraðar 

en það berst til þeirra. Þolþjálfun eykur hreysti og þol ætti að þjálfa að minnsta kosti 

þrisvar í viku5. Æfingar eins og að ganga, skokka, hlaupa, hjóla, synda, róa, dansa og að 

ganga fjöll eru dæmi um góðar þolæfingar21. 

Þjálfun til að viðhalda eða bæta þol krefst meira álags en líkaminn er vanur og 

til að ná meiri árangri verður líkaminn að ná að aðlaga sig meira álagi en fyrr. Líkami 

okkar er þannig gerður að hann er fær um að aðlagast auknu álagi. Það er þessi 

aðlögunarhæfni líkamans sem gerir okkur kleift að bæta okkur með hreyfingu. Þegar 

við aukum kröfurnar bæta frumur, vefir, líffæri og líffærakerfi sem reynt er á eiginleika 

sína til að þola meira álag og auka afköstin. Til að bæta frammistöðu er nauðsynlegt að 

æfa reglulega og bæta álagið jafnt og þétt1. Rannsóknir sýna að þegar óþjálfaður 

einstaklingur á í hlut þarf ekki meira en 5 – 10 mínútna þolþjálfun á dag til þess að 

árangur sjáist fljótt á vöðva-, hjarta- og æðakerfi. Regluleg þjálfun í lengri tíma er þó 
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áhrifaríkari en stuttur æfingatími. Varlega skal þjálfað í byrjun, nóg er að skokka í hálfa 

til eina klukkustund á viku. Síðan má auka við þolþjálfun þegar ástand einstaklingsins 

batnar21. 

Til að hægt sé að fá sem mestan árangur út úr þolþjálfun og stunda hana á 

öruggan hátt eru nokkrir þættir sem hafa ber í huga. Mikilvægt að drekka nóg af vökva 

til að viðhalda vökvajafnvægi í líkamanum og er vatn jafnan besti kosturinn. Viðeigandi 

fatnaður og fótabúnaður er mikilvægur og getur valið á honum farið eftir aðstæðum 

eins og hitastigi og veðri. Í þungaberandi æfingum eins og göngu og skokki skiptir máli 

að skórnir séu góðir. Fyrir æfingar er upphitun einnig mikilvæg og endurheimt í lok 

æfingar. Tilgangur upphitunar er að auka blóðflæði til vöðvanna sem nota á í 

æfingunni, auka hjartsláttinn rólega, undirbúa taugakerfið fyrir átak og auka hita í 

kjarna vöðva til að súrefnisflutningur frá blóði til vöðva verði hraðvirkari. Endurheimt, 

sem framkvæmd er í lok æfinga getur verið bæði óvirk eða virk. Virk endurheimt er 

þegar létt æfing eða hreyfing er framkvæmd eftir þjálfun, t.d. létt skokk eftir 

sprettþjálfun og óvirk endurheimt nefnist það þegar algjör hvíld fylgir í kjölfar 

þjálfunar22. Almenn viðmið um viðeigandi tíðni, ákefð og lengd þolæfinga eru yfirleitt 

eins og sést á töflu 1 hér fyrir neðan, þolæfingar tvisvar til fimm sinnum í viku á 50 – 

85% ákefð í 20 – 60 mínútur.  

Tafla 1 - Almenn viðmið um tíðni, ákefð og lengd æfinga 

Tíðni: 2 - 5 sinnum í viku 

Ákefð: 50% - 85% af HRR 

Lengd: 20 - 60 mínútur 

 

Við skipulagningu þolæfinga skal hafa í huga hvert líkamlegt ástand hvers 

einstaklings er, fyrri hreyfing og hver markmið hans eru áður en þolæfingaáætlunin er 

uppbyggð. Tegundir þolþjálfunar eru til dæmis langar léttar æfingar, hraðar æfingar 

með mikilli ákefð og lotuþjálfun.  Lotuþjálfun er byggð upp á lotum eða tímabilum með 

hárri og lágri ákefð til skiptis. Ávinningur lotuþjálfunar er sá að með réttum 

niðurskiptum lotum af vinnu og hvíld, geta einstaklingar afrekað mikla vinnu og meiri 

en hægt er með langri æfingu við lága ákefð2. 
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Í rannsókn sem gerð var af Hiroshi Nose og fleirum árið 2009, var reynt að þróa 

einfalda þjálfunaraðferð til að auka líkamlega heilsu og minnka áhættu á 

lífstílstengdum sjúkdómum hjá fólki á miðjum aldri eða eldri. Þau byggðu upp 

gönguáætlun með fimm settum af þriggja mínútna lotum af hraðri göngu (70% ákefð) 

og þrjár mínútur af hægri göngu (40% ákefð) á milli. Þeir sem tóku þátt í rannsókninni 

fóru eftir þessari gönguáætlun fjórum sinnum í viku eða oftar í fimm mánuði. Ef 

einstaklingarnir bjuggu langt frá þjálfaranum var fylgst með þeim í gegnum nettengt 

kerfi, með mæli sem reiknaði út orkueyðsluna á meðan æfingin fór fram og sendi síðan 

upplýsingar í tölvu. Í ljós kom að eftir fimm mánuði af lotuþjálfunaráætluninni jókst 

líkamleg heilsa hjá þeim sem fóru eftir áætluninni og þeir þættir sem tengjast 

lífstílssjúkdómum þróuðust til betri vegar, um 10-20% að meðaltali23. 

2.3.1 Loftfirrt og loftháð þol 

Þol skiptist upp í tvo mismunandi flokka, annars vegar loftháð þol og hins vegar loftfirrt 

þol. Loftháð þol er geta líkamans til að flytja súrefni til vöðvanna. Það gerir það að 

verkum að vöðvarnir ná að erfiða á miklum styrk í lengri tíma. Í loftháðri þjálfun ætti 

æfingin að vera samfelld hreyfing í að minnsta kosti 15 – 20 mínútur á 70% til 90% af 

hámarkspúls, að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku24. Loftfirrt þol er geta líkamans til 

að erfiða af miklum krafti í stuttan tíma og nýta loftfirrta orku úr vöðvum.21 Í loftfirrtri 

þjálfun er hver lota framkvæmd á minna en tveimur mínútum24.  

Í rannsókn sem var gerð árið 2004 á áhrifum daglegra lotuvinnuæfinga á þol 

kom í ljós að mjólkursýruþröskuldurinn hækkar, þ.e. loftfirrta þolið eykst. Í 

rannsókninni var engin aukning á loftháða þolinu, en það er mögulega vegna 

langvinnrar þreytu einstaklinganna vegna fjölda æfinga. Í framhaldi af þessari rannsókn 

var gerð önnur rannsókn árið 2005 á átta heilbrigðum einstaklingum. Í þeirri rannsókn 

voru teknar sex slíkar æfingar á hjóli á tveimur vikum með eins til tveggja daga hvíld á 

milli æfinga til að ná góðri endurheimt. Í rannsókninni þar sem einstaklingarnir fengu 

hvíld á milli erfiðra lotuvinnuæfinga jókst hámarks afkastageta einstaklinganna um 38% 

og glýkógenbirgðir vöðvanna í hvíld jókst um 26%. Rannsakendur komust að því eftir 

þessar tvær vikur að stutt lotuvinnuæfing (um það bil 15 mínútur af ákafri lotuvinnu) 

með eins til tveggja daga hvíld á milli æfinga jók getu vöðvanna til að taka upp súrefni 
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og tvöfaldaði loftháða þolgetu á hjóli hjá einstaklingum sem stunda hreyfingu sér til 

skemmtunar25. 

2.3.2 Hámarkssúrefnisupptaka 

Súrefnisupptaka er mælikvarði á þol eða loftháða efnaskiptagetu líkamans. 

Hámarkssúrefnisupptaka er það hámark sem einstaklingur getur náð í 

súrefnisupptöku.26 Hámarkssúrefnisupptaka er af flestum talin besta einstaka mæling 

fyrir þol lungna-, hjarta- og æðakerfis. Hámarkssúrefnisupptaka eykst mikið við 

loftháða þjálfun og er talið að besta leiðin til að auka hámarkssúrefnisupptöku sé að 

æfa þrisvar í viku, hálftíma í senn á 75% álagi, í að minnsta kosti 6 mánuði samfellt21. 

Þjálfarar geta notað mismunandi þolpróf til að komast að því hver hámarks-

súrefnisupptaka einstaklings er. Súrefnisupptaka er mæld á tvo mismunandi vegu. 

Annars vegar í millilítrum á kílógramm líkamsþyngdar á mínútu (ml/kg/mín.) og hins 

vegar í lítrum á mínútu (L/mín.). Í hámarkssúrefnisupptökuprófum þar sem 

líkamsþyngdin er ekki borin, t.d. á hjólaprófi er mælieiningin L/mín. notuð en í prófum 

þar sem þyngdin er borin er mælieiningin ml/kg/mín. notuð, t.d. í hlaupaprófi27. 

Einstaklingur bætir eingöngu hámarkssúrefnisupptöku í þeirri tegund þolæfingar sem 

hann stundar, það er að segja að þrátt fyrir að einstaklingur hafi þolgetuna til að hjóla 

lengi er ekki þar með sagt að hann hafi getuna til að hlaupa lengi. Virkni vöðvanna og 

súrefnisþörfin eru mismunandi eftir tegundum æfinga og eru þess vegna viðbrögð og 

aðlaganir mismunandi. Ef aukning á hámarkssúrefnisupptöku á sér stað í ákveðinni 

tegund þolþjálfunar, mun það þó hjálpa til í annarri tegund en ekki að sama marki2. 

Til eru “maximal” og “submaximal” þolpróf. “Maximal” þolpróf krefjast þess að 

einstaklingur haldi áfram þar til hann gefst upp og í þannig prófum gæti verið 

nauðsynlegt að hafa lækni viðstaddan. Þau eru ekki örugg né nauðsynleg, en þau sýna 

áreiðanlegustu niðurstöður um hámarkssúrefnisupptöku einstaklingsins. Með 

“submaximal” prófi má áætla hámarkssúrefnisupptöku með púlsi á einu eða fleiri 

vinnuálögum. “Submaximal” þolpróf eru áreiðanleg og skilmerkileg áætlun á 

hámarkssúrefnisupptöku einstaklings en ekki bein mæling2. 

Rannsóknir hafa sýnt að hámarkssúrefnisupptaka eykst fyrstu 8 – 12 vikur af 

þjálfun en þá nær hún sléttu og eykst ekki þrátt fyrir að álag á æfingum sé aukið. Þó að 
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hámarkssúrefnisupptaka aukist ekki eykst úthaldsgeta einstaklingsins. Mæling á 

hámarkssúrefnisupptöku er þó ekki talin vera nægileg ein og sér til að áætla úthald hjá 

einstaklingum í þolíþróttum21. 

2.4 Vöðvar og vöðvastyrkur 

Hlutverk vöðvakerfisins er að mynda kraft og gera mannslíkamanum kleift að starfa og 

hreyfa sig. Einnig myndar það hita og hreyfir efni í gegnum líkamann eins og meltingar- 

og hjarta- og æðakerfið. Til eru þrjár tegundir af vöðvum en þær eru hjartavöðvi, sléttir 

vöðvar og þverrákóttir beinagrindarvöðvar. Sléttir vöðvar og hjartavöðvinn lúta 

ósjálfráðri stjórnun. Beinagrindarvöðvar eru sjálfstýranlegir af taugakerfinu og geta 

þess vegna dregist saman og lengst eftir okkar eigin vilja og vitund. Þeir eru um það bil 

36-45% af heildarlíkamsþyngd og eru um 600 talsins. Vefur beinagrindavöðva er 

ríkulegasti vefur líkamans2.  

Til að gera líkamanum kleift að hreyfa sig og gera æfingar vinna vöðvarnir 

saman í vöðvahópum. Þar að auki vinna vöðvarnir í búk og útlimum í pörum sem vinna 

á móti hvert öðru, þannig að þegar einn vöðvi, gerandvöðvi, framkvæmir ákveðna 

hreyfingu, teygist á vöðvanum sem vinnur á móti, mótvöðvanum. Sem dæmi má nefna 

að þegar tvíhöfðabeygja er framkvæmd í uppréttri stöðu, er þríhöfði, sem er aftan á 

upphandlegg, mótvöðvi tvíhöfðans, sem er framan á upphandleggnum.  Einnig er talað 

um samverkandi vöðva, en það eru þeir vöðvar sem aðstoða gerandvöðvann við 

hreyfingu og fínstilla hana2.  

2.4.1 Uppbygging og eiginleikar vöðva 

Uppbygging vöðva er úr vöðvafrumum og bandvef. Einnig er talað um vöðvafrumur 

sem vöðvatrefjar eða vöðvaþræði. Trefjarnar eru mislangar, frá nokkrum sentímetrum 

í andlistvöðvum og upp í 20-30 sentímetra í vöðvum í fótum. Trefjarnar eru oftast 

minna en 0,1 millimetrar í þvermál, sem má líkja við hár á höfði. Þvermálið getur þó 

farið eftir þjálfunarástandi viðkomandi, en styrktarþjálfun eykur þykkt vöðvatrefjanna 

og gerir þær sverari. 

Eiginleikar beinagrindavöðva eru teygjanleiki, þenjanleiki og samdráttarhæfni. 

Teygjan- og þenjanleiki gera vöðvanum kleift að teygjast í líkingu við það þegar teygja 

teygist og er það hvíldarlengd vöðvans þegar teygjan hættir að dragast saman aftur. 
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Samdráttarhæfni vöðvans er sú einstaka hæfni hans til að dragast saman og/eða 

mynda spennu á endapunktum. Beinagrindavöðvar geta dregist saman um helming 

miðað við hvíldarlengd en aftur á móti lengst um næstum 150%2. 

Taugaörvun getur leitt til þriggja grundvallartegunda af vöðvastarfsemi; 

lengjandi, styttandi og jafnlengdar samdráttar. Styttandi samdráttur á sér stað þegar 

vöðvinn vinnur bug á álagi og styttist, til dæmis þegar höndin lyftist í tvíhöfðabeygju. 

Lengjandi samdráttur er þegar vöðvinn getur ekki myndað næga spennu og er 

yfirbugaður með of miklu álagi, og hann þar af leiðandi lengist. Lengjandi samdráttur á 

sér yfirleitt stað þegar hraðalækkun á sér stað í liðamótum. Til dæmis þegar við 

göngum niður stiga, þá á sér stað lengjandi samdráttur í vöðvum framan á lærum því 

það hægir á beygingu hnés. Styttandi og lengjandi vöðvastarf innihalda virka hreyfingu, 

eins og þegar vöðvinn annaðhvort hreyfir lið eða stjórnar hreyfingu hans. Í jafnlengdar 

vöðvastarfi myndar vöðvinn kraft á móti viðnámi en yfirbugar það ekki og þar af 

leiðandi styttist hann ekki, lengist né myndar hreyfingu við lið. Margir af þeim vöðvum 

sem halda líkamanum uppi vinna stöðugt í jafnlengdar samdrætti við að halda 

beinagrindinni í uppréttri stöðu á móti þyngdarlögmálinu2.  

2.4.2 Styrktarþjálfun 

Þegar byggja á upp örugga og áhrifaríka styrktarþjálfun þarf að hafa í huga fleiri þætti 

en þegar verið er að byggja upp þolþjálfun. Ferlið byrjar á mati á líkamlegu ástandi, 

samhæfingu og tækni einstaklingsins og ákvörðun um hvert aðalmarkmið 

styrktarþjálfunar skal vera. Síðan þarf að ákveða hvaða æfingar á að hafa í áætluninni, 

hversu oft í viku einstaklingurinn á að æfa, sett æfinga, þyngd, endurtekningar, 

markmið æfinga og hversu lengi á að hvíla á milli.  

 Allar áhrifaríkar æfingaáætlanir byggjast á þremur meginþáttum: Tegund 

æfinga, yfirálagi og framvindu. Við gerð æfingaráætlana verður að hafa þessa þætti í 

huga, til að markmið náist og koma í veg fyrir meiðsli. Tegund æfinga skiptir máli, það 

er að segja að einstaklingurinn æfi á ákveðinn hátt til að ná ákveðinni niðurstöðu. Ef 

einstaklingur vill til að mynda bæta styrk í lærum og mjöðm, þá er hann ekki látinn taka 

niðurtog, sem æfir efri bakvöðva.  
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Yfirálag er það þegar álag eða ákefð er meiri en einstaklingurinn er vanur og er 

mikilvægt vegna þess að líkaminn venst álagi. Æfingar skila því takmörkuðum árangri 

nema einstaklingurinn upplifi yfirálag. Álag er yfirleitt ákvarðað með því að setja til um 

þyngd þá er einstaklingurinn lyftir, en einnig er hægt að auka tíðni æfinga í hverri viku 

og fleira mætti nefna. Framvinda er einnig þáttur sem hefur áhrif, því að með tímanum 

eykur einstaklingurinn styrk og þol, og þarf þess vegna að auka álagið svo að ákefðin 

haldi áfram að vera meiri en sú sem einstaklingurinn er vanur eða búinn að ná áður. 

Þjálfunarálag verður einnig að auka stigbundið. Það er allt frá áreynslu í keppni eða 

hverri einstöku æfingu. Ef þjálfun er hætt í einhvern tíma stöðvast framfarir og það 

sem einstaklingurinn hefur áunnið sér með þjálfuninni gengur til baka1.  

Eftir fertugt fer meðalkonan að tapa vöðvamassa og hámarksstyrk sínum og 

getur hún misst meira ef hún notar vöðvana of lítið.28 Þetta er þó misjafnt og fer eftir 

því hvort einstaklingar eru í þjálfun eða ekki.1 Vöðvarýrnun hægir á brennslu 

hitaeininga og þá safnast fita fyrir í líkamanum og þyngd eykst óhjákvæmilega. En með 

reglulegri hreyfingu er hægt að sporna gegn þessu28. Til að draga úr tapi vöðvastyrks er 

því mikilvægt fyrir alla að stunda styrktarþjálfun1. Hún bætir ekki aðeins stærð og styrk 

vöðva heldur stuðlar einnig að öðrum þáttum líkamlegrar hreysti eins og bættu 

vöðvaþoli, vöðvaafli, líkamssamsetningu og liðleika5. Styrktarþjálfun bætir 

líkamssamsetningu með því að auka vöðvamassa og minnka líkamsfitu. Líkaminn þarf 

að nota meiri orku til þess að viðhalda vöðvavef frekar en að viðhalda fitufrumum. 

Þegar vöðvamassi eykst við styrktarþjálfun eykst hraði efnaskipta einnig. Hraðari 

efnaskipti leiða ekki einungis af sér fitutap, heldur hjálpar það einnig við viðhald og 

stjórnun líkamsþyngdar þegar kjörþyngd hefur verið náð16. 

2.5 Mælingar 

Próf eða mæling er stöðluð til að mæla líkamlega eða andlega eiginleika eða ástand. 

Tilgangur mælinganna er að fylgjast með framvindu þjálfunarinnar yfir æfingatímann. 

Niðurstaða einnar mælingar hefur ekki nægilegt gildi, heldur er mikilvægt að hafa þær 

fleiri svo hægt sé að bera niðurstöður saman við fyrri mælingar. Þannig getur 

einstaklingurinn keppt við sjálfan sig þegar markmiðið er að bæta sig á ákveðnu 

tímabili1. 
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2.5.1 Grunnmælingar – Hvíldarpúls og blóðþrýstingur  

Hvíldarpúls er hversu oft hjartað slær á mínútu í hvíld. Hann er venjulega á milli 60 – 85 

slög á mínútu21. Hvíldarpúls er venjulega fundinn með því að telja hann áður en farið er 

á fætur og nokkrum mínútum eftir að einstaklingur vaknar, en einnig má nota 

púlsmæli. Með þjálfun og auknu þoli lækkar hvíldarpúlsinn1. 

Blóðþrýstingur er þrýstingurinn sem blóðið myndar á æðaveggina þegar hjartað 

slær. Slagþrýstingur er sá þrýstingur sem myndast þegar hjartað dregst saman en 

þanþrýstingur þegar hjartað þenst út. Blóðþrýstingurinn er ávallt gefinn upp sem tvær 

tölur, þ.e. efri og neðri mörk. Efri mörkin sýna hæsta þrýsting í æðinni (slagþrýstingur) 

og neðri mörkin sýna lægsta þrýsting í æðinni (þanþrýstingur)21. 

2.5.2 Húðþykktarmæling  

Húðþykktarmæling er hagnýtasta og mest notaða mæling til þess að áætla 

fituprósentu  einstaklinga16. Hjá flestum er eina leiðin til að meta sitt eigið 

líkamsástand að stíga á vigtina eða horfa í spegilinn og klípa í ýmsa líkamsparta. 

Nákvæm greining á líkamssamsetningu er hins vegar mikilvæg fyrir heilsuna, því of 

mikil líkamsfita getur valdið háum blóðþrýstingi, háu kólesterólmagni og sykursýki16.  

Nefna má að 20-25% af heildarþyngd kvenna er fita. Fitan liggur aðallega á mjöðmum, 

rasskinnum, upphandleggjum, brjóstum og maga5.  

Þykkt húðfellinga segir til um hlutfall fituvefs undir húð. Fituprósenta sem er 

fundin út með húðþykktarmælingu er réttmæt og er hægt að treysta slíkri mælingu 

þegar hún er mæld af faglærðum einstaklingi. Hægri hlið líkamans er mæld, tekið er 

um húðfellingu og klipið. Teknar eru tvær mælingar á hverjum stað, ef það er tveggja 

millimetra eða 10% munur á þessum tveimur mælingum skal taka eina mælingu í 

viðbót. Staðir á líkamanum þar sem teknar eru húðþykktarmælingar til að áætla 

fituprósentu eru: Bak, þríhöfði, brjóst, undir holhönd, mjöðm, kviður og læri. Síðan er 

notuð ákveðin reikniaðferð til að reikna út eðlisþyngd einstaklingsins og önnur til að 

reikna út fituprósentuna með eðlisþyngdinni2. 

2.5.3 Ummálsmæling 

Ummálsmæling er tekin með málbandi sem mælir í sentímetrum. Hægri hlið líkamans 

er mæld. Staðir sem hægt er að mæla í ummálsmælingu eru: Höfuð, háls, 
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framhandleggur, upphandleggur, brjóst, mitti, kviður, mjöðm, læri og kálfar2. Í 

ummálsmælingu er ekki alltaf mældir allir þessir staðir.  

2.5.4 Hámarkssúrefnisupptaka - Uppstigspróf 

Uppstigsprófið er hannað af McArdle og fleirum. Einstaklingur stígur í þrjár mínútur 

upp á pall sem er 41,3 sentímetrar á hæð. Konur stíga 22 þrep á mínútu og karlar 24 

þrep á mínútu. Um leið og einstaklingur hefur klárað prófið er púls hans mældur. 

Púlsinn að loknu prófi er síðan notaður til að reikna út hámarkssúrefnisupptöku með 

ákveðinni jöfnu29. 

2.5.5 Vöðvaþolspróf – Armbeygjupróf 

Vöðvaþol er geta einstaklings til að halda endurtekinni hreyfingu áfram í langan tíma 

eða viðnám gegn þreytu. Vöðvaþolspróf ætlast til þess að einstaklingur framkvæmi 

hreyfingu án hvíldar og án óviðkomandi hreyfingar. Til eru mörg vöðvaþolspróf og er 

armbeygjupróf eitt þeirra. Önnur dæmi eru kviðæfingapróf og dýfur á stöng24.  

Í armbeygjuprófinu kemur einstaklingurinn sér fyrir í armréttustöðu með 

líkamann beinan, með aðeins meira en axlabreidd á milli handa og fingur vísa fram. Til 

eru tvenns konar útgáfur af armbeygjuprófinu, í öðru þarf einstaklingurinn að snerta 

gólfið með hökunni en í hinu er aðstoðarmaður sem leggur hnefana undir brjóstkassa 

þess sem tekur prófið, brjóstkassinn verður þá að snerta hnefa aðstoðarmanns til að 

armbeygjan teljist með. Einstaklingurinn gerir síðan eins margar armbeygjur og hann 

getur á einni mínútu29. 

2.5.6 Heilsutengd lífsgæði – HL prófið 

Heilsutengd lífsgæði er líðan og lífsfylling einstaklinga með hliðsjón af heilsufari, 

slysum, sjúkdómum og meðferð. Lífsgæði eru bæði efnisleg og persónubundin. 

Efnislegu lífsgæðin er hægt að meta hlutlægt en líðan og lífsfylling eru persónubundin 

hjá hverjum og einum og ekki metin svo auðveldlega nema með einstaklingnum 

sjálfum. Það þarf þess vegna mælitæki til hægt sé að meta persónubundin lífsgæði og 

til þess er notað próf sem kallast HL-próf. HL-prófið er samsett af 30 spurningum sem 

varða ellefu þætti heilsutengdra lífsgæða. Spurningar fyrir hvern þátt eru ein til fimm. 

Búið er að rannsaka áreiðanleika og réttmæti prófsins og hvort tveggja reyndist 

viðunandi30. 
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Niðurstöður rannsóknar sem gerð var um magn hreyfingar og lífsgæði voru þær 

helstar að hreyfing bætir lífsgæði einstaklinga og bætir andlega og líkamlega líðan. 

Rannsóknin stóð yfir í sex mánuði og voru þátttakendur 430 konur sem komnar voru á 

breytingaskeiðið og höfðu háan blóðþrýsting. Þátttakendum var skipt í fjóra hópa, einn 

stundaði enga hreyfingu en hinum hópunum var skipt upp eftir orkueyðslu (4, 8 og 12 

kkal/kg/viku). Átta stig heilsutengdra lífsgæða voru skoðuð. Átta stig heilsutengdra 

lífsgæða voru líkamleg heilsa, verkir, eigin skynjun á heilsufari, takmarkanir við dagleg 

störf, félagsleg samskipti, tilfinningaleg vandamál, lífsþróttur og geðheilsa. 

Rannsakendur fengu út að magn hreyfingar skiptir máli, því meira sem einstaklingur 

hreyfir sig því meiri aukning verður á lífsgæðum hans31. 

Í rannsókn frá árinu 2007 kom í ljós að hreyfing hefur mikil áhrif á lífsgæði 

kvenna. Þátttakendur í rannsókninni voru 63.152 konur á aldrinum 40 – 67 ára. 

Konurnar gerðu grein fyrir þeirri hreyfingu sem þær höfðu stundað árin 1986, 1988, 

1992, 1994 og 1996. Árin 1996 og 2000 voru konurnar einnig fengnar til að greina frá 

sjö stigum heilsutengdra lífsgæða sinna. Niðurstöðurnar voru svo skoðaðar árið 2006. 

Kom í ljós að lífsgæði jukust hjá þeim konum sem höfðu aukið við hreyfingu sína á 

árunum 1986 til 1996, miðað við þær sem höfðu staðið í stað með hreyfingu þessi ár. 

Það sama kom úr niðurstöðunum frá 1996 til 2000. Niðurstöður rannsókna sýna því svo 

ekki verður um villst að langtíma regluleg hreyfing hefur góð áhrif á lífsgæði 

einstaklinga32. 

2.5.7 Heilsufarsskýrsla  

Heilsufarsskýrsla er skýrsla sem einstaklingur fyllir út áður en þjálfun byrjar. Þar segir 

einstaklingurinn sjálfur til um líkamsástand sitt, það er að segja hvort hann þjáist af 

einhverjum meiðslum eða verkjum, hversu oft hann er vanur að hreyfa sig, hann segir 

til um markmið sín með þjálfuninni, skammtíma og langtímamarkmið ásamt því að 

svara öðrum spurningum um störf sín og lifnaðarhætti.   
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3. Aðferð og mælingar 

Í þessum kafla verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni. Farið 

verður yfir þær mælingar sem framkvæmdar voru á þátttakendum ásamt því hvernig 

úrvinnslu gagna var háttað.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur sé á framförum einstaklinga sem 

stunda einkaþjálfun annars vegar og fjarþjálfun hins vegar. Meginþáttur í uppbyggingu 

rannsóknarinnar var íhlutun í formi styrktar- og þolþjálfunar annars vegar með fylgd 

þjálfara og hins vegar án þjálfara. Mælingar fóru fram 8. – 11. janúar í sundhöllinni á 

Selfossi. Þessar mælingar voru teknar: Grunnmælingar (blóðþrýstingur og hvíldarpúls), 

húðþykktar- og ummálsmæling, próf til að áætla hámarkssúrefnisupptöku og 

styrktarpróf. Þjálfunin fór einnig fram í sundhöllinni á Selfossi í líkamsræktarstöðinni 

Actic. 

 Rannsóknarferlið byrjaði föstudaginn 8. janúar 2011 en þá voru fyrri mælingar 

gerðar. Þær stóðu yfir til 11. janúar 2011. Í vikunni 11. – 16. janúar 2011 var farið yfir 

æfingaáætlun með fjarþjálfunarhópnum (FÞH). Þjálfun með einkaþjálfunarhópnum 

(EÞH) hófst svo mánudaginn 17. janúar 2011 og stóð yfir í 6 vikur og lauk þann 25. 

febrúar 2011. Seinni mælingar voru svo framkvæmdar 26. – 28. febrúar 2011. 

3.2 Þátttakendur 

Rannsóknin hófst á því að finna þátttakendur. Útbúin var auglýsing sem sett var upp á 

helstu stöðum á Selfossi og í fréttablaðið: „Dagskráin“ það sem leitast var til að finna 

konur á aldrinum 35 – 55 ára til að taka þátt í rannsókninni. 36 konur höfðu samband 

og vildu taka þátt í rannsókninni en þegar að mælingunum kom höfðu 32 staðfest 

þátttöku sína og þannig var úrtakið fundið. Úrtakið í rannsókninni voru 32 (n=32) konur 

á aldrinum 35 – 55 ára. Þátttakendur dreifðust vel yfir aldursbilið. 

 Þátttakendur skrifuðu undir skriflegt samþykki þegar þær mættu í fyrstu 

mælingar. Þar var þeim gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, hvað fælist í þátttöku 

þeirra og þeim tjáð að þeim væri leyfilegt að hætta þátttöku hvenær sem er á 
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æfingatímabilinu án nokkurra eftirmála. Upplýst samþykki þátttakenda má sjá í 

fylgiskjölum.  

Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir aldri og líkamsástandi, á þann hátt að 

hóparnir væru sem sambærilegastir í þeim tilgangi að reyna að fá eins skýr svör og 

mögulegt væri við rannsóknarspurningum okkar. Þátttakendur voru 16 í hvorum hóp. 

Annar hópurinn var settur í einkaþjálfun og hinn í fjarþjálfun. Þátttakendur í 

einkaþjálfunarhópnum æfðu þrisvar í viku í fylgd með þjálfara og einu sinni í viku tóku 

þær létta æfingu án fylgdar þjálfara. Þær æfðu fjórum sinnum í viku, og skiptust 

æfingarnar í tvær styrktaræfingar, eina þolæfingu og eina létta æfingu. Þátttakendur í 

fjarþjálfunarhópnum fengu sömu æfingaáætlun en þeir æfðu án fylgdar þjálfara. 

Þjálfari hitti þær einu sinni í byrjun til að fara yfir æfingaáætlunina og fara vel í gegnum 

allar æfingar og vikuáætlun. 32 þátttakendur hófu sex vikna íhlutun en 29 luku henni. 

Tveir þátttakendur úr einkaþjálfunarhóp og einn úr fjarþjálfunarhóp hættu íhlutun. 

3.3 Mæliaðferðir 

Teknar voru  6 mismunandi mælingar á þátttakendum. Þátttakendur voru beðnir um 

að mæta í íþróttafatnaði og góðum skóm í mælingar og í buxum sem auðvelt er að 

klípa í gegnum (húðþykktarmæling). 

3.3.1 Grunnmælingar – Blóðþrýstingur, hvíldarpúls og þyngd 

Við blóðþrýstingsmælingarnar var notaður sjálfvirkur blóðþrýstingsmælir af gerðinni 

Omron M2 compact. Á blóðþrýstingsmælinum kom hvíldarpúlsinn einnig fram. Við 

mælingu á þyngd þátttakenda var vigt af gerðinni Wilfa notuð. Þátttakendur stigu á 

vigtina án skófatnaðar. 

3.3.2 Húðþykktarmæling 

Húðþykktarmæling var tekin fyrir og eftir þjálfun. Húðþykkt þátttakenda var mæld á sjö 

stöðum á líkamanum: Herðablaði, þríhöfða, brjósti, undir holhönd, mjöðm, kvið, og 

læri. Mælingin var tekin með klípu frá Slimguide. Teknar voru þrjár eða fleiri mælingar 

á hverjum stað og síðan reiknað út meðaltal þriggja mælinga með minna en 0,2% 

skekkjumörk. Allar mælingar að frátöldum mælingum á læri voru gerðar á beru holdi 

en klipið var í læri í gegn um þunnar buxur þátttakenda.   
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3.3.3 Ummálsmæling 

Ummálsmæling var tekin á þátttakendum á sjö stöðum: Upphandlegg, brjósti, mitti, 

kvið, mjöðmum, lærum og kálfum. Mælt var með málbandi með sentímetramáli. Allar 

mælingar voru teknar á hægri hlið líkamans og tvær mælingar voru teknar á hverjum 

stað, og önnur til viðbótar ef ekki kom sama tala út úr fyrstu tveimur mælingunum. 

Mælingar yfir brjóst, mjöðm og læri voru teknar yfir fatnað. 

3.3.4 Hámarkssúrefnisupptökupróf – Uppstigspróf 

Prófið sem við notuðum til þess að áætla hámarkssúrefnisupptöku var uppstigspróf 

hannað af McArdle og fleirum. Þátttakendur stigu 22 þrep á mínútu upp á pall sem er 

41,3 sentímetrar á hæð í þrjár mínútur. Þátttakendur voru beðnir um að setja á sig 

belti með hjartsláttarnema frá Polar áður en prófið byrjaði. Notuð var síðan púlsklukka 

frá sama framleiðanda til þess að fylgjast með púlsinum á meðan á prófinu stóð. Púls 

að loknu prófi var síðan skráður niður og síðar notaður til að áætla hámarks-

súrefnisupptöku.  

3.3.5 Vöðvaþolspróf – Armbeygjupróf 

Vöðvaþolsprófið sem við notuðum var armbeygjupróf, sem ákvarðar vöðvaþol í efri 

búk. Þátttakendur taka sér armréttustöðu á hnjánum með líkamann beinan með 

aðeins meira en axlabreidd á milli handanna, og fingur vísa fram. Aðstoðarmaður 

leggur hnefana undir brjóstkassa þátttakenda. Þátttakendur gerðu síðan eins margar 

armbeygjur á hnjánum og þeir gátu á einni mínútu. Brjóstkassi þátttakenda varð að 

snerta hnefa aðstoðarmanns til að armbeygjan teldist með.  

3.3.6 Heilsutengd lífsgæði 

Þátttakendur voru beðnir um að svara HL-prófinu, sem er spurningalisti um 

heilsutengd lífsgæði bæði fyrir og eftir íhlutun. Þátttakendur fengu prófið með sér 

heim eftir fyrri mælingar og afhentu okkur það útfyllt þegar þær mættu á fyrstu æfingu 

eða þegar farið var yfir æfingaáætlun. Í seinni mælingunum voru þátttakendur beðnir 

um að svara prófinu á staðnum.  

3.3.7 Spurningalisti um þjálfunina 

Aðeins í seinni mælingunum voru þátttakendur beðnir um að svara spurningalista 

varðandi þjálfunina. Spurningalistinn innihélt sex spurningar, þar sem tveimur 
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spurningum var sérstaklega beint til fjarþjálfunarhópsins. Með spurningalistanum 

leituðumst við til að fá svör við því hvort þátttakendur í fjarþjálfunarhópnum hefðu æft 

eins og sett hafði verið fyrir og að fá fram viðhorf beggja hópa til þjálfunarinnar. 

3.4 Íhlutunaraðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þær íhlutunaraðferðir sem notaðar voru í rannsókn-

inni. Gerð verða skil á styrktar- og þolþjálfun þátttakenda. 

3.4.1 Styrktarþjálfun 

Tvisvar í viku var styrktaríhlutun framkvæmd. Útbúin var tvískipt styrktaráætlun þar 

sem í annarri æfingunni var lögð áhersla á brjóstvöðva, bakvöðva og 

upphandleggsvöðva (tvíhöfða og þríhöfða) og í seinni æfingunni á vöðva í fótum og 

axlavöðva. Í byrjun æfinganna var upphitun á tæki að eigin vali í tíu mínútur og einnig 

var fimm mínútna brennsla á miðri æfingunni. Í báðum æfingum styrktaríhlutunarinnar 

voru tólf styrktaræfingar og ávallt var unnið með tvo vöðvahópa sem vinna hvor á móti 

öðrum, til dæmis bak- og brjóstvöðvar. Æfingin var sett þannig upp að þegar 

þátttakandi var búinn að framkvæma eitt sett af æfingu fyrir ákveðinn vöðvahóp, tók 

hann strax eitt sett af næstu æfingu fyrir vöðvahópinn á móti. Yfirleitt voru tvær 

æfingar fyrir hvern vöðvahóp en undantekning var með kvið- og bakæfingarnar í lok 

æfingarinnar, þar var einni æfingu bætt við. Í lok æfinganna var einnig tíu til fimmtán 

mínútna endurheimt þar sem þátttakendur máttu fara á tæki að eigin vali á lágri ákefð. 

Fyrstu tvær vikurnar af þjálfuninni voru settin í hverri styrktaræfingu þrjú og 

endurtekningarnar fimmtán. Þá var þyngdin sem lyft var ekki þung og miðað var við að 

erfitt væri að lyfta þremur síðustu endurtekningunum í settinu. Þegar tvær vikur voru 

liðnar var  endurtekningum fækkað í tólf og bætt aðeins við þyngdina, miðað var við 

2,3 kg en sumir þátttakendur gátu aukið þyngdina meira. Síðustu tvær vikurnar var 

endurtekningum fækkað í tíu og þyngt lítið eitt aftur. 

3.4.2 Þolþjálfun 

Það voru tvær þolíhlutanir í viku í þær sex vikur sem rannsóknin stóð yfir. Önnur var 

lotuvinnuæfing þar sem þátttakandi vann hraða og hæga vinnu til skiptis og hin æfingin 

var létt 40 mínútna æfing sem hver og einn framkvæmdi sjálfur. Létta æfingin var val 

um eitthvað sem hver og einn hafði áhuga á, til dæmis að fara út í göngutúr, sund, 
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fjallgöngu eða eitthvað þess háttar. Þátttakandi gerði síðan lotuvinnuæfinguna í fylgd 

með þjálfara. Hún var tekin á annað hvort hjóli eða á hlaupabretti. Við notuðum 

hjólaæfingu frá „Líkami fyrir lífið“ og hlaupaæfingu. Hjólaæfingunni breyttum við 

lítillega vegna þess að erfiðleikastigin á hjólunum voru léttari í líkamsræktarstöðinni 

Actic heldur en miðað er við í æfingunni í „Líkaminn fyrir lífið“.  

 Tafla 2. Lotuvinnuæfing á hjóli frá Líkami fyrir lífið 

 

   Tafla 3. Lotuvinnuæfing á hlaupabretti 

 

 

Eins og sést á töflunni með hjólaæfingunni hér fyrir framan unnu þátttakendur á hverju 

erfiðleikastigi í eina mínútu. Þátttakendur byrjuðu í erfiðleikastigi fimm í tvær mínútur 

til að hita aðeins upp, fóru svo upp í erfiðleikastig sex og unnu á hverju erfiðleikastigi í 

eina mínútu þar til komið var upp í erfiðleikastig númer níu. Þátttakendur fóru síðan 

niður í erfiðleikastig sex og unnu svo aftur upp í erfiðleikastig níu, þetta gerðu 

þátttakendur fjórum sinnum en í lok æfingarinnar fóru þátttakendur upp í erfiðleikastig 

10, en sá þáttur í töflunni er feitletraður vegna þess að ákefðin á að vera mest á 

þessum stigum æfingarinnar. Í lokin hjóluðu þátttakendur sig síðan niður í eina mínútu 

á erfiðleikastigi fimm.  

Hlaupaæfingin var þannig útfærð að þátttakendur byrjuðu æfinguna á því að 

hita upp í fimm mínútur. Æfingin byrjar þannig á fimm mínútna upphitun, síðan eru 

Líkami fyrir lífið -  

Hjólaæfing (20 mín.) 

Mín. 
Erfiðleika-

stig Mín. 
Erfiðleika-

stig 

0-1 5 10 – 11 6 

1 – 2 5 11 – 12 7 

2 – 3 6 12 – 13 8 

3 – 4 7 13 – 14 9 

4 – 5 8 14 – 15 6 

5 – 6 9 15 – 16 7 

6 – 7 6 16 – 17 8 

7 – 8 7 17 – 18 9 

8 – 9 8 18 – 19 10 

9 - 10 9 19 – 20 5 

 
Á hlaupabrettinu (30 mín.): 

 
5 mín upphitun – Skokka rólega/Ganga 

 
4 x 3 mín – Hlaup/Skokk /Hlaup – há ákefð   
(2 mín. hvíld á milli – Ganga rólega/ skokka rólega lág 
ákefð) 

 
5 mín í lokin – Skokka rólega/ Ganga 
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tekin fjögur þriggja mínútna sett þar sem ákefðin er aukin. Á milli settanna þar sem 

ákefðin er aukin var svo tveggja mínútna hvíld þar sem þátttakandi var á lágri ákefð. Í 

lokin var síðan fimm mínútna endurheimt á lágri ákefð. Skráðar voru niður vegalengdir 

hjá þátttakendum í báðum æfingum og áttu þátttakendur að reyna að ná eins langri 

vegalengd og þeir gátu, ásamt því að keppast við að ná lengra en á síðustu þolæfingu 

þar á undan. 

 Þolíhlutun kom einnig aðeins inn á styrktaræfingunum en þá tóku þátttakendur 

ætíð tíu mínútna upphitun í byrjun æfinga, síðan fimm mínútur á þoltæki að eigin vali 

af hárri ákefð á miðri æfingunni, til þess að fá smá tilbreytingu í æfinguna og bæta 

þolið í leiðinni. Í lok styrktaræfingar var síðan tíu til fimmtán mínútna virk endurheimt 

þar sem þátttakendur æfðu á lágri ákefð á tæki að eigin vali. 

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Öll gögn úr mælingum og svör af spurningalistum voru sett inn í Office forritið Excel og 

reiknuð þar út. Forritið var einnig notað í allri tölfræðilegri úrvinnslu. T-próf var notað 

til að reikna út marktækni, en það var notað til þess að prófa mismun meðaltalna úr 

fyrri og seinni mælingu hjá báðum rannsóknarhópum, EÞH og FÞH. Marktækni var 

miðuð við p≤0,05.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta eru 

niðurstöður úr holdafarsmælingum, mælingum á þoli og styrk, niðurstöður 

spurningalista um heilsutengd lífsgæði og niðurstöður spurningalista sem lagður var 

fyrir í lokin. 

4.1 Þátttakendur 

Í byrjun rannsóknarinnar voru þátttakendur 32 konur, en 29 (n=29) luku henni. Ef 

niðurstöður vantaði úr annað hvort fyrri eða seinni mælingu voru þær mælingar 

ógildar og ekki teknar með í niðurstöðum. Samanburður var gerður á tveimur hópum, 

þar sem annar hópurinn hafði stundað einkaþjálfun og hinn fjarþjálfun í sex vikur. 

Fjórtán (n=14) konur í EÞH og fimmtán (n=15) konur í FÞH luku rannsókninni. 

Þátttakendur voru á aldrinum 35 – 55 ára og búa allir á Selfossi eða í nágrenni við 

Selfoss. Á töflu 4 má sjá meðalaldur, -þyngd og –hæð þeirra 29 þátttakenda sem luku 

rannsókn. 

Tafla 4.  Aldur, hæð og þyngd þátttakenda sem luku rannsókn 

 

 

 

 

4.1.1 Einkaþjálfunarhópur (EÞH) 

Í EÞH voru fjórtán (n=14) þátttakendur sem luku rannsókninni. Í töflu 5 eru bornar 

saman niðurstöður úr fyrri og seinni mælingu hjá hópnum. Aðeins níu (n=9) 

þátttakendur í EÞH kláruðu hámarkssúrefnisupptökuprófið í fyrri mælingu og því voru 

hinar fimm ógildar, þrátt fyrir að þær hafi náð að klára prófið í seinni mælingum.  

  

 Fjöldi (n) Fyrri mæling 

Aldur (ár) 29 45,41 (6,37) 

Hæð (sm) 29 165,59 (5,76) 

Þyngd (kg) 29 80,68 (20,59) 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik) 
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Tafla 5. Líkamsþyngd, ummál, fituprósenta og niðurstöður úr þol- og vöðvaþolsprófi hjá EÞH 

EÞH Fjöldi (n) Fyrri mæling Seinni mæling Mism. 

Þyngd (kg) 14 85,75 (21,57) 85,26 (20,23) 0,49↓ 

Ummál (sm) 14 561,75 (61,87) 552,46 (50,30) 9,29↓ 

Summa 7 húðfellinga (mm) 14 191,98 (47,94) 167,94 (37,69) 24,04↓ 

Fituprósenta (%) 14 33,98 (5,40) 31,14 (4,73) 2,84↓ 

Þolpróf (púls) 9 163,44 (11,63) 156,33 (6,14) 7,11↓ 

VO2MAX (ml/kg/mín.) 9 35,62 (2,15) 36,94 (1,13) -1,31↑ 

Armbeygjupróf (n) 14 14,93 (8,38) 25,21 (11,65) -10,29↑ 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik) ↓ lækkun, ↑ hækkun 

 

 Þegar líkamsþyngdin úr fyrri og seinni mælingu er borin saman sést að 

þátttakendur léttust að meðaltali um 0,49 kg, eða 0,5% á æfingatímanum. Ummálið 

minnkaði að meðaltali um 9,29 sentímetra, eða um 1,65%. Fituprósenta þátttakenda 

lækkaði um 2,84%. Hámarkssúrefnisupptaka (VO2MAX) hækkaði úr 35,62 ml/kg/mín. í 

36,94 ml/kg/mín., eða um 3,69%. Í vöðvaþolsprófinu bættu þátttakendur sig um 10,29 

armbeygjur að meðaltali, eða um 68,9%. Hjá EÞH bættu þátttakendur sig í öllum 

þáttum rannsóknarinnar. Mest varð bæting í vöðvaþolsprófinu (armbeygjupróf) en 

minnsta bæting varð á þyngd þátttakenda.  

4.1.2 Fjarþjálfunarhópur (FÞH) 

Í FÞH voru fimmtán (n=15) þátttakendur sem luku rannsókninni. Tafla 6 sýnir mismun 

niðurstaðna úr fyrri og seinni mælingum rannsóknarinnar hjá FÞH. Eins og hjá EÞH 

kláruðu ekki allir þátttakendur hámarkssúrefnisupptökuprófið í fyrri mælingu og voru 

þess vegna einungis þrettán mælingar teknar gildar. 
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Tafla 6. Líkamsþyngd, ummál, fituprósenta og niðurstöður úr þol- og vöðvaþolsprófi hjá FÞH 

 Fjöldi (n) Fyrri mæling Seinni mæling      Mism. 

Þyngd (kg) 15 75,95 (19,14) 76,31 (18,53) -0,36↑ 

Ummál (sm) 15 526,70 (65,01) 518,70 (63,15) 8,00↓ 

Summa 7 húðfellinga (mm) 15 154,82 (50,35) 133,73 (39,20) 21,09↓ 

Fituprósenta (%) 15 29,15 (6,91) 26,37 (5,81) 2,78↓ 

Þolpróf (púls) 13 153,00 (9,22) 150,00 (13,22) 3,00↓ 

VO2MAX (ml/kg/mín.) 13 37,55 (1,70) 38,10 (2,44) -0,55↑ 

Armbeygjur (n) 15 21,60 (7,49) 31,40 (9,75) -9,80↑ 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik) ↓ lækkun, ↑ hækkun 

 

Þegar líkamsþyngdin úr fyrri og seinni mælingu er borin saman má sjá að 

þátttakendur í FÞH þyngdust að meðaltali um 0,36 kg, eða 0,47%, á meðan á 

rannsókninni stóð.  Ummálið minnkaði að meðaltali um 8 sentímetra, eða um 1,52%. 

Fituprósenta þátttakenda lækkaði úr 29,15% í 26,37%, eða um 2,78%. 

Hámarkssúrefnisupptaka (VO2MAX) hækkaði úr 37,55 ml/kg/mín. í 38,10 ml/kg/mín., 

eða um 1,47%. Í vöðvaþolsprófinu bættu þátttakendur sig að meðaltali um 9,8 

armbeygjur, eða um 45,37%. FÞH bætti sig ekki í öllum þáttum rannsóknarinnar en 

breytan sem kom verst út hjá þeim hópi var líkamsþyngdin en hópurinn þyngdist 

dálítið. FÞH bætti sig mest í vöðvaþolsprófinu (armbeygjupróf) og varð 

meðaltalshækkun hjá hópnum þar lítið minni en hjá EÞH . 

4.2 Samanburður á milli hópa 

Enginn marktækur munur var á framförum hjá EÞH og FÞH. EÞH bætti sig þó aðeins 

meira í öllu en FÞH að meðaltali, en munurinn var ekki nægur til að vera marktækur. Í 

töflu 7 má sjá samanburð á framförum hópanna. 
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 Tafla 7. Samanburður á framförum í ýmsum þáttum hjá þátttakendum  

 Einkaþjálfun         Fjarþjálfun t-próf 

Breyta Mismunur Fjöldi (n) Mismunur Fjöldi (n) p-gildi 

Þyngd (kg) 0,49 (2,02) 14 -0,36 (1,67) 15 0,23 

Fituprósenta (%) 2,84 (1,63) 14 2,78 (1,84) 15 0,93 

Summa  7 húðfellinga (mm) 24,04 (16,34) 14 21,09 (15,33) 15 0,62 

Heildarummál (sm) 9,29 (8,39) 14 8 (6,60) 15 0,65 

Armbeygjur (n) -10,29 (6,40) 14 -9,8 (5,17) 15 0,83 

VO2MAX (ml/kg/mín.) -1,31 (1,17) 9 -0,55 (1,49) 13 0,20 

Gildi: Meðaltal (Staðalfrávik), *p<0,05 **p<0,001 

Þegar hóparnir eru bornir saman er mestur munur á breytunum þyngd (p=0,23) og 

hámarkssúrefnisupptaka (p=0,20). Minnstur munur á milli hópanna var á breytunum 

fituprósenta (p=0,93) og armbeygjur (p=0,83) en þar bættu hóparnir sig álíka mikið að 

meðaltali. Munurinn á breytunum ummál (p=0,65) og summa húðfellinga (p=0,62) var 

einnig svipaður. Þátttakendur í einkaþjálfun (n=14) léttust meira en þátttakendur í 

fjarþjálfun (n=15), en einkaþjálfunarhópurinn (n=14) léttist um 0,49 kg að meðaltali, á 

meðan fjarþjálfunarhópurinn(n=15) þyngdist um 0,36 kg að meðaltali. Þrátt fyrir þetta 

var ekki marktækur munur (p=0,23) á hópunum. Þátttakendur í einkaþjálfun (n=9) 

bættu sig einnig meira en þátttakendur í fjarþjálfun (n=13) í hámarkssúrefnistöku 

(p=0,20).  

4.2.1 Áhrif á heilsutengd lífsgæði 

Þátttakendur svöruðu spurningalistum um heilsutengd lífsgæði  (HL-próf) í byrjun 

rannsóknarinnar og í lokin. Þrettán (n=13) þátttakendur í EÞH og fjórtán (n=14) í FÞH 

svöruðu spurningalistanum bæði í fyrri og seinni mælingu. Tvö próf, eitt úr hvorum 

hópi voru ógild vegna þess að gögn fengust ekki fyrir seinni mælingu. Á töflu 8 og 9 má 

sjá niðurstöður hjá EÞH og FÞH úr fyrri og seinni mælingu. Hafa ber í huga að eftir því 

sem talan í hverjum kvarða er hærri þeim mun betri er niðurstaðan. Það er því gott 

þegar mínus er fyrir framan töluna í mismuni á fyrri og seinni mælingu eins og sjá má í 

öllum kvörðum í  töflu 8.  
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Tafla 8. Niðurstöður úr fyrri og seinni mælingum HL-prófs hjá EÞH.  

EÞH 
 Kvarðar Fjöldi (n) Fyrri Seinni Mismunur 

Heilsufar 13 46,08 (11,41) 50,85 (10,07) -4,77↑ 

Einbeiting 13 45,92 (9,66) 51,15 (9,95) -5,23↑ 

Depurð 13 49,15 (9,71) 53,46 (8,89) -4,31↑ 

Samskipti 13 48,92 (9,92) 52,38 (9,29) -3,46↑ 

Fjárhagur 13 46,54 (9,61) 47,62 (8,22) -1,08↑ 

Þrek 13 48,38 (10,15) 55,54 (9,22) -7,15↑ 

Kvíði 13 49,69 (11,49) 56,31 (9,58) -6,62↑ 

Líkamsheilsa 13 49,23 (10,85) 51,92 (9,48) -2,69↑ 

Verkir 13 47,15 (12,08) 49,15 (11,17) -2↑ 

Sjálfsstjórn 13 47,77 (9,44) 52,62 (9,60) -4,85↑ 

Svefn  13 46,46 (11,65) 48,85 (12,26) -2,38↑ 

Líðan  13 49,23 (7,44) 54,46 (7,34) -5,23↑ 

Lífsgæði 13 47,23 (10,82) 52,69 (10,24) -5,46↑ 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik). ↑ hækkun,  ↓ lækkun 

 
Tafla 9. Niðurstöður úr fyrri og seinni mælingu HL-prófs hjá FÞH. 

FÞH 
 Kvarðar Fjöldi (n) Fyrri Seinni Mismunur 

Heilsufar 14 54,50 (6,77) 54,79 (6,69) -0,29↑ 

Einbeiting 14 55,21 (4,89) 56,14 (4,22) -0,93↑ 

Depurð 14 55,50 (3,50) 57,07 (2,46) -1,57↑ 

Samskipti 14 57,36 (3,65) 57,36 (2,47) 0,00ss   

Fjárhagur 14 53,43 (6,11) 54,36 (5,83) -0,93↑ 

Þrek 14 55,86 (5,02) 57,64 (7,88) -1,79↑ 

Kvíði 14 59,07 (4,63) 59,57 (3,80) -0,50↑ 

Líkamsheilsa 14 55,43 (6,24) 55,00 (8,59) 0,43↓ 

Verkir 14 51,21 (8,17) 51,07 (13,02) 0,14↓ 

Sjálfsstjórn 14 55,43 (4,20) 56,29 (3,73) -0,86↑ 

Svefn  14 53,57 (3,92) 55,79 (4,32) -2,21↑ 

Líðan  14 56,57 (4,38) 57,71 (4,58) -1,14↑ 

Lífsgæði 14 56,93 (4,41) 58,07 (4,84) -1,14↑ 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik). ↑ hækkun,  ↓ lækkun 

Þegar niðurstöður úr HL-prófinu hjá báðum hópum eru bornar saman kemur í 

ljós að meðaltal mismunar kvarðanna hjá EÞH er -4,25 og -0,83 hjá FÞH. Þegar 

skoðaður er munurinn á einstökum kvörðum heilsutengdra lífsgæða úr fyrri og seinni 

mælingu sést að hjá EÞH hækkuðu þátttakendur mest í kvarðanum þrek um 14,79%. 

Einnig hækkaði EÞH í kvíða um 13,31%, í einbeitingu um 11,39%, í líðan um  10,63% og 
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heilsufari um 19,35%. Í FÞH hækkuðu þátttakendur ekki eins mikið, þar hækkuðu 

þátttakendur mest í kvarðanum svefn, eða um 4,13%. Einnig hækkaði FÞH um 3,2% í 

þreki. Á mynd 2 má sjá línulega dreifingu niðurstaðna úr fyrri og seinni mælingu hjá 

báðum hópum EÞH og FÞH, og meðaltal almennings.  

 

Mynd 2. Heilsutengd lífsgæði - Myndin sýnir niðurstöður úr fyrri og seinni mælingu hjá 
báðum hópum ásamt meðaltali almennings. 

Þrátt fyrir að mikill munur hafi verið á niðurstöðum þátttakenda í EÞH og FÞH úr 

fyrri mælingum á heilsutengdum lífsgæðum (sjá mynd 2), var sá munur ekki 

marktækur. En þegar borinn er saman mismunurinn á niðurstöðum úr 

spurningalistanum um heilsutengd lífsgæði (HL-próf) hjá EÞH og FÞH með t-prófi, 

kemur í ljós að p-gildið er p≤0,001 sem þýðir að marktækur munur er á hópunum.   

4.2.2 Spurningalisti 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningalista sem lagður var fyrir í lok 

rannsóknarinnar kemur í ljós munur á hópunum tveimur. Í fyrstu spurningu 

spurningalistans var spurt hvorum hópnum þátttakendur hefðu tilheyrt. Allir 

þátttakendur sem luku rannsókninni (n=29) svöruðu spurningalistanum, fjórtán (n=14) 

þátttakendur úr EÞH og fimmtán (n=15) úr FÞH. 
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Mynd 3. Svör FÞH um ástundun æfingaráætlunar. 

 Tveimur spurningum á spurningalistanum var aðeins beint til þátttakenda í FÞH. 

Á mynd 3 má sjá svör þátttakenda í FÞH, þar sem þeir svöruðu því hvort þeir hefðu 

mætt á allar æfingar sem settar voru fyrir á æfingaáætluninni eða ekki. Í ljós kemur að 

aðeins fimm (n=5) þátttakendur í FÞH mættu skilvíslega á allar æfingar sem settar voru 

fyrir en tíu (n=10) þátttakendur svöruðu spurningunni neitandi.  

 

Mynd 4. Svör FÞH um hversu vel þær fóru eftir æfingaáætlun. 

 Á mynd 4 má sjá svar við hinni spurningunni sem aðeins var beint til 

þátttakenda í FÞH. Spurt var að því hversu vel þátttakendur fóru eftir þeirri 
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æfingaáætlun sem fyrir þá var lögð, það er hversu nákvæmlega þeir fóru í gegnum 

æfingar og æfingaáætlun. Aðeins einn (n=1) sagðist hafa fylgt æfingaáætlun 

nákvæmlega allan tímann, þrír (n=3) þátttakendur gerðu allar æfingar sem voru á 

æfingaáætlun í þau skipti sem þeir mættu og aðrir þrír (n=3) þátttakendur gerðu ekki 

allar æfingar sem voru á æfingaáætlun í þau skipti sem þeir mættu. Flestir 

þátttakendur (n=7) sögðust hafa fylgt æfingaáætlun að mestu leyti. 

 

Mynd 5. Svör EÞH og FÞH um ánægju með æfingar á æfingaáætlun. 

Á mynd 5 má sjá að langflestir þátttakendur sem luku rannsókninni (n=26) voru mjög 

ánægðir með æfingar þær sem settar voru upp á æfingaáætlun. Tveir þátttakendur 

(n=2) úr FÞH voru frekar ánægðir og einn (n=1) úr FÞH var hvorki ánægður né 

óánægður með æfingarnar. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mjög ánægð Frekar ánægð Hvorki né Frekar 
óánægð

Mjög óánægð

Fj
ö

ld
i (

n
)

Varst þú ánægð með æfingarnar?

EÞH

FÞH



39 
 

 

Mynd 6. Svör EÞH og FÞH um það hvort þátttakendur hafi náð markmiðum sínum 

Á mynd 6 má sjá að þegar á heildina er litið eru þátttakendur í EÞH ánægðari 

með framfarir sínar og telja sig hafa náð markmiðum sínum. Í EÞH voru þrettán (n=13) 

þátttakendur sem töldu sig hafa náð þeim markmiðum sem þeir höfðu sett sér fyrir 

áður en rannsókn byrjaði, en aðeins einn (n=1) svaraði því neitandi. Í FÞH voru átta 

(n=8) þátttakendur sem svöruðu spurningunni játandi og sjö (n=7) þátttakendur sem 

töldu sig ekki hafa náð markmiðum sínum.  

 Í lok spurningalistans var spurt hvað þátttakendum hefði þótt standa upp úr 

eftir rannsóknina þegar á heildina er litið. Sex (n=6) þátttakendur, það er 42,9% úr EÞH 

sögðu gott að hafa þjálfarann með sér, þá hvarflaði ekki að þeim að sleppa æfingunni, 

það veitti þeim gott aðhald. Hinir átta (n=8) þátttakendurnir í EÞH voru annað hvort 

ánægðir með bætt þol og bættan styrk eða fannst þjálfunin frábær í alla staði. Fjórir 

(n=4) þátttakendur, það er 26,7% úr FÞH svöruðu því að þjálfunin hefði komið þeim af 

stað í hreyfingu. Ellefu  (n=11) þátttakendur sögðust vera ánægðir með æfingaráætlun 

og fannst gaman að kynnast verkefninu. Einn (n=1) þátttakandi í FÞH sagðist hafa með 

þjálfuninni fengið staðfestingu á því að fjarþjálfun hentaði ekki týpum eins og henni. 

4.2.3 Munur á aldurshópum 

Þátttakendum í EÞH og FÞH var innan hvors hóps fyrir sig skipt upp í tvö aldursbil: Yngri 

(35 – 45 ára) og eldri (46 – 55 ára). Í byrjun voru átta yngri og átta eldri þátttakendur í 

EÞH. Sex (n=6) þátttakendur á aldrinum 35 – 45 ára og átta (n=8) á aldrinum 46 – 55 
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ára í þeim hópi luku síðan rannsókninni. Tafla 10 sýnir muninn á framförum hjá yngri 

og eldri konum í EÞH. 

Tafla 10. Munur eftir aldri í EÞH 

 EÞH Yngri Eldri t-próf 

 Fjöldi (n) Mismunur Fjöldi (n) Mismunur p-gildi 

Þyngd (kg) 6 1,52 (2,61)  8 -0,29 (1,05)   0,16 

Fituprósenta (%) 6 3,14 (2,35)   8 2,61 (0,91)   0,32 

Summa 7 húðfellinga (mm) 6 30,32 (23,78)   8 19,33 (5,75)   0,73 

Heildarummál (sm) 6 9,58 (11,01)   8 9,06 (6,64)   0,92 

VO2MAX (ml/kg/mín.) 6 -1,31 (0,49) 8 -0,55 (1,28)   0,11 

Armbeygjur (n) 6 -10,33 (8,09)   8 -10,25 (5,42)   0,98 

Gildi: Meðaltal (staðalfrávik), *p<0,05 **p<0,001  

Yngri þátttakendur í EÞH bættu sig meira en eldri í öllum þáttunum. Yngri 

konurnar léttust um 1,52 kg að meðaltali en þær eldri þyngdust um 0,29 kg að 

meðaltali. Yngri konurnar lækkuðu einnig meira í fituprósentu, minnkuðu meira í 

ummáli, bættu hámarkssúrefnisupptökuna og styrkinn meira heldur en þær eldri.  Eins 

og sjá má á p-gildum í töflu 8 er munur milli aldurshópa í EÞH ekki marktækur og því 

ekki hægt að alhæfa um þýðið.  

 Í FÞH voru átta (n=8) á aldrinum 35 – 45 ára sem luku rannsókninni en sjö (n=7) 

á aldrinum 46 – 55 ára. Tafla 11 sýnir muninn á framförum hjá yngri og eldri konum í 

FÞH. 

Tafla 11. Munur eftir aldri í FÞH 

FÞH Yngri Eldri t-próf 

 Fjöldi (n) Mismunur Fjöldi (n) Mismunur p-gildi 

Þyngd (kg) 8  -0,66 (1,63)  7 -0,01 (1,76)  0,48 

Fituprósenta (%) 8  2,61 (2,06)  7 2,97 (1,70)  0,64 

Summa 7 húðfellinga (mm) 8 18,87 (14,63)  7 22,54 (16,88)  0,72 

Heildarummál (sm) 8  7,75 (8,44)  7 8,29 (4,28)  0,88 

VO2MAX (ml/kg/mín.) 8 -1,31 (1,80)  7 -0,55 (0,97)  0,70 

Armbeygjur (n) 8  -10,63 (5,78)  7 -8,86 (4,63)  0,52 

Gildi: Meðaltal (Staðalfrávik), *p<0,05 **p<0,001 
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Yngri konurnar í FÞH þyngdust meira en eldri konurnar, eða um 0,66 kg að 

meðaltali. Eldri konurnar þyngdust einnig en aðeins um 0,01 kg að meðaltali. Eldri 

konurnar lækkuðu fituprósentuna meira og minnkuðu ummálið meira en yngri. Yngri 

bættu sig þó meira í hámarkssúrefnisupptöku og styrk. Ekki er þó marktækur munur á 

aldurshópunum í FÞH. 
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5. Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvort munur væri á 

einkaþjálfun og fjarþjálfun hvað varðar líkamlega og andlega heilsu og komast að því 

hvort önnur hvor þjálfunin henti ákveðnum aldurshópum betur en öðrum. Til að 

komast að því voru framkvæmdar líkamlegar og heilsufarslegar mælingar og notaður 

spurningalisti til að meta andlega líðan. Niðurstöður úr mælingum í rannsókninni sýndu 

framfarir í þessum þáttum hjá báðum hópum þegar meðaltal er skoðað. Niðurstöður 

voru þó ekki allar marktækar. 

 Hjá báðum hópunum, EÞH og FÞH, urðu meðaltalsbreytingar á mælingum á 

líkamlegum þáttum. Meðaltalsbreytingar voru litlar á þyngd en miklar á fituprósentu, 

ummáli, hámarkssúrefnisupptöku og styrk.  Ekki var einblínt á þann þátt umfram aðra 

að þátttakendur skyldu léttast, heldur var mat á lífsháttarbreytingu þátttakenda 

aðalmarkmið rannsóknarinnar og litið var á þyngdartap sem afleiðingu eða fylgifisk 

þeirra breytinga. Auðveldara er fyrir einstaklinga sem eiga við offitu að stríða að léttast 

hratt á skömmum tíma en fyrir einstaklinga sem eru í kjörþyngd33. Þyngdartapið er 

aðallega fitumagn34.  

Í þolíhlutun rannsóknarinnar var notast við bæði lotuvinnuæfingar og 

þolæfingar af lágri ákefð. Rannsóknir hafa sýnt að lotuvinnuæfingar bæta 

hámarksafkastagetu einstaklinga,  auka getu vöðvanna til að taka upp súrefni og bæta 

líkamlega heilsu23,25. Í styrktaríhlutun var notast við tvískipta lyftingaráætlun þar sem 

þyngd var aukin og endurtekningum fækkað á tveggja vikna fresti. Styrktarþjálfun bætir 

líkamssamsetningu með því að auka vöðvamassa og minnka líkamsfitu. Líkaminn þarf 

að nota meiri orku til þess að viðhalda vöðvavef frekar en að viðhalda fitufrumum. 

Þegar vöðvamassi eykst við styrktarþjálfun eykst hraði efnaskipta einnig. Hraðari 

efnaskipti leiða ekki einungis af sér fitutap heldur hjálpa þau einnig til við viðhald og 

stjórnun líkamsþyngdar þegar kjörþyngd hefur verið náð16.  

Þátttakendur tóku próf í fyrri og seinni mælingum til að mæla andlega heilsu og 

lífsgæði þeirra og var notast við HL-próf. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing hefur 

góð áhrif á heilsutengd lífsgæði og bætir andlega líðan einstaklinga31,32. Í rannsókn þar 

sem konur höfðu aukið við hreyfingu sína á fjórtán ára tímabili kom í ljós að lífsgæði 

þeirra bötnuðu meira heldur en þeirra sem höfðu staðið í stað í hreyfingu32. Magn 
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hreyfingar skiptir einnig máli, í rannsókn þar sem konum var skipt í fjóra hópa eftir 

mismiklu magni hreyfingar, sýndi sá hópur sem hreyfði sig oftast mestu framfarirnar31. 

Niðurstöður úr rannsókninni sýna skýrt þennan heilsufarslega ávinning í bæði 

einka- og fjarþjálfun og teljum við að þær ættu að hafa hvetjandi áhrif á einstaklinga 

sem vilja breyta um lífsstíl og leiða til þess að fleiri sæktu í aukna hreyfingu með 

skipulögðum hætti.  

5.1 Þátttakendur 

Alls luku 29 konur af þeim 32 sem byrjuðu í rannsókninni, hlutfall þátttöku var því 

90,6%. Það er ásættanlegt hlutfall, en þátttakendur voru hins vegar ekki nógu margir 

frá byrjun til að fá nægilega marktækar niðurstöður.  Tvær konur úr EÞH hættu 

þátttöku vegna heilsufarslegra ástæðna og ein kona úr FÞH hætti þátttöku með því að 

mæta ekki í seinni mælingar. Skoðaðar voru niðurstöður hjá FÞH annars vegar og EÞH 

hins vegar.  

5.2 Áhrif einkaþjálfunar 

Út frá niðurstöðum mælinga voru áhrif einkaþjálfunar skoðuð. Skoðaðar voru 

meðaltalsbreytingar hjá þessum hópi á holdafari, þol og styrk, heilsutengdum 

lífgæðum og niðurstöður úr spurningalista sem lagðir voru fyrir í lok rannsóknar. 

5.2.1 Holdarfar 

Í rannsókninni léttust þátttakendur í EÞH um 0,49 kg eða um 0,5% frá fyrstu mælingu 

til þeirrar seinni eftir sex vikna íhlutun. Ummál hjá þátttakendum í EÞH minnkaði að 

meðaltali um 9,29 sentímetra, eða um 1,65% og fituprósenta lækkaði um 2,84%. Allar 

mælingar EÞH á holdafari sýndu jákvæðar niðurstöður og því ætti sá árangur að hafa 

hvetjandi áhrif á þátttakendur um að halda reglulegri hreyfingu áfram eftir rannsókn. 

Ávinningur hefði hugsanlega orðið meiri í þessum þáttum ef mataræði hefði verið hluti 

af íhlutun, fylgst hefði verið með mataræði þátttakenda og þeim gefnar ráðleggingar 

um það á meðan á rannsókninni stóð. 

5.2.2 Þol og styrkur 

Þegar niðurstöður fyrri og seinni mælinga eru bornar saman má sjá að þátttakendur í 

EÞH bættu vöðvaþol mikið, eða um 10,29 armbeygjur að meðaltali. Hámarks-
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súrefnisupptaka þeirra jókst einnig, en hún fór úr 35,62 ml/kg/mín. í 36,94 ml/kg/mín. 

Hafa ber í huga að fimm þátttakendur í EÞH gátu ekki klárað uppstigsprófið í fyrri 

mælingu og voru þær mælingar því ógildar þrátt fyrir að allar hefðu klárað prófið í 

seinna skiptið. Þrátt fyrir að þessar mælingar hafi verið ógildar er þó ljóst að með því 

að klára prófið í seinna skiptið hafi fimm þátttakendur aukið hámarkssúrefnisupptöku á 

æfingatímanum og teljum við það styrkja niðurstöður rannsóknar okkar þó ekki sé það 

fært inn með tölulegum niðurstöðum mælinga. 

5.2.3 Heilsutengd lífsgæði 

Þegar niðurstöður EÞH úr HL-prófinu í fyrri og seinni mælingu eru skoðaðar má sjá að 

þátttakendur bættu sig að meðaltali í öllum þrettán kvörðum prófsins. Þeir bættu sig 

einna helst í kvörðunum þrek, kvíði, líðan, einbeiting og lífsgæði. Minnst bæting var á 

kvörðunum fjárhagur og verkir. Nokkrir þátttakendur áttu við smávægileg líkamleg 

vandamál að stríða, sem þeir annað hvort höfðu glímt við áður en rannsókn hófst eða 

höfðu orðið fyrir á meðan rannsókn stóð óviðkomandi  íhlutun rannsóknarinnar.  

5.2.4 Spurningalisti 

Þegar niðurstöður úr spurningalistanum frá seinni mælingu eru skoðaðar má sjá að 

þátttakendur  í EÞH voru allir mjög ánægðir með æfingarnar. Aðeins einum 

þátttakanda af fjórtán fannst hann ekki hafa náð þeim markmiðum sem hann setti sér 

á æfingatímanum.  

Spurt var í lok spurningalistans um það hvað hefði staðið upp úr þessar sex 

vikur sem íhlutun stóð yfir. Svör sex þátttakenda voru í þá veru að það væri gott að 

hafa þjálfarann með sér á æfingunum, hinir átta þátttakendurnir sögðu ýmist að líðan 

væri betri, að þol og styrkur þeirra hafi aukist, að þolæfingarnar hafi verið það sem 

stóð upp úr og að þeir væri ánægðir með allt og þetta hafi verið frábært í alla staði. 

5.3 Áhrif fjarþjálfunar 

Í þessum kafla verður áhrif fjarþjálfunar skoðuð. Rætt verður um meðaltalsbreytingar 

hjá FÞH á holdafari, þoli og styrk, heilsutengdum lífgæðum og niðurstöður úr 

spurningalista sem lagður var fyrir í lok rannsóknar. 
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5.3.1 Holdarfar 

Í rannsókninni þyngdust þátttakendur í FÞH örlítið að meðaltali, eða 0,36 kg eða um 

0,47% frá fyrstu mælingu til þeirrar seinni eftir sex vikna íhlutun. Ummál hjá 

þátttakendum í FÞH minnkaði að meðaltali um 8 sentímetra, eða um 1,52% og 

fituprósenta þátttakenda lækkaði úr 29,15% í 26,37%, eða um 2,78%. Ástæður þess að 

þær léttust ekki geta verið að með styrktarþjálfun eykst vöðvamassi sem er þyngri en 

fita21. Þó svo að FÞH  hafi ekki sýnt jákvæðar niðurstöður í öllum mælingum á holdafari 

ættu þátttakendur að vera ánægðir með árangurinn og vonast er til að aðrir þáttir 

rannsóknarinnar og árangur á æfingatímanum leiði til þess að þeir haldi ótrauðir 

áfram. Eins og hjá EÞH hefði ávinningur að öllum líkindum orðið meiri í þessum þáttum 

ef mataræði hefði verið hluti af íhlutun og fylgst hefði verið með mataræði 

þátttakenda og þeim gefnar ráðleggingar um það á meðan á rannsókninni stóð. 

5.3.2 Þol og styrkur 

Þegar bornar eru saman niðurstöður fyrri og seinni mælinga má sjá að þátttakendur í 

FÞH bættu sig mikið í vöðvaþoli, eða um 9,8 armbeygjur að meðaltali. 

Hámarkssúrefnisupptaka þeirra jókst, en hún fór úr 37,55 ml/kg/mín. í 38,10 

ml/kg/mín. Eins og hjá EÞH kláruðu ekki allir þátttakendur uppstigsprófið í fyrri 

mælingu, tvær mælingar voru ógildar. Aðeins einn þátttakandi náði ekki að klára prófið 

í seinni mælingum.  

5.3.3 Heilsutengd lífsgæði 

Þegar rýnt er í niðurstöður FÞH úr HL-prófi má sjá að þátttakendur bættu sig ekki í 

öllum þrettán kvörðum prófsins, þeir stóðu í stað í kvarðanum samskipti ásamt því að 

hafa meiri verki og minni líkamsheilsu að meðaltali. FÞH bætti sig einna helst í 

kvörðunum þrek, kvíði, líðan, einbeiting og lífsgæði. Minnst bæting var á kvörðunum 

fjárhagur og verkir eins og hjá EÞH. Nokkrir þátttakendur áttu við smávægileg líkamleg 

vandamál að stríða, sem þeir annað hvort höfðu glímt við áður en rannsókn hófst eða 

höfðu orðið fyrir á meðan rannsókn stóð óviðkomandi íhlutun rannsóknarinnar.  

5.3.4 Spurningalisti 

Þátttakendur í FÞH svöruðu tveimur spurningum sem EÞH svaraði ekki. Þegar þær 

niðurstöður eru skoðaðar má sjá að af þeim fimmtán sem voru í FÞH, voru aðeins fimm 
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sem mættu fjórum sinnum í viku. Aðeins einn þátttakandi fór nákvæmlega eftir 

æfingaáætlun allan tímann, hann hefur þá mætt fjórum sinnum í viku og gert allar 

æfingar eins á átti að gera þær samkvæmt æfingaráætlun. Sjö þátttakendur fóru ekki á 

allar æfingar en fylgdu æfingum sem voru á æfingaáætlun fyrir þær æfingar sem þeir 

mættu á, sjö þátttakendur fylgdu æfingaáætlun að mestu leyti og þrír sem gerðu ekki 

allar æfingar sem voru á æfingaáætluninni á þeim æfingum sem þær mættu á. Aðeins 

ein fylgdi æfingaáætlun nákvæmlega og teljum við mjög líklegt að ein megin ástæðan 

fyrir því sé sú staðreynd að enginn þjálfari var á staðnum til að taka á móti þeim, veita 

þeim aðhald og leiðbeina á æfingatímanum. Þátttakendur í FÞH voru ekki allir ánægðir 

með æfingarnar, tólf þátttakendur voru mjög ánægðir með æfingar sem voru á 

æfingaáætlun, tveir voru frekar ánægðir og einn var hvorki ánægður né óánægður. 

Ástæða þess að ekki voru allir þátttakendur í FÞH ánægðir með æfingarnar getur verið 

að finna í því að þeir voru ekki með æfingar á hreinu og höfðu engan þjálfara til að 

leiðbeina þeim. Þegar spurt var um hvort þátttakendur hefðu náð markmiðum þeim er 

þeir settu sér í upphafi æfingartímans svöruðu átta þátttakendur í FÞH játandi og sjö 

neitandi.  

Þátttakendur voru spurðir í lok spurningalistans um það hvað hefði staðið upp 

úr þessar sex vikur sem íhlutun stóð yfir. Svör fjögurra þátttakenda voru á þá lund að 

þátttaka þeirra hefði verið góð leið til að koma sér af stað í hreyfingu, hinir ellefu 

þátttakendurnir sögðu ýmist að þeir væru ánægðir með uppsetningu æfingaáætlunar 

og æfingarnar á henni, hrósuðu því að hafa myndir til að geta farið eftir og fannst 

skemmtilegt að kynnast verkefninu. Einn þátttakandi sagði að hann hefði ekki aga til að 

fara eftir æfingum án þjálfara og væri þetta því staðfesting á því að fjarþjálfun hentaði 

ekki týpum eins og henni. 

5.4 Samanburður á einka- og fjarþjálfun 

Þegar við berum saman hópana, má sjá að EÞH stóð sig að jafnaði betur en FÞH þegar 

kemur að líkamlegum mælingum, en EÞH bætti sig lítið eitt meira í öllum þeim 

mælingum sem teknar voru fyrir og eftir íhlutun. Mestur mismunur var á hópunum á 

þoli og þyngd. Þrátt fyrir að EÞH hafi bætt sig meira í öllum mælingum var munurinn 

ekki marktækur og því ekki hægt að alhæfa um að einkaþjálfun sé betri þjálfunaraðferð 
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en fjarþjálfun, þó teljum við að rannsókn okkar leiða að því verulega sterkar líkur. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þjálfun í fylgd með þjálfara beri meiri árangur en þjálfun 

án fylgdar þjálfara18,19 og einstaklingar sem stunda þjálfun í fylgd einkaþjálfara breyta 

viðhorfi sínu gagnvart hreyfingu og stunda hana frekar17. Ástæðan fyrir því að EÞH kom 

betur út getur verið sú að þátttakendur í þeim hópi mættu vel á æfingarnar og bættu 

sig allir. Eins og sjá má í niðurstöðum úr spurningalistanum sem lagður var fyrir í lok 

rannsóknarinnar voru þátttakendur í FÞH sem stunduðu þjálfunina mjög vel og náðu 

góðum árangri og aðrir sem höfðu ekki stundað hana eins og sett var fyrir og náðu því 

ekki eins góðum árangri og drógu niðurstöður aðra þátttakenda niður. Samkvæmt 

niðurstöðunum er því óhætt að segja að vel sé hægt að ná góðum árangri í bæði 

einkaþjálfun og fjarþjálfun, en til þess að ná sambærilegum árangri í fjarþjálfun og 

einkaþjálfun þarf mikinn sjálfsaga og metnað.  

Þegar niðurstöður EÞH og FÞH eru síðan bornar saman í mælingu á 

heilsutengdum lífsgæðum (HL-próf) kemur í ljós að marktækur munur er á hópunum 

þegar niðurstöður úr öllum kvörðum prófsins eru skoðaðar (p<0,001). Einkaþjálfun er 

því betri þjálfunaraðferð til að bæta andlega líðan einstaklinga. Aðrar rannsóknir styðja 

þetta og hafa sýnt að magn hreyfingar hefur áhrif á heilsutengd lífsgæði einstaklinga. 

Því meira sem einstaklingur hreyfir sig því meiri aukning verður á lífsgæðum hans31. 

Eins og kemur fram í niðurstöðum spurningalista voru þátttakendur í FÞH ekki að 

stunda þjálfunina eins vel og EÞH. Ástæða fyrir því að það var ekki eins mikil bæting á 

heilsutengdum lífsgæðum FÞH getur því verið að magn hreyfingar FÞH í heild var ekki 

eins mikil og magn hreyfingar EÞH. Þar af leiðandi varð meiri bæting á heilsutengdum 

lífsgæðum hjá EÞH. Ástæðan fyrir miklum mun gæti einnig verið sú að þátttakendur í 

FÞH mældust hærri en EÞH í heilsutengdum lífsgæðum þegar rannsóknin hófst og því 

mögulega erfiðara fyrir þá að bæta sig. Einnig má sjá, samkvæmt niðurstöðum úr 

spurningalista, að EÞH virtist almennt ánægðari með þjálfunina. Það getur einnig verið 

ástæða þess að EÞH kom betur út úr mælingum á heilsutengdum lífsgæðum.  

Frá niðurstöðum úr spurningalista má sjá að þátttakendur í FÞH fóru ekki allir 

eftir æfingaáætlun sem sett var fyrir, ólíkt EÞH sem mættu vel á æfingar og gerðu 

samviskusamlega allar þær æfingar sem voru á æfingaáætlun. Einstaklingar í FÞH áttu 
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það einnig til að breyta æfingunum eða gera ekki þær æfingar sem þeim þóttu erfiðar 

og/eða leiðinlegar. Í EÞH komust þátttakendur ekki hjá því að gera allar æfingar og 

fengu jafnóðum leiðbeiningar þjálfara um aðferðarfræði og gátu þeir því verið ánægðir 

með árangurinn. Á niðurstöðunum má einnig má sjá að EÞH var almennt ánægðari en 

FÞH með þjálfunina. Aðeins einn þátttakandi í EÞH fannst hann ekki hafa náð 

markmiðum sínum, en átta þátttakendum, eða 46,7% þátttakenda í FÞH fannst þeir 

ekki hafa náð þeim markmiðum sem þeir settu sér fyrir þennan tíma. Í FÞH voru inn á 

milli þátttakendur sem voru mjög ánægðir með þjálfunina, en það voru jafnan þeir 

þátttakendur sem höfðu stundað hana samviskusamlega. Sex af fjórtán þátttakendum í 

EÞH sögðu það gott að hafa þjálfara með sér á æfingum, aðrir voru ánægðir með bætt 

þol og styrk og fannst þjálfunin frábær í alla staði. Þátttakendur í FÞH voru ýmist 

ánægðir með það að koma sér af stað í hreyfingu, fannst æfingaáætlun góð, voru 

ánægðir að kynnast verkefninu en einum þátttakanda fannst fjarþjálfun ekki henta sér.  

 Ekki var marktækur munur á aldurshópum. Þátttakendur í EÞH og FÞH voru 

skoðaðir eftir aldri, 35 – 45 ára og 46 – 55 ára. Sett var fram sú tilgáta að fjarþjálfun 

hentaði yngri aldurshópum betur heldur en eldri vegna þess að talið var að yngri 

einstaklingar þekktu betur hversu mikilvæg hreyfing er og gætu því sinnt því betur en 

þeir eldri.  Niðurstöður sýndu að aldur hefur ekki áhrif.  

5.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Einn helsti veikleiki rannsóknarinnar var sá að ekki var hægt að sjá marktækan mun á 

hópunum vegna þess hversu fáir þátttakendur voru í rannsókninni. Óhætt er þó að 

segja að það sé ákveðinn styrkleiki hversu lítið brottfall þátttakenda varð í 

rannsókninni. Einnig hefði hugsanlega verið hægt að afmarka úrtakið á einhvern hátt, 

fá aðeins þátttakendur sem eru ekki vanir og hafa aldrei stundað reglulega þjálfun af 

þessu tagi eða þátttakendur sem eru vanir að stunda reglulega þjálfun. 

 Ekki var tekið tillit til þess þegar niðurstöður úr þolprófi og öðrum mælingum 

voru skoðaðar, hvort þátttakendur væru á lyfjum sem höfðu til að mynda áhrif á 

blóðþrýsting, hjartslátt eða aðrar mælingar. Einnig höfðu þátttakendur ekki fengið 

tilmæli fyrir fyrri mælingu til undirbúnings fyrir prófið hvað varðaði neyslu matar, 

drykkjar, líkamsræktar eða lyfjainntöku. Aðeins voru gefnar ráðleggingar um það hvaða 
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fatnaður hentaði þátttakendum best að mæta í. Fyrir seinni mælingu voru 

þátttakendur betur undirbúnir.  

Aðeins var skipt í hópana, EÞH og FÞH, eftir líkamlegum mælingum og 

heilsufarsskýrslu. Ekki var skoðaður munur á heilsutengdum lífsgæðum áður en skipt 

var í hópana. Það kom í ljós þegar mælingarnar voru síðan skoðaðar að FÞH var með 

betri heilsutengd lífsgæði en EÞH þegar rannsóknin hófst, og eru hóparnir því aðeins 

sambærilegir í byrjun þegar líkamlegar mælingar eru skoðaðar en ekki andlegar. Það 

hefði ef til vill verið ákjósanlegra að skipta hópnum handahófskennt. 

Í mælingunum á hámarkssúrefnisupptöku hefði hugsanlega verið betra að 

notast við annað hámarkssúrefnisupptökupróf. Uppstigsprófið var talið tilvalið vegna 

þess hversu nákvæmt það er, það er staðlað og auðvelt að framkvæma það án kvilla. 

Hins vegar áttuðum við okkur ekki á því að það er mun erfiðara fyrir þyngri einstaklinga 

að taka prófið.  
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6. Lokaorð 

Ávinningar reglulegrar hreyfingar eru fjölþættir eins og áður hefur komið fram. 

Heilbrigt hjarta og lungu, styrkur, þol, gott jafnvægi, fimi og samhæfing eru allt þættir 

almennrar hreysti og er hægt að bæta þá með réttri líkamsþjálfun. Fjölmargir 

möguleikar eru á ýmsum tegundum þjálfunar í dag og er hlutverk leiðbeinanda og 

þjálfara mikilvægt og þá sérstaklega hjá þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

líkamsrækt. Okkar skoðun er sú að tengsl milli þjálfara og iðkanda hafi góð áhrif á 

iðkandann og að mikilvægt sé fyrir iðkendur að hafa einhver til að leiðbeina sér og 

hvetja sig áfram. Vinna að rannsókn þessari og niðurstöður hennar hafa styrkt okkur í 

þessari skoðun okkar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að munur á framförum hjá konum á 

aldrinum 35 – 55 ára í einkaþjálfun og fjarþjálfun er ekki marktækur, nema í mælingum 

á heilsutengdum lífsgæðum. En þrátt fyrir að niðurstöðurnar hafi ekki verið marktækar, 

bætti einkaþjálfunarhópurinn sig meira að meðaltali í öllum þáttum og er erfitt að líta 

framhjá því. Samkvæmt spurningalistanum má líka draga þá ályktun að EÞH hafi verið 

ánægðari með framfarir sínar, en allir nema einn þátttakandi töldu sig hafa náð settum 

markmiðunum, á meðan aðeins átta þátttakendur í FÞH töldu sig hafa náð þeim. Við 

teljum að þetta efni þarfnist frekari rannsókna með fleiri þátttakendum og jafnvel 

lengri rannsóknartíma.  

Ávinningur einka- og fjarþjálfunar ætti að vera hvetjandi fyrir einstaklinga sem 

vilja byrja að stunda líkamsrækt að nýta sér þá möguleika sem þeir hafa og til þess að 

ráða sér þjálfara. Niðurstöður ættu að geta nýst öllum þeim sem eru að vega og meta 

kosti og galla einkaþjálfunar annars vegar og fjarþjálfunar hins vegar. Einnig gætu þær 

nýst fagfólki sem er að bjóða upp á þjálfun að endurmeta aðferðir og leita nýrri leiða til 

bætts árangurs í starfi sínu. Gagnlegt og áhugavert væri að skoða langtímaárangur hjá 

einstaklingum í einka- og fjarþjálfun og jafnvel skoða fleiri þætti og aðra hópa og bera 

saman. Það er að okkar mati óumdeilanlegt að heilbrigður lífstíll er mikilvægur og 

teljum við niðurstöður rannsóknar okkar sýna svo ekki verður um villst að svo sé eða í 

öllu falli leiða að því verulega sterkum líkum. 
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Upplýst samþykki fyrir þátttöku í vísindarannsókn ,,Munur á framförum í 

einkaþjálfun og fjarþjálfun hjá konum á aldrinum 35 – 55 ára” 

Rannsóknaraðilar: Eyrún Guðmundsdóttir. Sími: 8938187, netfang: eyg7@hi.is 

   Lilja Minný Sigurbjörnsdóttir. Sími 8660647, netfang lms7@hi.is 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar: Guðrún Valgerður Ásgeirsdóttir 

 

Úrtakið í rannsókninni eru 30-32 konur á aldrinum 35 – 55 ára sem við skiptum í tvo hópa. Það 

eru 15 – 16 konur í hvorum hóp, annar hópurinn verður í einkaþjálfun hjá okkur og hinn 

hópurinn verður í fjarþjálfun. Einkaþjálfun er þegar þjálfarinn býr til æfingaráætlun og fylgir 

einstaklingnum ávallt í þjálfuninni. Hann fylgist með því að æfingar séu gerðar rétt og telur 

endurtekningar. Í fjarþjálfun hittir þjálfari yfirleitt einstaklinginn einu sinni til tvisvar í byrjun 

með tilbúna æfingaráætlun og fer yfir hvaða æfingar eru í æfingaráætluninni og hvernig þær 

eru framkvæmdar. Einstaklingurinn í fjarþjálfuninni æfir síðan án fylgdar þjálfara eftir 

æfingaráætluninni sem þjálfari setti upp.  

 Markmið verkefnisins er að komast að því hvort það sé einhver munur á framförum 

annars vegar hjá konum sem eru í einkaþjálfun og hins vegar hjá konum í fjarþjálfun.  

Þátttaka í rannsókninni felst í því að æfa með fylgd þjálfara eða án þjálfara þrisvar 

sinnum í viku í sex vikur. Rannsóknin byrjar 8. janúar á mælingum, en æfingar byrja 17. janúar. 

Rannsókninni lýkur síðan með mælingum síðustu helgina í ferbrúar. Mælingar eru teknar áður 

en þjálfunin byrjar. Þessar mælingar eru spurningalisti um heilsutengd lífsgæði (32 spurningar), 

heilsufarsskýrsla, húðþykktarmæling, ummálsmæling, hámarsksúrefnisupptökupróf og 

styrktarmæling. Í lokin eru síðan teknar aftur sömu mælingar til að sjá hvort einhver bæting 

hafi orðið. 

Að lokum viljum við benda á að þér ber engin skylda til að taka þátt í þessari vísindarannsókn. 

Þú getur hætt þátttöku hvenær sem er án eftirmála. 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar vísindarannsóknar og í hverju þátttaka 

mín er fólgin.  Ég er samþykk þátttöku. 
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______________________________________________________ 

Dagur 1 – Bróstvöðvi, bak og hendur. 

 

 
Æfing Sett Endurtekningar Þyngd ATH 

 
Upphitun 10 mín Dæmi  Meðal ákefð 

1 Bekkpressa í tæki 3 10 – 10 – 10  Stöng í brjósthæð, mjóbak við sætið. 

2 Sitjandi róður í tæki 3 10 – 10 – 10  
Bak alveg beint, spenna kvið. Líkami 

alveg stöðugur. 

1 Armbeygjur 3 15 – 15 – 15  Halda baki beinu og spenna kvið. 

2 Herðabl.pressa á bolta m/lóð 3 10 – 10 – 10  Herðablöð vel saman. 

 
Þol Tæki að eigin vali 1 5 mín.  Há ákefð. 

1 Þríhöfðarétta m/lóð á bekk 3 10 – 10 – 10  
Beint bak, spenna kvið, ekki sveifla 

líkama. 

2 Tvíhöfðabeygja m. snúning 3 10 – 10 – 10  
Olnbogar kyrrir við síðu. Ekki sveifla 

líkama. 

1 Þríhöfðarétta m/lóð 3 10 – 10 – 10  
Stöðugur olnbogi, ekki sveifla líkama, 

beint bak, spenna kvið. 

2 Hamar m/lóð 3 10 – 10 – 10  
Olnbogar kyrrir við síðu. Ekki sveifla 

líkama. 

 
Mjaðmalyftur 3 10 – 10 – 10 x 

Spenna rassinn, ekki fara alveg niður. 
Halda spennu allan tímann. 

Kviður og bak: Kviðkreppur á bolta 3x20, skávöðvar m/bolta milli fóta 3x20 hvor hlið, bakfettur á bolta 3x30 

Brennsla í 10 – 20 mín á tæki að eigin vali! Teygja vel á eftir. 

 

Dagur  2 – Æfing að eigin vali í 40 mín. (Sund, göngutúr.. ) 

 

Dagur 3 – Fætur og axlir 

 

  

 
Æfing Sett Endurtekningar Þyngd ATH 

 
Upphitun 10 mín 

 
 Meðal ákefð. 

1 
Hnébeygja m/ lóð + bolta 
uppvið vegg 

3 10 – 10 – 10  
Beint bak, spenna kvið, hné mega 

ekki fara fram fyrir tær. Horfa fram. 

2 Fótbeygja í tæki 3 10 – 10 – 10  
Ekki lyfta rassi upp þegar fótum er 

lyft. 

1 Fótrétta í tæki 3 10 – 10 – 10  
Mjóbak við sætið, fætur alveg upp 

og alveg niður. 

2 
Liggjandi hamur á dýnu með 
bolta 

3 10 – 10 – 10  
Halda spennu vel og þrýsta 

hælunum í boltann. 

 
Þol Tæki að eigin vali 1 5 mín.  Há ákefð. 

1 Hliðarlyfta, olnbogar 90° 3 10 – 10 – 10  
Ekki sveifla líkama, beint bak, spenna 

kvið. Ekki lyfta upp yfir axlahæð. 

2 Fram axlarlyftur m/lóð 3 10 – 10 – 10  
Beint bak, spenna kvið, ekki sveifla 

líkama. 

3 Aftur axlalyfta, á bolta 3 10 – 10 – 10  
 Halla sér fram, beint bak, spenna 

kvið, halda jafnvægi á bolta. 

1 Innanvert læri í tæki 3 10 – 10 – 10  Mjóbak við sætið. 

2 Utanvert læri í tæki 3 10 – 10 – 10  Mjóbak við sætið. 

Kviður og bak: Kviðkreppur með fætur í 90° 3x20, fætur beint upp og lyfta rassi 3x20, skávöðvar hjóla 3x40, bakfettur 3x15.   

Brennsla í 10 – 20 mín á tæki að eigin vali! Teygja vel á eftir. 
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Dagur 4 – Þolæfing: Annað hvort hjólaprógram eða á hlaupabrettinu. 

  

Á hlaupabrettinu (30 mín): 

5 mín upphitun – Skokka rólega/Ganga  

 4 x 3 mín – Hlaup/Skokk /Hlaup – há ákefð   

(2 mín. hvíld á milli – Ganga rólega/ skokka rólega lág 

ákefð) 

5 mín í lokin – Skokka rólega/ Ganga 

 

 

 

Kviður og bak í lok þolæfingar:  

Kviðkreppur með fætur í 90° 3 x 20 

Fætur beint upp og lyfta rassi 3 x 20 

Skávöðvar hjóla 2 x 30 

Bakfettur 3 x 20.   

Armbeygjur 3x 15 

 

Muna að teygja eftir allar æfingar! 

  

Líkami fyrir lífið hjólaprógram 
20 mín 

Mín. Level Mín. Level 

0-1 5 10 – 11 6 

1 - 2 5 11 – 12 7 

2 - 3 6 12 – 13 8 

3 - 4 7 13 – 14 9 

4 - 5 8 14 – 15 6 

5 - 6 9 15 – 16 7 

6 - 7 6 16 – 17 8 

7 - 8 7 17 – 18 9 

8 - 9 8 18 – 19 10 

9 - 10 9 19 – 20 5 
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Dagur 1 – Brjóst, bak og hendur – Myndútskýringar 

 

 

Bekkpressa í tæki 

 

Róður í tæki 

 

Armbeygjur 

 

Herðablaðapressa á bolta 
  

Þríhöfðarétta m/ lóð á bekk  

 

Tvíhöfðabeygja m/ lóð 

 

Þríhöfðarétta m /lóð 
 

Hamar m/lóð 

 

Mjaðmalyfta 
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Dagur 2 – Fætur og axlir – Myndútskýringar 

 

 

Hnébeygja m/ lóð með bolta 

 

Fótbeygja í tæki 

 

Fótrétta í tæki 

 

Liggjandi hamur 

 

Hliðarlyfta 90° 

 

Fram axlalyfta m/lóð 

 

Aftur axlalyfta, á bolta. 

 

 

Innanvert læri í tæki 

 

Utanvert læri í tæki 
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Spurningarlisti 

 

1. Í hvor hópnum varst þú? 

 

_______________________________________________ 

Ef þú varst í fjarþjáflunarhópi svarar þú spurningu 2 og 3: 

 

2. Mættir þú á allar æfingar sem settar voru fyrir? 

 Já 

 Nei 

 

 

3. Hversu vel fórstu eftir æfingaráætlun sem sett var fyrir? 

 Ég fylgdi æfingaráætlun allan tímann. 

 Ég gerði allar æfingar sem voru á æfingaráætlun fyrir hverja æfingu sem ég mætti 

á. 

 Ég fylgdi æfingaráætluninni að mestu leyti. 

 Ég gerði ekki allar æfingar sem voru á æfingaráætlun fyrir hverja æfingu. 

 

4. Varstu ánægð með æfingarnar? 

 Mjög ánægð 

 Frekar ánægð 

 Hvorki né 

 Frekar óánægð 

 Mjög óánægð 

 

 

5. Finnst þér þú hafa náð þeim markmiðum sem þú settir þér fyrir þennan tíma? 

 Já 

 Nei 

 

6. Ef það er eitthvað, hvað var það sem þér fannst standa upp úr þegar á heildina er litið? 

__________________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir að taka þátt! 
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Heilsufarsskýrsla 

Upplýsingar sem þessi skýrsla veitir er trúnaðarmál 

Dagssetning: ________________ 

Nafn:____________________________________________________________  

Aldur:______________________ 

 
Hvert er mitt þjálfunarálag? 

Formúla: 220 – aldur = Tala x álag = ________ 

220 - ______ = _______ x 0,6 = ______   60% af hámarkspúls  Byrjandi 

220 - ______ = _______ x 0,7 = ______   70% af hámarkspúls  Lengra kominn 

220 - ______ = _______ x 0,8 = ______   80% af hámarkspúls  Í góðri þjálfun 

 

Blóðþrýstingur 

 

Mæling    Efri Neðri 

Efri   Kjörblóðþrýstingur < 120 <80 

Neðri   Eðlilegur blóðþrýstingur 120 – 139 80 - 89 

Hvíldar   Háþrýstingur – stig 1 140 – 159 90 - 99 

   Háþrýstingur – stig 2 >  160 > 100 

 

Annað:  
____________________________________________________________________________ 

 

Hreyfing 

1. Hversu oft stundar þú hreyfingu? 
 

 Oftar en 5 sinnum í viku. 

 3 til 4 sinnum í viku. 

 1 – 2 sinnum í viku. 

 Aldrei 
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2. Hver er þín ástæða fyrir hreyfingarleysi? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

3. Hvers konar hreyfing hefur veitt þér árangur og þér fundist skemmtileg?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

4. Hvernig myndir þú meta núverandi þjálfunarástand þitt?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

Líkamsástand 

1. Hefur þú orðið fyrir einhvers konar meiðslum?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
2.  Finnur þú til á eftirfarandi stöðum? 

 Háls 

 Axlir 

 Olnbogi 

 Úlnliður 

 Mjóbak 

 Mjaðmir 

 Hnjám 

 Ökkla 

 

3.  Finnur þú til á öðrum stöðum? Ef svo er hvar finnur þú þá til?  
 

_________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

Markmið 

1. Hvert er þitt markmið með þjálfun? Hvaða árangri vilt þú ná? 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

2. Við þjálfun er mikilvægt að setja sér raunhæf markmið. Hver eru þín markmið... 
 
Eftir 1 mánuð? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Eftir 2 mánuði? 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eftir 3 mánuði? 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Eftir 6 mánuði? 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Eftir 12 mánuði?  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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Næring 

1. Hversu margar máltíðir borðar þú á dag? 
____________________________________________ 
 

2. Hversu margar kaloríur neitir þú á dag? 
____________________________________________ 

 

Annað 

1. Við hvað starfar þú?  
____________________________________________ 
 

2. Er mikið líkamlegt álag í þínu daglega lífi? 
____________________________________________ 
 

3. Tekur þú einhver lyf að staðaldri? 
____________________________________________ 
 

4. Reykir þú? 
 ___________________________________________ 
 

5. Drekkur þú áfengi?  
____________________________________________ 

 

Gangi þér vel! 
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