
M A R K M I Ð  O G  M A R K M I Ð A S E T N I N G  -  J A N Ú A R  2 0 2 2

EFNISYFIRLIT
Markmið og markmiðasetning

Hvað er markmiðasetning?

SMART markmiðin

Árangursrík framsetning

markmiða

HEILSUPISTILL
 

Við lifum nú á tímum Covid-19 faraldurs, tímaskeiðs sem hefur gjörbreytt lífi okkar og

tilveru á stuttum tíma. Þetta hefur takmarkað athafnir okkar og gjörðir og breytt hugsunum

okkar og venjum svo um munar. Þrátt fyrir mikla ógn sem þetta ástand leiðir af sér þurfum

við með öllum ráðum að reyna að ná tökum á ástandinu með samstiga aðgerðum. Það

hefur tekist vel hér á landi ef marka má niðurstöður síðustu daga og vikna borið saman við

önnur lönd. Þökk sé góðri vinnu framvarðasveitar frá heilbrigðiskerfi, lögreglu og

almannavörnum.

MARKMIÐ OG MARKMIÐASETNING



M A R K M I Ð  O G  M A R K M I Ð A S E T N I N G

Við þurfum, hvort sem okkur líkar það vel eða illa, að

fylgja ákveðnum ráðleggingum næstu vikur og mánuði.

Þessi nálgun kallar á breyttan lífsstíl sem hefur það að

markmiði að lifa af þennan faraldur og að hann valdi sem

minnstu tjóni, bæði heilsufarslega en ekki síður

efnahagslega. Hafið þið velt fyrir ykkur hvers vegna allar

aðgerðir beinast að því að vernda heilsu fólks með

fyrirbyggjandi aðgerðum?

Við höfum þurft að endurstilla okkar daglegu athafnir,

hvort sem það tengist vinnu, tómstundum eða samskiptum

við fjölskyldu og vini. Þessari endurstillingu geta einnig

fylgt ákveðin tækifæri. Við fáum fortíðinni ekki breytt og

þurfum því að horfa á stöðuna og morgundaginn í nýju

ljósi. Við þurfum að stilla okkur af að nýju með framtíð

okkar og menningu í huga og forgangsraða þáttum í

daglegu lífi. Hvað er það sem er okkur mikilvægast? Hvað

þarf að hafa forgang?

Það er gott að spyrja sig nokkurra spurninga: Hvað er

það sem þú ert að sækjast eftir? Hvers vegna ertu að

sækjast eftir þessum markmiðum? Hvernig ætlar þú að

fara að því að ná þeim? Hvenær ætlar þú að hafa lokið

markmiði sem þú stefnir að?

Það er ekki af ástæðulausu að þáttur heilsunnar komi

fyrst upp í þessari umræðu enda hafa allar aðgerðir

stjórnvalda og heimsins snúist um að verja heilsu

einstaklinga, ekki síst þeirra sem elstir og veikastir eru. 

Heilsan er það mikilvægasta sem við eigum. Það er því

kominn tími til að setja heilsunni markmið fyrir lífið sem

ólifað er. HEILSUTENGD LÍFSMARKMIÐ! 

Ef til vill er einnig kominn tími til að endurmeta hvernig

þú hefur verið að sinna heilsunni, hvaða leiðir væri

hægt að fara til að bæta hana, huga betur að

fjölskyldunni, umhverfinu og náttúrunni og setja þessum

þáttum markmið til að lifa og vinna eftir.

Markmið og markmiðasetning er tæki

sem upplagt er að nýta til að ná tökum

á breyttum aðstæðum, samhliða því

sem við endurskipuleggjum okkar

athafnir og langanir til styttri eða

lengri tíma.

MARKMIÐ OG MARKMIÐASETNING
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Markmið og markmiðasetning er tæki sem upplagt er

að nýta til að ná tökum á breyttum aðstæðum,

samhliða því sem við endurskipuleggjum okkar athafnir

og langanir til styttri eða lengri tíma. Hvaða þættir eru

það í lífinu í dag sem æskilegt er að setja í forgang á

næstu vikum, mánuðum og árum? Hvaða verðmæta-

sköpun á að leggja áherslu á núna og þegar þessi

faraldur er liðinn hjá?

Það er öllum hollt að rýna í lífið og tilveruna reglulega

og spá í líðan sinni og heilsu. Hvað er það sem skiptir

mig máli og setja sér markmið eða skerpa á nokkrum

þeirra aftur, samhliða því að huga að því hvernig

æskilegast er að ná settum markmiðum. 

Mín markmið

HVAÐ ER EFTIRSÓKNARVERT?
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Skilgreining á markmiðasetningu vísar til áhrifa þess að

setja sér markmið um ókomna frammistöðu.

Rannsakandinn Edwin Locke komst að því að

einstaklingar sem settu sér sértæk en krefjandi markmið

stóðu sig betur en þeir sem settu sér almenn, auðveld

og oftast óskilgreind markmið. Locke lagði til fimm

lykilatriði um markmiðasetningu. Að þau væru skýr, að

markmiðum fylgdi áskorun og skuldbinding, að þau

hefðu í för með sér ákveðna endurgjöf um árangur og

að leiðir að markmiðum væru fjölbreyttar.

HVAÐ ER MARKMIÐASETNING?

Ein áhrifaríkasta leiðin til að hafa jákvæð áhrif á lífshlaup

þitt er að setja þér markmið. Tegund og gæði markmiða

og hvernig þú setur þau fram hafa áhrif á hve vel mun

takast til. Tilgangur markmiðasetningar er að halda þér

upplýstum um hvað þú vilt, á hvaða áfangastað þú vilt

komast eða hvaða árangri þú vilt ná. Þetta er allt í þínum

höndum! 

Ein tegund markmiða eru svonefnd SMART-markmið.

Markmið þessarar nálgunar eins og annarra er að hjálpa

þér að ná betri stjórn á lífi þínu og atriðum sem þú ert að

glíma við. Ef þú fylgir ákveðnum reglum nærðu að einbeita

þér betur að mikilvægum þáttum, tekur góðar og

áhugaverðar ákvarðanir og nærð að ljúka við markmiðin á

árangursríkan hátt og á réttum tíma. 

SMART MARKMIÐASETNING

Markviss markmiðasetning eykur sjálfsöruggi þitt og

áhuga, gefur þér tækifæri að fylgjast betur með því

hvernig þér fer fram og þú kemst nær því sem þú ert

að sækjast eftir.

Skipta má markmiðum í skammtíma og langtíma

markmið. Markmið til skemmri tíma eru markmið sem

nást innan fárra vikna eða mánaða en langtíma

markmið er þau markmið sem eru í meiri fjarlægð og

tekur lengri tíma að ná. Þetta eru markmið til hálfs

eða eins árs, jafnvel til lengri tíma. Yfirleitt eru það

skammtíma markmiðin sem leggja grunn að langtíma

markmiðum eins og til dæmis að bæta heilsu þína

með 12 eða 24 vikna markmiðasetningu.
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Mælanleg markmið geta verið af ýmsum toga eins og nefnt var

hér að framan. Hér er mikilvægt að geta fest ákveðna tölu við

markmiðin sem þú setur þér þannig að þau verði mælanleg. Til að

mynda ef þú hefur hreyft þig í 30 mínútur þrisvar sinnum í viku eða

samtals 90 mínútur alla daga vikunnar þá gera það tæplega 13

mínútur að jafnaði á hverjum degi. Þessi tala er undir

alþjóðlegum viðmiðunum og því þarftu að reyna að auka þína

daglegu hreyfingu.

www.janusheilsuefling.is   

Lítum frekar á SMART-markmiðin. Hver bókstafur

merkir ákveðið orð eða athöfn í tengslum við

markmiðasetninguna:

SMART MARKMIÐASETNING

ÉRHÆFÐ MARKMIÐ
Sérhæf markmið geta átt við ýmis atriði sem þú vilt leggja áherslu á

og eru til dæmis atriði í daglegu lífi tengd starfi þínu eða fjölskyldu.

Þau geta einnig verið tengd heilsueflingu þinni og náð til sérhæfða

þátta heilsunnar eins og blóðþrýstingsmælingu, vöðva- og

fitumassa, hreyfigetu, líkamlegrar afkastagetu, daglegrar hreyfingu í

mínútum, styrktarþjálfunar (skipti á viku), gengna vegalengd í sex

mínútna gönguprófi og ýmislegt annað.

S

ÆLANLEG MARKMIÐM

S    =    Sérhæf

M  =    Mælanleg

A   =    Athafnamiðuð og yfirstíganleg

R   =    Raunhæf  og viðeigandi

T   =    Tímasett

Þú getur því sett þér markmið um að ná 30 mínútna daglegri hreyfingu eftir þrjá mánuði. Þú þarft því að rita markmiðið

niður og síðan að búa til skipulag þar sem þú eykur daglega hreyfingu þína jafnt og þétt næstu 6 mánuði þannig að í

síðustu vikunni verði þín daglega hreyfing um eða yfir 30 mínútur á hverjum degi. Á myndinni sérðu 24 vikna áætlun þar

sem þú nærð markmiðum þínum. Göngum út frá því að þú byrjir að hreyfa þig í 20 mínútur á hverjum degi 1. vikuna en

ert farin að hreyfa þig yfir 40 mínútur eftir 20 vikur.
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Markmiðin þurfa að vera raunhæf og að möguleiki sé að ná þeim þó

svo að þú þurfir aðeins að leggja á þig til að þau verði að veruleika.

Ef við höldum áfram að miða við hreyfinguna, þína daglegu

hreyfingu sem þarf að bæta, þá er mikilvægt að viðbótin í hverri viku

verði ekki of mikil. Einnig er nauðsynlegt að hækka æfingamagnið

þann tíma sem þú hreyfir þig í hverri viku um 2 mínútur. Þannig getur

þú aukið rólega við æfingamagnið án þess að það verði

óyfirstíganlegt, sjá aftur sýnishornið um daglega hreyfingu í 24

vikur. Þetta skipulag hefur reynst mjög vel fyrir þá sem vilja auka

daglega hreyfingu á markvissan hátt. Hefja hana með 20 mínútuna

hreyfingu alla daga fyrstu vikuna.

Athafnamiðuð markmið knýja þig til aðgerða. Ef við höldum

okkur við daglega hreyfingu þá er mikilvægt að þú setjir þér

skipulag, hvar og hvenær þú ætlar að fara og hreyfa þig,

utanhúss, í ræktinni eða sundlauginni svo dæmi sé tekið. Einnig

að þú hafir aðgerðir fjölbreyttar og getur til dæmis bæði

gengið, hjólað, synt og dansað. Þú setur þér upp stundaskrá,

eins og við settum upp í síðasta pistli og fylgir þeirri áætlun eins

og kostur er. Áætlunin hér að framan, 24 vikna þjálfun, gæti ef

til vill hjálpað þér.

Mikilvægt er að markmiðin séu tímasett, þannig að þú vitir

hvenær þú vilt hefja ferlið og hvenær þú vilt ljúka við markmiðin.

Einnig að hafa ferlið ekki of langt þannig að þú getir sett þér

aftur ný markmið byggða á fyrri reynslu. 

Eins og áður sagði geta skammtímamarkmið varðandi daglega

hreyfingu verið 3-6 mánuðir og á þeim tíma ætti að vera

mögulegt að ná að jafnaði 30 mínútna daglegri hreyfingu ef þú

hefur ekki sinnt henni markvisst áður eða þín daglega hreyfing

hafi verið undir 15 mínútum á dag. Nú er að setjast niður með

dagbókina og skrá markmiðin og tengja þau við dagsetningar.

www.janusheilsuefling.is   

THAFNAMIÐUÐ MARKMIÐA

AUNHÆF MARKMIÐR

ÍMASETT MARKMIÐT
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Í fjórðu hverri viku er æskilegt að fara aðeins til baka í tímamagni til að gefa líkamanum tækifæri til að jafna sig á

stigvaxandi æfingamagni, sjá nánar möguleika á æfingahleðslu yfir 24 vikna æfingatíma og einnig stigvaxandi

uppbyggingu fyrstu 6 þjálfunarvikur í samkomubanni á bls. 7.
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Að lokum eru hér nokkur atriði sem æskilegt er að hafa í huga varðandi markmiðasetningu.  Skýr, skrifleg og

mælanleg markmið eru lykilatriði. Slík markmið nást frekar en illa skilgreind og óskráð. Árangursríkustu markmiðin

þurfa að hafa ákveðið tímaferli. Þau hafa upphaf og endir. Einnig er æskilegt að markmiðin hafi ákveðið

erfiðleikastig þannig að það verði áskorun fyrir þig að ná þeim. Þú þarft að skuldbinda þig með einum eða öðrum

hætti við markmiðaferlið. Þú getur deilt markmiði þínu með einhverjum öðrum til að auka ábyrgð þína til að ná

markmiðinu. 

Settu upp aðferð þar sem þú getur fylgst með framförum þínum til loka. Því er skráning markmiða, sér í lagi í tölum,

mjög mikilvæg. Þegar markmiði hefur verið náð hefst nýtt ferli –   ný markmiðasetning. Ef það reynist of erfitt að ná

30 mínútuna daglegri göngu á þremur mánuðum, þá er leyfilegt að breyta æfingunni og stytta tímann eða hreyfa sig

tvisvar sinnum á dag í styttri tíma í senn í stað þess að gefast upp. Þess vegna er sýnihornið um 24 vikur áhugavert

þar sem aðeins er byrjað á 20 mínútuna daglegri hreyfingu fyrstu vikuna og hún síðan aukin rólega um 2 mínútur í 2.

og 3. viku, sjá nánar myndina á næstu blaðsíðu hér í pistlinum. 

Maðurinn kennir yfirleitt aðstæðum um hver hann

er eða hvernig er komið fyrir honum. Ég trúi ekki

á aðstæður. Þeir sem komast lengst í þessum

heimi svipast um eftir aðstæðum sem hæfa þeim

eða búa sér þær til finni þeir þær ekki. 

- George Bernard Shaw
Hugarfar sigurvegarans

Sjálfsstjórn
og sjálfsagi

Trú og
viðhorf

Áætlun og
framkvæmd

www.janusheilsuefling.is   

ÁRANGURSRÍK FRAMSETNING MARKMIÐA

Árangur

Seigla sækir árangur

Hugræn þjálfun - Sjónsköpun

Forðast neikvæðni - Jákvæð vinna með lausnir

Innri hvatning

Ná tökum á höfnum/frávísun

Sigrast á mótlæti

Markmið

Leiðin til árangurs

-  6  -



M A R K M I Ð  O G  M A R K M I Ð A S E T N I N G

Samtals:
         

Hér að neðan er að finna þjálfunaráætlun fyrir eina viku - gæti verið þriðja vika ársins. Í þessari viku er dagleg

hreyfing áætluð 34 mínútur á dag og verður því samtals 238 mínútur yfir vikuna ef þú hreyfir þig alla daga.

Heimaæfingar bætast nú við í hverri viku, m.a. æfingar tengdar styrktarþjálfun með teygjur. Þið veljið ykkur

heimaæfingar og á hvaða dögum þið viljið framkvæma þær. Merkið eins og áður ( x ) í svigann þegar heimaæfingum

eða þolþjálfun (göngu) er lokið. Reiknið síðan út samtals mínútur fyrir þolið og skiptin fyrir heimaæfingarnar yfir

vikuna. Gangi þér vel!

Það þarf seiglu til að ná góðum árangri en til að hefja leikinn þarf að setja sér skýr markmið, það er lykilatriði. 

Í þessum pistli var meðal annars leitað fanga í bók Loche og Latham; Motivation: Theory and research (2012) og

einnig var sótt efni á síðuna mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm. Á blaðsíðu 8 er svo að finna

heimaæfingu 2, styrkjandi og liðkandi æfingar með eigin líkamsþynd.

Gangi þér vel!

Starfsmenn Janusar heilsueflingar

www.janusheilsuefling.is   

ÞJÁLFUNARÁÆTLUN FYRIR VIKU 3 Á NÝJU ÁRI

Þú þarft teygju við heimaæfingu 3 og handlóð við heimaæfingu 5.
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Hér fyrir neðan má sjá hvernig hlaða má æfingum upp á milli vikna. Það nefnist æfingarhleðsla. Þetta er alveg eins og

í merkinu okkar. Það eru þrjár tröppur upp þar sem hver vika hefur örlítið meira æfingamagn en sú sem á undan er.

Aftur á móti í 4. viku er farið afur til baka eins og í 2. viku en í 5. og 6. og 7. viku er aukið aftur við æfingamagnið, sjá

stöplaritið hér fyrir neðan.
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H E I M A Æ F I N G  2

Hnébeygja með líkamsþyngd

Skelfiskur

Veggjalæður

Bolvinda á fjórum fótumKviðæfing liggjandi á gólfi

 Legið í hliðarlegu á gólfi með innanverðar fætur 1.
      og hné saman
2.   Hné færð rólega í sundur eins og unnt er
3.   Stöðu haldið í 2 sekúndur 
4.  Hné færð rólega saman í upphafsstöðu

 Staðið jafnt í báða fætur með axlarbreidd milli 1.
      fóta
2.   Róleg hnébeygja og rassinn látinn síga í átt að 
      gólfi eða stól
3.   Fara eins djúpt og þið ráðið við, um 90°
4.   Rétta aftur úr hnjám í upphafsstöðu

1.  Staðið með bak og axlir upp að vegg
2.  Handleggjum rennt meðfram veggnum 
     upp fyrir höfuð
3.  Reynið að halda mjóbaki að veggnum
4.  Handleggir færðir aftur í upphafsstöðu

1.  Legið á bakinu með hendur og fætur í átt að
     lofti
2.  Stakur armur og gangstæður fótur færist 
    rólega að gólfi
3.  Reynið að halda mjóbaki við gólfflötinn
4.  Færa arm og fótlegg til baka í upphafsstöðu
5.  Endurtekið með gagnstæðum arm og fótlegg

Hver æfing framkvæmd 2-3 sinnum með 12-15 endurtekningum

 Byrjað á fjórum fótum og setjið lófa annarar
handar við hnakka
 Snúið upp á efra bak
 Markmið að ná olnboga í átt að lofti
 Höfuð fylgir olnboga
 Hreyfing stöðvuð þegar spennu er náð í efra
baki
 Farið rólega til baka í upphafsstöðu
 Endurtekið með gagnstæðri hendi

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

A Gengið eftir línu, hæll við tá
A Gengið eins rólega og mögulegt er eftir 

1.
2.

         línunni

Jafnvægisæfingar

A B

B Staðið á öðrum fæti og reynt að halda    

B Gott að hafa stól, vegg eða dyragættina

1.
        jafnvægi

1.
        til stuðnings


