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Lýsing 

Í áfanganum verður lögð áhersla á tengingu lífeðlisfræðinnar við þjálfun. Fjallað verður um 

hormóna; uppbyggingu innkirtlakerfisins, hormóna og áreynslu. Þá verður fjallað um þol- og 

styrkþjálfun með tilliti til hvernig áhrif þjálfunar ráðast af orkukerfinu sem nýtt er. Fjallað 

verður um hjartað og æðakerfið; líffærafræði kerfisins, stjórnun og viðbrögð við áreynslu sem og 

áhættuþætti hjartasjúkdóma. Farið verður ítarlega í styrkþjálfun; mat á vöðvastyrk, mismunandi 

þjálfunaraðferðir og kynjamun. Litið verður til ytri áhrifa; hitastjórnun, aðlögun að háfjallalofti 

og getubætandi aðferðir (löglegar-ólöglegar). Fjallað verður um líkamssamsetningu, offitu og 

þyngdarstjórnun; viðmiðunargildi fyrir „eðlilegt“ fólk, fitufrían massa, mat og mælingar. Einnig 

er fjallað um öldrun og sjúkdóma; heilsusamlega lífshætti sem vinna á móti áhrifum ellinnar og 

sjúkdóma. Þá verður fjallað um áreynslu og sjúkdóma; farið yfir hvernig líkamleg geta sjúklinga 

er metin og þjálfun áætluð út frá því út frá lífeðlisfræðilegu sjónarmiði. 

 

 

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Uppbyggingu hjartans, blóðrásar- og öndunarkerfisins. 

 Gerð og hlutverki blóðs 

 Blóðþrýstingi og hvernig hann breytist við mismunandi áreynslu 

 Áhættuþáttum hjartasjúkdóma 

 Uppbyggingu innkirtlakerfisins 

 Líkamssamsetningu almennings og hvað telst eðlilegt 

 Öldrun og sjúkdóma sem tengjast ellinni 

 Áreynslu og sjúkdómum og mikilvægi þess að meta sjúkling áður en farið er út í þjálfun 

 

 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Lýsa byggingu og starfsemi hjartans 

 Skilja hvernig áreynsla hefur áhrif á hormón og hormónakerfið 

 Skilja hlutverk hjarta og æðakerfis og viðbrögðum þess við áreynslu 

 Meta áhættuþætti hjartasjúkdóma 

 Skila hvernig áreynsla hefur áhrif á hormón líkamans 

 Mæla blóðþrýsting 

 Meta sjúklinga og þjálfun þeirra út frá lífeðlisfræðilegu sjónarmiði 

 Skilja getubætandi aðferðir (löglegar og ólöglegar) 

 



 
 

 

 

Hæfniviðmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 

 Kunna uppbyggingu hjartans, blóðrásar- og öndunarkerfisins.  

 Kunna að mæla blóðþrýsting í æðakerfinu og skilji breytinguna á honum við mismunandi 

áreynslu.  

 Skilja öndun, loftskipti og stjórn öndunar við áreynslu.  

 Skilja viðbrögð kerfanna við áreynslu og mismunandi þjálfun.  

 Finna út hámarks¬súrefnisupptöku og laktatþröskuld.  

 Þekkja einkenni van- og ofþjálfunar  

 Meta sjúklinga og þeirra getu.  

 Skilja áhrif ólöglegra efna á mannslíkamann og notkun þeirra í íþróttum  


