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Útdráttur 
Þol-, styrktar-, liðleika- og jafnvægisþjálfun eldri borgara í tengslum við útivist er 
gert að umfjöllunarefni í ritgerð þessari. Vísað er til öldrunarkenninga og í þá 
þjálffræðilegu þætti sem henta eldri borgurum. Með það að leiðarljósi er bent á 
möguleika sem nýst geta eldri borgurum til heilsusamlegra lífernis. Samkvæmt 
könnun sem gerð var á heilsurækt eldri borgara kom í ljós að of margir lifa 
kyrrsetulífi og er hér höfðað til þeirra í von um að útivist geti verið nýr og 
spennandi valkostur. Mikilvægt er að geta boðið einstaklingum upp á fjölbreytta 
hreyfingu til heilsubóta sem hentar breiðum hópi og ætti að vera forsenda þess að 
hægt sé að minnka þann stóra hóp sem hreyfir sig ekki. Líkamlegur ávinningur 
útivistar er ótvíræður, því þar geta einstaklingar bætt þol, styrk, liðleika og 
jafnvægi sitt í gegnum fjölbreyttar greinar. Andlegir kostir þess að stunda útivist 
geta verið aukið sjálfstraust, en í grunninn er það einna helst sú frelsistilfinning 
sem einstaklingar upplifa sem vegur mest. 
 

Lykilorð; útivist, eldri borgarar, hreyfing, heilsurækt, heilsubót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formáli 
Ferðalag mitt í gegnum þetta nám hófst fyrir nokkrum árum hinum megin á 

hnettinum en þessi ritgerð markar endalok þeirrar vegferðar. Ýmislegt hefur gerst 

á þessu tímabili sem auðgað hefur líf mitt og núna síðast fæðing sonar míns fyrir 

nokkrum dögum. Ef eitthvað hefur sannað sig á síðastliðnum mánuðum þá er það 

að gott er að eiga góða að. Ég vil þakka fjölskyldu minni, vinum og kennurum 

sérstaklega fyrir ómetanlega hjálp með alla þá hluti sem þurftu að gerast áður en 

skrifin hófust og á meðan á skrifum hennar stóð. 
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Frá örófi alda hefur líkamlegt atgervi og þróttur verið einstaklingum hugleikinn. Í 

Íslendingasögunum eru nokkrar hetjur kynntar til sögunnar með sérstakri áherslu á 

líkamlegt atgervi þeirra. Í Njálssögu er Skarphéðni Njálssyni til að mynda lýst á 

eftirfarandi hátt: ,,Hann var mikill maður vexti og styrkur, vígur vel og syndur 

sem selur. Manna fóthvatastur, skjótráður, öruggur, gagnorður og skjótorður og 

löngum vel stilltur.“ (Brennunjálssaga, 1945, bls. 59). Á þessum tímum þótti 

mikilvægt að vera hraustur og þróttmikill ef grípa þurfti til vopna. Í dag er lagt 

mikið upp úr því að halda heilsu í heimi þar sem sjúkdómar, slys og óheilbrigt 

líferni taka í auknum mæli sinn toll. 

Samkvæmt fjöldaspám sem gerðar hafa verið af Hagstofu Íslands fyrir árið 

2020 er líklegt að einstaklingar á aldrinum 65 og eldri verði um 16% af 

heildarfjölda Íslendinga (Hagstofa Íslands, 2011). Þetta þýðir að um 52.462 

einstaklingar þurfa mögulega á einhvers konar heilsurækt að halda í því skyni að 

minnka líkur á öldrunartengdum sjúkdómum og kvillum. Í rannsókn sem gerð var 

í Kanada árið 2005 kom í ljós að fjöldi þeirra sem eru 65 ára og eldri og eru 

meðlimir í líkamsræktarstöð hefur aukist um 600% frá því 1987 (Ready, Naimark, 

Tate og Boreskie, 2005).  

Á Íslandi hefur töluvert verið fjallað um líkams- og heilsurækt og þar hefur 

hópur eldri borgara ekki verið undanskilinn. Íþróttasamband Íslands í samstarfi 

við Capacent Gallup stóð meðal annars að könnun árið 2007 þar sem eldri 

borgarar voru spurðir út í heilsurækt sína (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

[ÍSÍ], 2007). Unnir voru sjónvarpsþættir með vísun í þessa skýrslu en þar skoðaði 

Samúel Örn Erlingsson hvaða möguleikar væru í boði fyrir eldri borgara í líkams- 

og heilsurækt (Samúel Örn Erlingsson, 2009). 

Erfiðara reynist hins vegar að finna umfjöllun um hreyfingu eldri borgara í 

samhengi við útivist á Íslandi en það mun þessi ritgerð snúast um. Farið verður 

meðal annars í gegnum öldrunarkenningar og almenna þjálffræði, og þessum 

þáttum síðan fléttað saman við umfjöllun um útivist til þess að leita svara við 

eftirfarandi spurningum. „Hvað er útivist?“, „Er útivist vænlegur kostur fyrir eldri 

borgara?“, „Hverjir eru líkamlegir og andlegir ávinningar útivistar?“, „Er 

mögulegt fyrir eldri borgara að bæta þol, styrk, liðleika og jafnvægi með útivist?“ 

Í eftirfarandi umfjöllun verður vísað til skilgreininga í lögum Félags eldri 

borgara í Reykjavík og nágrennis en þar eru eldri borgarar skilgreindir sem 60 ára 

og eldri (Lög Félags eldri borgara nr. 3.1/2012). 



2 
 

Heilsurækt eða hreyfing af einhverju tagi er mikilvæg mannskepnunni og 

ekki síst eldri borgurum til þess að viðhalda eða bæta heilsu og þrótt. Þeir sem 

stunda hæfilega mikla hreyfingu eða heilsurækt geta minnkað líkurnar á því að fá 

króníska og hamlandi sjúkdóma. Mikilvægt er að þættir hreyfingar eins og 

þolþjálfun, styrktarþjálfun, liðleikaþjálfun og jafnvægisþjálfun séu hluti af 

heildarferli til þess að efla og viðhalda jafnvægi og hreysti eldri borgara en þar 

kemur fagstétt íþróttafræðinga mikið við sögu (Chodzko- Zajko, Schwingel og 

Hee Park, 2009). 

Í ljósi þessa er mikilvægt að yfirvöld bregðist rétt við og að reynt verði að 

auka lífsgæði og sjálfstæði þessa hóps á faglegan hátt. Samspil manns og náttúru 

hefur gefið góða raun þegar kemur að því að viðhalda hreyfingu, einbeitingu og 

bæta lífsgæði eldri borgara (Bird, 2007). 

Sacks og Taylor, sem rannsakað hafa útiveru með tilliti til heilsufars, 

benda einnig á að hún hafi góð áhrif á hegðun, tilfinningalíf og andlega líðan fólks 

og auki jafnframt möguleikana á auknum samskiptum milli þátttakanda hverju 

sinni (sjá Júlíana S. Guðjónsdóttir, Þuríður Björnsdóttir, Ingibjörg S. 

Sigurðardóttir og Harpa Karlsdóttir, 2010).  

Með því að fá svör við spurningunum hér að framan opnast ef til vill nýir 

möguleikar fyrir eldri borgara sem nú þegar stunda líkamsrækt. Útivist gæti einnig 

höfðað til þeirra sem lifa kyrrsetulíferni, ef til vill betur en venjuleg líkamsrækt. 
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Kenningar 
Lífið er kaflaskipt og er öldrun hluti af náttúrulegu flæði lífsins. Það hvernig 

einstaklingar upplifa öldrun ræðst ekki einungis af breytingum á líkamlegri heilsu 

og getu á ákveðnum tímapunkti, heldur einnig af lífsreynslu fólks (World Health 

Organization, 1998). Þegar aldurinn færist yfir hjá fólki eiga sér stað miklar 

breytingar á líkamlegu og andlegu ástandi þess. Framfarir innan lækna- , matvæla- 

og lyfjavísinda ásamt auknu hreinlæti hefur leitt til þess að einstaklingar mega 

búast við að lifa lengur en forfeður þeirra gerðu. Lífsgæði eru mikilvæg fyrir 

hvern einstakling en í þeim felast hvorutveggja andlegir jafnt sem líkamlegir 

þættir. Skert líkamleg geta og færni er öldruðu fólki oft hugarangur, en mikilvægt 

er að einstaklingar fái tækifæri til þess að halda áfram að þroskast, uppgötva og 

nýta sér öll tækifæri sem lífið hefur upp á að bjóða (Jones, 2005).  

Líffræðilegar kenningar 

Með líffræðilegum kenningum öldrunar er átt við þá þætti sem valda því að 

frumur líkamans byrja að hrörna og dregur úr virkni líkamans. Æviskeið fólks eru 

mislöng en hjá öllum endar ferlið á dauða (Jones, 2005). Tvö meginsjónarmið 

hafa ráðið ríkjum innan öldrunarlækninga þegar kemur að því að útskýra það sem 

á sér stað þegar fólk eldist. Óskipulagssjónarmiðið (stochatic) lítur á ævina í heild 

og lítur til ákveðinna atburða, þar sem einstaklingar hafa orðið fyrir 

tilviljanakenndum skaða. Samkvæmt þessari kenningu er samansafn áfalla og 

áverka sem einstaklingur hefur hlotið á lífshlaupi sínu undanfari öldrunar. 

Skipulagssjónarmiðið (nonstochatic) útskýrir öldrun þannig að allar lífverur gangi 

í gegnum ákveðið ferli á ákveðnum tímapunktum. Vert er að geta þess að 

mögulegt er að blanda þessum tveimur sjónarmiðum saman með mismunandi 

áherslum á hvort um sig (Grossmann og Lange, 2006). 

Líffræðilegum öldrunarkenningum er hægt að skipta upp í þrjá hluta: 

genakenningar, skaðakenningar og ójafnvægiskenningar. Genakenningarnar fjalla 

um tengsl gena og öldrunar þar sem áherslan er lögð á erfðir. Um 1960 setti 

Leonard Hayflick fram kenningar sínar um öldrun en hann taldi framleiðslu 

frumna innan líkamans stjórnast af þáttum sem einstaklingar fá í arf sem fóstur og 

takmarkast framleiðslan við ákveðin fjölda frumuskiptinga. Hayflick var meðal 

þeirra fyrstu til að telja að öldrun megi rekja til virkni frumna og ruddu hugmyndir 

hans brautina fyrir marga aðra fræðimenn á sviðinu (Palladino, 2011). 
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Lífsklukkukenningin er ein þeirra genakenninga sem tengjast kenningum 

Hayflick‘s, en í henni er fjallað um að hver fruma eigi sinn líffræðilega tíma, sem 

hefur þau áhrif að hún getur hvorki fjölgað sér né dafnað endalaust. Í kenningunni 

kemur einnig fram að innan kjarnsýra einstaklingsins sé geymdur forskrifaður 

aldurskóði þar sem erfðir stýra meðal annars líkamsástandi, úr hvaða sjúkdómum 

og því á hvaða aldri fólk deyr. Í dag taka heilbrigðisstofnanir taka þessa þætti til 

greina þegar litið er yfir sjúkrasögu einstaklinga, þar sem erfðir eru skoðaðar með 

tilliti til sjúkdóma (Grossmann og Lange, 2006). Frá því að Hayflick kom fram 

með kenningar sínar hefur mikil þróun átt sér stað í greininni og hefur til að 

mynda verið bent á að frumur líkamans skipta sér mishratt. Ónæmisfrumur og 

innkirtlafrumur skipta sér mjög sjaldan og taugafrumur skipta sér alls ekki. 

Hayflick benti samt sem áður á í kenningum sínum, að flestir einstaklingar látast 

af veikindum áður en þeir ná hámarki frumuskiptinga. Einnig mætti nefna að 

Medvedev taldi að rekja mætti öldrun líkamans til hrörnunar á kjarnsýrum frumna 

sem leiðir af sér að framleiðsla nýrra frumna verður ófullkomin (Jones, 2005).  

Skaðakenningar fjalla um uppsöfnun skaddaðra frumna sem síðan deyja 

eða verða óhæfar til endurnýjunar. Fríhópakenning Harmans frá 1956 er ein af 

þekktari skaðakenningunum og fjallar um fríhópa, frumeindir eða hóp frumeinda, 

sem hafa eina eða fleiri óparaða rafeind, sem myndast við efnaskipti frumna, en í 

framhaldinu verða frumeindirnar, eða hópar þeirra, hvarfgjarnar (Jones, 2005). 

Þessi fríhópur leitast eftir því að komast í stöðugra ástand með því að bæta við sig 

eða láta frá sér rafeind. Í sumum tilfellum á súrefni hlut í máli þegar þessi 

rafeindaskipti eiga sér stað og þá kallast hópurinn súrefnisfríhópur. Þegar þessum 

súrefnisfríhópum er ofaukið er hætta á að frumuhimnur, kjarnaprótein og ensím 

frumna skaðist ásamt því að frumuskipting brenglist (Þorkell Jóhannesson, Jakob 

Kristinsson og Jón Snædal, 2003). Myndun fríhópa er einnig af öðrum toga en það 

er í samhengi við sólargeisla, tóbaksreyk og geislavirkni. Þegar skemmdirnar af 

völdum fríhópana fara að hafa afgerandi áhrif á líf frumna, eykur það líkurnar á að 

einstaklingar fái taugahrörnunar-, hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, krabbamein 

eða hrörnun í augnbotnum (Jones, 2005).  

Með hækkandi aldri minnkar teygjanleiki vefja líkamans í þörmum, sinum, 

lungum, vöðvum, liðböndum, nýrum og æðakerfi en ástæðurnar fyrir því eru að 

kollagen og elastin blandast saman. Þessi samblöndun á sér einnig stað innan 

frumna þar sem hún getur hamlað flutningi efna, næringarefna jafnt sem 
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efnaboða. Heilbrigt líferni þar sem hreyfing og næring ræður ferðinni getur haft 

hamlandi áhrif á samblöndun kollagens og elastins (Jones, 2005). 

Ójafnvægiskenningar ganga út á að miðtauga-, hormóna- og ónæmiskerfi 

líkamans, sem öll tengjast í gegnum mikla og flókna samvinnu, eldist mishratt 

þannig að ójafnvægi myndast þeirra á milli. Í þessum kerfum getur komið upp sú 

staða að þau nái ekki að anna þeim verkefnum sem þeim ber að leysa. Miðtauga- 

og hormónakerfi líkamans vinna saman í að viðhalda og stýra virkni frumna og 

líffæra líkamans. Þegar ónæmiskerfið fer að hrörna verður misbrestur á samvinnu 

miðtauga- og hormónakerfisins, og þetta veldur því að einstaklingar verða 

móttækilegri fyrir sjúkdómum af ýmsum toga. Samvirkni þessara kerfa virðist 

hafa mikil áhrif á gang öldrunar. Samvægi líkamans heldur honum gangandi en 

það sér um að aðlaga hann að breytilegum aðstæðum hvort sem þær eru 

utanaðkomandi eða innan líkamans (Spirduso, Francis og MacRae, 2005). 

Gríðarlegt magn líffræðilegra kenninga hefur komið fram á sjónarsviðið, 

en engin þeirra gefur tæmandi skýringar á framvindu öldrunar. Fjölmargar 

ástæður liggja að baki öldrun, en henni er stýrt samkvæmt ákveðnu skipulagi á 

náttúrulegan hátt. Samspil hrörnandi frumna, vefja og viðhald líffæra veldur 

öldrun og því hve hratt lífverur eldast. Samanburðarrannsóknir hafa sýnt að 

samband sé á milli langlífis og þess hversu vel líffæri líkamans ná að halda sér við 

(Holliday, 2006). 

Sálfræðilegar og félagslegar kenningar 

Til þess að öðlast innsýn inn í hvernig einstaklingar lifa lífinu á sálfræði- og 

félagslegan hátt, er mikilvægt að skoða æviferil einstaklingsins og einnig 

kenningar sem skýra þann þroska sem einstaklingur hefur öðlast á lífsleið sinni. 

Fjölmargar kenningar eru þekktar innan öldrunarvísinda, en þær sem fjallað 

verður um í þessari ritgerð eru kenningar Eriksons um sálfræðilegan þroska og 

síðan öldrunarinnsæiskenningu Lars Tornstams. Kenningar þessar eru báðar 

þekktar innan heilbrigðiskerfisins og hafa báðar verið notaðar í klínískri meðferð 

með góðum árangri (Grossmann og Lange, 2006). 

Árið 1963 setti þroskasálfræðingurinn Erik Erikson fram kenningu sína um 

sálfræðilegan þroska, en hún tekur til alls þroskaskeiðs mannsins, allt frá fæðingu 

til dauðadags. Hún er ein af helstu kenningum um sálfræðilegan þroska, en leggur 

megin áherslu á félagsleg samskipti einstaklinga á hinum ýmsu æviskeiðum. 
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Erikson skipti þessum þroskaskeiðum í átta hluta en þeir eru: traust- vantraust, 

sjálfstæði- skömm og efi, frumkvæði- sektarkennd, iðjusemi- vanmáttarkennd, 

sjálfsmynd- sundrað sjálf, nánd- einangrun, gjöfulleiki- stöðnun en lokastigið 

heilindi- örvænting. Traust- vantraust er fyrsta þrepið í kenningunni en þar eru 

einstaklingar á aldrinum 0- 1 árs sem eru algerlega háðir öðrum í því að uppfylla 

þarfir sínar. Traust myndast milli aðila þegar þarfir eru uppfylltar en vantraust ef 

þær eru ekki uppfylltar. Stig tvö eða sjálfstæði- skömm og efi er það stig sem 

einstaklingur kemst á þegar hann er 1- 3 ára. Ef einstaklingar fá tækifæri til að 

reyna sig og prófa áfram þá þróast með þeim sjálfstæði. Á hinn bóginn ef 

einstaklingar fá eða ná ekki að reyna sig né prófa er mögulegt að þeir upplifi 

skömm eða efa í verkum sínum og gjörðum. Stigið frumkvæði- sektarkennd er 

næst, en þar eru einstaklingar á leikskólaaldri eða frá 4- 5 ára. Ef börn eiga að 

þróa með sér frumkvæði er mikilvægt að þau fái að vera með í hinum ýmsu 

athöfnum og atburðum og hafi svigrúm til þess að prófa sig áfram. Foreldrar, 

kennarar og aðrir uppalendur verða því að vera þolinmóðir og vanda sig í 

leiðbeiningum til barna. Ef börn eru hins vegar skömmuð, þeim settar of fastar 

skorður, þannig að þau upplifi að þátttaka og vangaveltur þeirra séu tilgangslausar 

og að þau séu fyrir, er mögulegt að þau upplifi sektarkennd í gjörðum sínum. 

Fjórða stigið er iðjusemi- vanmáttarkennd en þar eru einstaklingar á aldrinum 6- 

11 ára. Á þessu aldursskeiði þróa einstaklingar ákveðna færni til þess að takast á 

við og klára ýmis verkefni. Ef uppalendur halda rétt á spöðunum og barn nær 

árangri í verkefnum sínum er líklegra að einstaklingurinn myndi með sér iðjusemi. 

Ef uppalendur standa ekki við bakið börnunum og þau ná ekki að sigrast á 

verkefnum sínum er líklegt að þau upplifi vanmáttarkennd. Þegar unglingsárin 

hefjast eða frá 12- 18 ára aldurs fara einstaklingar í gegnum stig sem nefnist 

sjálfsmynd- sundrað sjálf en þar er mikilvægt að leita svara við spurningunni: 

,,Hver er ég?“. Svörin við þeirri spurningu leiða einstaklinga að tveimur 

andstæðum pólum eða mögulega einhverjum millivegi. Þar sem einstaklingurinn 

lendir, stýrir því hvort hann fer öruggur með sterka sjálfsmynd út í lífið eða hvort 

hann fer út í lífið með sundraða sjálfsmynd. Nánd- einangrun er næsta stigið og 

spannar það aldurinn frá 19- 35 ára. Á þessu stigi er mikilvægt fyrir einstaklinga 

að mynda náin tengsl við aðra einstaklinga þannig að eðlilegur þroski eigi sér 

stað. Þeir sem ekki ná þessum félagslegu tengslum og nánd eiga hættu á að lifa 

einangruðu lífi. Næstsíðasta stigið í kenningu Eriksons á við um aldurinn 36- 55 
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ára en það nefnist gjöfulleiki- stöðnun. Gjöfulleikinn snýst um að koma 

afkvæmum sínum til manns með réttri leiðsögn og tilheyrandi umgjörð. Þeir sem 

ekki þróa með sér gjöfulleika eiga í hættu á að staðna og lifa sjálfhverfu lífi. 

Heilindi- örvænting á við aldurinn eftir 55 ára en það er síðasta þrepið og áttunda 

stigið en það byggir einnig á tveimur andstæðum pólum. Heilindi er stig þar sem 

einstaklingurinn er ánægður með líf sitt en örvænting líðan þar sem einstaklingar 

upplifa að það sé of stuttur tími eftir fyrir breytingar og ekki sé unnt að prófa nýjar 

leiðir (Snowman, McCown og Biehler, 2009). 

 Árið 1989 kom félagsfræðingurinn Lars Tornstam fram með kenningu sína 

um öldrunarinnsæi og árið 2005 gaf hann síðan út bókina Gerotranscendence. 

Öldunarinnsæiskenning Tornstams og kenning Eriksons um sálfræðilegan þroska 

fjalla á svipaðan hátt um þroska einstaklinga á ákveðnum tímapunktum. Heilindi- 

örvænting er lokastigið innan kenninga Eriksons en þar líta einstaklingar yfir 

farinn veg þar sem þeir eru ýmist ánægðir eða óánægðir með lífshlaup sitt en 

sættast á að lífssaga þeirra sé þegar skrifuð og þeir séu komnir í lokakaflann 

(Snowman, McCown og Biehler, 2009). Öldrunarinnsæiskenningunni svipar til 

kenningar Eriksons, en hún gengur skrefinu lengra þar sem hún áréttar að 

einstaklingar staðni ekki heldur þroskist og líti fram á veginn með breyttu viðhorfi 

gagnvart veruleikanum (Tornstam, 2005). Þroski einstaklinga heldur áfram langt 

inn í ellina sem veldur því að sjónarmið fólks breytist frá því sem það var fyrr á 

árum. Ferli þetta er ekki línulegt en atburðir í lífi fólks á borð við áföll eða sorg 

sem og breytingar á menningarlegum þáttum geta ýmist hamlað eða hraðað 

ferlinu (Wadensten og Carlsson, 2003). Öldrunarinnsæiskenningin fjallar einnig 

um að einstaklingar á þessu stigi séu virkir í daglegu lífi sínu og áhugasamir um 

þau verkefni sem þeir taka sér fyrir hendur (Tornstam, 2005). 

Í öldrunarinnsæiskenningunni er gert ráð fyrir að þær breytingar sem verða 

á einstaklingum gerist í þremur mismunandi víddum og er þetta nokkuð 

frábrugðið því sem aðrar kenningar halda fram. Alheimsvíddina má útskýra á þann 

hátt að einstaklingur fær aðra tímaskynjun þar sem fortíðin, nútíðin og framtíðin 

renna saman í eitt stórt samhengi. Nýr skilningur á sér stað um lífið og dauðann 

og óttinn við að deyja verður hverfandi. Lítið þarf til að gleðja og eru þannig 

smærri atburðir hversdagsleikans veigameiri heldur en stærri viðburðir. 

Einstaklingar gefa lífinu sjálfu svigrúm til þess að vera óútreiknanlegt sem og 

óútskýranlegt, á sama tíma og tengsl þeirra við fyrri kynslóðir aukast. Í vídd 
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sjálfsins verða einstaklingar ekki eins uppteknir af sjálfum sér, þeim finnst þeir 

ekki vera eins mikilvægir og áður og hafa minni áhyggjur af líkama sínum og 

útliti. Einstaklingar líta aftur til bernsku sinnar og umbreyta jafnvel minningum 

sínum þannig að þær fái á sig jákvæðari blæ. Þeir átta sig á því að líf þeirra er 

einungis brot af stærra ferli sem á sér stað í alheiminum. Þeir upplifa hliðar á sér 

sem þeir vissu ekki að þeir ættu til, bæði góðar og slæmar, og verður óeigingirni 

stærri hluti af lífinu. Vídd félags- og persónulegra tengsla er þannig háttað að 

einstaklingar finna þörf fyrir meiri einveru og velja sér dýpri samskipti ásamt því 

að aukinn skilningur er á að sjálfsmynd einstaklinga og raunverulegt hlutverk er 

ólíkt. Meinlæti verður ríkjandi að því leytinu til að einstaklingar telja sig eiga nóg 

í sig og á og forðast að sanka að sér óþarfa veraldlegum hlutum. Þörfin til þess að 

greina á milli þess sem er rétt og rangt hverfur og afskipti af ákvarðanatöku 

annarra sem og dómharka minnkar. Samhliða þessum aukna þroska hjá 

einstaklingum verður afturhvarf til sakleysi og rennur það saman við lífsþroskann 

(Tornstam, 2005). 
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Þjálffræði 
Þjálfun einstaklinga er margbreytileg en hún miðar að því að koma einstaklingum 

í betra ástand hvort sem um er að ræða líkamlegt eða andlegt ástand. Eins og 

Asbjørn Gjerset segir í bók sinni Idrettens treningslære ,,Þjálfun er tímabundið, 

skipulagt áreiti á líkamann með það að markmiði að bæta hann líffræðilega, 

hugarfarslega og félagslega.“ (sjá Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998/1995). 

Líkömum einstaklinga má líkja við vélar sem þurfa á orku að halda til þess að 

skila afköstum, til dæmis hreyfingum af einhverju tagi. Til þess að vélar endist 

þarf að halda þeim við, en mannslíkamanum nægir viðhald á borð við reglulega 

hreyfingu og næringu. Hollt, gott og fjölbreytt mataræði út lífsskeiðið er kjörið 

eldsneyti, þar sem líkaminn þarfnast orku til að takast á við fjölbreytileg verkefni. 

Það gerir hann með því að umbreyta venjulegri fæðu, sem inniheldur fitu, kolvetni 

og prótein, í orku sem líkaminn nýtir sér. Orkukerfi líkamans eru þrjú: 

oxunarkerfið, sykurrofskerfið og síðan ATP- PCr kerfið (Thompson, 2009). 

Sú orka sem býr í matnum sem einstaklingar innbyrða breytist innan 

líkamans í sérstaka orku sem nefnist ATP og er hún geymd innan frumna líkamans 

(Wilmore, Costill og Kenney, 2008). Orkunni í þessum ATP sameindum er síðan 

umbreytt í afl sem myndast þegar vöðvar spennast og hreyfing á sér stað (Bryant 

og Green, 2003). ATP sameind samanstendur af adenosíni og þremur fosfat 

hópum en samband þetta myndast í gegnum hin þrjú orkukerfi líkamans sem talin 

voru upp hér að framan. Einfaldasta og hraðvirkasta kerfið er ATP- PCr kerfið en 

það virkar án súrefnis fyrir tilstilli ensíms sem losar fosfat frá fosfatkreatíni (PCr) 

en það gerist innan frumna líkamans. Þar með myndast orka sem gerir það að 

verkum að fosfatið sameinast ADP sem saman myndar ATP. Sykurrofskerfið er 

einnig óháð súrefni en er mun flóknara þar sem glycogen er brotið niður í 

mjólkursýru í gegnum fjölmörg efnahvörf. ATP er myndað í gegnum þetta kerfi 

þannig að glúkósi eða glycogen er brotið niður í pýruþrúgusýru en þegar slík sýra 

er mynduð án súrefnis myndast mjólkursýra. Fylgifiskur mjólkursýru er skert geta 

vöðva til þess að spennast og þar með skerðist geta líkamans til hreyfingar um 

tíma. Framleiðsla ATP í gegnum þessi tvö kerfi er ekki umfangsmikil ef við 

miðum við það þriðja en þar kemur súrefni við sögu. Oxunarkerfið framleiðir ATP 

með hjálp súrefnis innan hvatbera í frumum líkamans. Þetta er yfirgripsmesta 

orkukerfi líkamans en það brýtur niður orkuefnin fitu, prótein og kolvetni til þess 
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að framleiða ATP með súrefni. Samspil og verkaskipting þessara þriggja kerfa er 

mikilvæg þar sem þau skarast og vinna þannig sem heild þegar einstaklingar eru 

undir líkamlegu álagi (Wilmore, Costill og Kenney, 2008). 

Einstaklingar sem viðhalda góðu líkamsástandi með reglulegri hreyfingu 

eru betur í stakk búnir til að takast á við það álag sem fylgir daglegu lífi. 

Nútímasamfélög og fyrirtæki innan tækniðnaðarins virðast þrátt fyrir þetta ýta 

undir kyrrsetu með því að koma sífellt fram með auðveldari lausnir til að leysa hin 

ýmsu mál svo sem sjálfvirkar ryksugur, fjarstýringar ýmiskonar og síðast en ekki 

síst skyndibitastaði (Foret og Clemons, 1996). 

Grundvöllur allrar þjálfunar hvort sem það er þolþjálfun, styrktarþjálfun, 

liðleikaþjálfun eða jafnvægisþjálfun speglast í FITT lögmálinu en með það að 

leiðarljósi er mögulegt að skipuleggja þjálfunina vel. Við notkun á FITT 

lögmálinu þurfa markmiðin að grundvalla skipulagið, en hægt er að endurmeta 

skipulagið á hvaða tímapunkti sem er ef svo ber undir. Þessir fjórir stafir standa 

fyrir frequency, intensity, time og type. Á íslensku stendur þetta fyrir hversu oft 

maður æfir, hversu mikil ákefðin er, hversu lengi þjálfað er og hvaða tegund 

þjálfunar eru notuð (Thompson, Gordon og Pescatello, 2009). 

Það sem skilur almennt á milli þjálfunar fullorðinna einstaklinga og eldri 

borgara er það hvernig ákefð er metin. Hjá fullorðnum einstaklingum hefur METs 

mælieiningin almennt verið notuð til að lýsa ákefð. Slík mælieining lýsir 

orkunotkun líkamans eða margfeldi af þeirri orku sem líkaminn notar í hvíld. Með 

ákefð sem er 3- 6 METs er verið að tala um miðlungsákefð en allt fyrir ofan sex 

fellur undir mikla ákefð. Með eldri borgara er frekar stuðst við tíu stiga Borg 

skalann þar sem tíu þýðir að einstaklingur sé kominn í hámarksákefð og núll þýðir 

að einstaklingur sitji kyrr. Almennt er mælt með því að eldri borgarar stundi 

hreyfingu eða líkamsrækt við meðal ákefð í kringum 5- 6 og mikla ákefð í 

kringum 7- 8 á Borg skalanum. Mikil ákefð á að koma af stað miklum breytingum 

á púls og öndun á meðan meðal ákefð á að sýna merkjanlegan mun á púls og 

öndun (Thompson, Gordon og Pescatello, 2009). Virkni Borg skalans er þannig 

að einstaklingar lýsa sjálfir upplifun sinni á ákefðinni með því að velja sér tölu á 

bilinu 0- 10 en þessi útgáfa af skalanum er endurhönnun af hinum upphaflega 

skala þar sem talnabilið var frá 6- 20 (Howley og Franks, 2007). Borg skalinn 

virkar einnig vel fyrir þá einstaklinga sem geta að einhverjum orsökum ekki notast 

við púlsmælingar við þjálfun sína (Foret og Clemons, 1996). 
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McNeil og Teague segja að með hækkandi aldri verði miklar breytingar á 

hjarta-, æða- og taugakerfinu ásamt því að vöðvar og bein taka miklum 

breytingum. Viðbragðstími eykst, líkur á hjarta og æðasjúkdómum aukast þar sem 

virkni hjartans og æðanna dalar ásamt því að vöðvar rýrna og beinþéttni minnkar. 

Með öllu þessu kemst ójafnvægi á samvægi líkamans sem leiðir af sér 

veikbyggðari og stirðari einstaklinga (sjá Foret og Clemons, 1996).  

Þol 

Til eru fjölmargar aðferðir við að þjálfa upp þol hjá einstaklingum, en þegar um 

aldraða einstaklinga er að ræða þarf að taka tillit til hins hækkandi aldurs og þeirra 

þátta sem fylgja honum. Til að gefa betri og gleggri mynd af því hvernig slíkri 

þjálfun skal háttað, er mikilvægt að átta sig á samspili líkamans og þolþjálfunar. 

Mælikvarði sem hefur mikið verið notaður til þess að ákvarða ástand 

hjarta-, æða- og öndunarkerfa er hámarkssúrefnisupptaka (VO2max). Með því er 

átt við hversu hratt líkaminn getur nýtt súrefni meðan á erfiði stendur (Signorile, 

2011). Hámarkssúrefnisupptaka er háð tíðni hjartsláttar, afköstum hjartans og 

hversu vel vefir líkamans taka til sín súrefni. Þegar einstaklingar eldast hnigna 

afköst þessara framangreindu líffæra með þeim afleiðingum að þol þeirra dvínar, 

ásamt því að mjólkursýruþröskuldur þeirra lækkar. Afleiðingar mjólkursýru á 

frammistöðu eldri borgara eru þó ekki taldar hafa eins mikil áhrif á frammistöðu 

eins og hún gerir hjá yngra fólki þannig hámarkssúrefnisupptaka er sá þáttur sem 

vegur þyngra í minnkandi þoli eldri borgara (Wright og Perricelli, 2008). Þáttur 

lungna í hámarssúrefnisupptöku er veigamikill þar sem lungun eru það líffæri sem 

tengir okkur við andrúmsloftið. Það sem veldur því að eldri borgarar missa 

hæfileikann til að fylla lungu sín á eðlilegan hátt er að brjóstkassinn gefur ekki 

eins vel eftir og hann gerði áður. Millirifjavöðvar, þindin og aðrir vöðvar sem 

hjálpa til við öndun eru ekki eins virkir og hjá yngra fólki. Við öndun verða 

loftskipti í lungnablöðrunum en þau gera það að verkum að súrefni flyst úr 

lungunum og inn í líkamann með rauðum blóðkornum en koltvísýringur flæðir úr 

líkama í gegnum lungu og út í andrúmsloftið. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing 

og markviss þjálfun hefur í för með sér aukin loftskipti í lungum sem vert er að 

hafa í huga við þjálfun á eldri borgurum (Signorile, 2011). 

Innan vefja líkamans liggja örfínar æðar sem nefnast háræðar en segja má 

að þær séu tenging vefjanna við súrefni. Orkuframleiðsla innan vefja líkamans á 



12 
 

sér stað fyrir tilstilli hvatbera sem framleiða orku sem vefirnir nýta til vaxtar, 

hreyfingar og annarrar starfsemi. Það magn súrefnis sem streymir um æðar 

líkamans takmarkast að nokkru leyti af því hversu mikið háræðarnar hleypa í 

gegnum sig og síðan af því hversu stórir hvatberarnir eru eða hversu mikið af 

súrefni þeir geta tekið til sín. Því meiri þolþjálfun sem eldri borgarar stunda því 

meiri líkur eru á því að háræðanet þeirra þéttist og verði þannig skilvirkara með 

auknu súrefnisflæði til vefja líkamans en þar að auki verða hvatberar afkastameiri 

í orkuframleiðslu sinni en það leiðir af sér að súrefnisupptaka eykst (Signorile, 

2011). 

 Getu líkamans til þess að þola álag má skipta í tvennt: loftháð og loftfirrt 

þol. Munurinn á þessum tveimur kerfum liggur í mismunandi efnaskiptum og 

orkuframleiðslu sem á sér stað innan frumna líkamans. Fjallað var um slíka 

orkuframleiðslu hér að framan, þegar skrifað var um orkukerfin þrjú: 

oxunarkerfið, sykurrofskerfið og ATP- PCr kerfið. Oxunarkerfið virkar þegar 

súrefni er til staðar og þá er um loftháð þol að ræða en þegar um loftfirrt þol er að 

ræða koma sykurrofskerfið og ATP- PCr kerfið til sögunnar (Thompson, 2009). 

Frank Dick skiptir tegund þolþjálfunar upp í þrennt: samfellda vinnu, 

endurtekningar vinnu og keppnis vinnu. Hér verður ekki fjallað sérstaklega um 

keppnis vinnu þar sem hún á frekar við íþróttamenn heldur en eldri borgara þó að 

vissulega keppi sumir eldri borgarar í þolgreinum. Aðferðir innan samfelldrar 

vinnu eru langvarandi stöðugt álag, langvarandi álag með hraðabreytingum og 

hraðaleikur. Langvarandi stöðugt álag virkar þannig að álagið er eins í langan 

tíma, hvort sem um göngu eða hlaup er að ræða. Þegar unnið er eftir langvarandi 

álagi með hraðabreytingum er gengið eða hlaupið samkvæmt fyrirfram ákveðnu 

skipulagi um hraða. Einstaklingur myndi til dæmis hlaupa eða ganga á ákveðnum 

hraða í þrjá kílómetra (púls 170- 180) og hægja svo á sér á milli í hálfan kílómetra 

(púls 130- 150) og svona myndi þetta halda áfram. Hraðaleikur virkar þannig að 

breytingar eru gerðar á hraða miðað við landslag en dæmi um það gæti verið 

þegar einstaklingur tekur alltaf spretti upp brekkur og hægir á sér niður brekkur. 

Endurtekningar vinna getur haft mjög breytilegt skipulag og hefur þannig mjög 

mismunandi áhrif. Mögulegt er að skipta henni upp í skorpuvinnu, 

hraðaþolsæfingar og styrktarþolsæfingar. Hraðaþolsæfingar og styrktarþols-

æfingar miðast að stóru leyti við einstaklinga í keppnisþjálfun sem þurfa að æfa 

langvarandi álag í mjólkursýruástandi. Mjólkursýruþjálfun er almennt ekki hluti af 
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þjálffræði eldri borgara nema þá fyrir mjög sérhæfðan hóp og verður því ekki 

fjallað um það hér. Skorpuþjálfun virkar þannig að álags- og hvíldartímar eru 

fyrirfram ákveðnir en lengd og fjöldi þeirra verður að taka tilliti til þátttakanda og 

markmiða hans (Dick, 2010). 

 Til þess að bæta eða viðhalda þoli sínu ættu eldri borgarar að stunda 

einhverskonar þolþjálfun af meðal ákefð (Borg skali 5- 6) fimm sinnum eða oftar í 

viku eða þrisvar sinnum af mikilli ákefð (Borg skali 7- 8). Einnig er mögulegt að 

blanda þessum tveimur ákefðarstigum saman og æfa þá 3- 5 sinnum í viku. Þegar 

æft er af meðal ákefð ættu einstaklingar að æfa í um það bil 30- 60 mínútur í senn 

en einnig er mögulegt að skipta þeim tíma upp í smærri einingar, en þó aldrei 

styttri en tíu mínútur, sem í heildina gera 150- 300 mínútur á viku. Einnig er hægt 

að æfa í 20- 30 mínútur af mikill ákefð, sem í heildina gefur 75- 100 mínútur á 

viku, eða blanda meðal og mikilli ákefð saman og fara þannig milliveg. Allar 

þjálfunaraðferðir eiga rétt á sér svo lengi sem þær leggja ekki of mikið álag á liði 

og bein. Hlaup í vatni eða hjólreiðar eru sérstaklega góðar leiðir fyrir fólk með 

stoðkerfisvandamál. Ef einstaklingar geta ekki farið eftir þessum ráðleggingum 

sökum bágrar heilsu ættu þeir að reyna gera eins mikið og þeir treysta sér til 

(Thompson, Gordon og Pescatello, 2009). 

Í rannsókn sem gerð var árið 2001 á þátttakendum í Ólympíuleikum 

öldunga kom í ljós að frammistaða meðal keppanda sem höfðu keppt í yfir 35 ár 

hafði dalað að meðaltali um 3,4% á ári frá því þeir hófu keppni. Mestur munur á 

frammistöðu var eftir 75 aldursárið en þá dró úr frammistöðu þeirra svo um 

munaði. Hjá þessum íþróttamönnum kom í ljós að mögulegt er að viðhalda ágætis 

frammistöðu til 50 ára aldurs, en þá dalar hún lítillega, allt að 75 ára aldri, en þá 

versnar frammistaðan mikið. Ef hreyfingarleysi og sjúkdómar kæmu ekki til, ættu 

þessir íþróttamenn að geta verið sjálfbjarga í hinu daglegu lífi til 75 ára aldurs. 

Það sem hefur afgerandi áhrif á hvort að fólk geti verið sjálfbjarga til 70- 75 ára 

aldurs eru þættir á borð við hreyfingarleysi, sjúkdómar, óheilbrigt líferni og 

erfðatengd vandamál. Í mörgum tilfellum verður fólk ósjálfstætt mun fyrr í kjölfar 

hreyfingarleysis og kyrrsetu sem getur leitt af sér mikinn kostnað í umönnun sem 

hægt væri að komast hjá ef þessir einstaklingar hreyfðu sig reglulega og viðhéldu 

þar með sjálfstæði sínu (Wright og Perricelli, 2008). 



14 
 

Styrkur 

Styrkur er sá eiginleiki líkamans eða vöðva hans til þess að mynda kraft sem 

mikilvægur er fyrir flesta einstaklinga í hinu daglega lífi. Fyrir hinn venjulega 

einstakling kemur styrkur að góðum notum við daglega iðju þegar framkalla þarf 

kraft, svo sem þegar haldið er á börnum, mokaður snjór, við garðyrkju eða jafnvel 

við burð á innkaupapokum (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1998).  

 Styrkur myndast fyrir tilstilli skynjana sem koma af stað taugaboðum sem 

send eru til vöðva um að styttast, í því skyni að takast á við mótstöðu. Til eru 

mismunandi gerðir vefja sem vöðvar eru gerðir úr og fer það eftir einstaklingum 

hvort þeir hafa fleiri hvíta eða rauða vöðvaþræði. Rauðir vöðvaþræðir henta vel 

við langvarandi álag og þar myndast lítill eða miðlungskraftur og er samdráttur 

þeirra hægari en hins hópsins. Hvítir vöðvaþræðir dragast hratt saman en þeim er 

skipt í A og B gerðir. A virkar fyrir vel í fyrir langvarandi hámarks álag en B 

gerðin hentar vel fyrir hámarks álag sem standur yfir í stuttan tíma (Dick, 2010). 

Styrk eða kraft er hægt að skipta í marga flokka, allt eftir gerð og 

hlutverki, en þeir eru hreyfikraftur, kyrrstöðukraftur, hámarkskraftur, kraftþol og 

sprengikraftur. Hreyfikrafti er mögulegt að skipta í undirþætti en þeir eru: 

yfirvinnandi kraftur og eftirgefandi kraftur. Yfirvinnandi kraftur er sá kraftur sem 

er meiri en mótstöðukrafturinn þannig að hreyfing um liðamót á sér stað. Hann 

kemur til skjalanna þegar einstaklingur lyftir til dæmis handlóði, frá læri upp að 

öxlum (að sér) í gegnum liðamót olnboga, og tvíhöfði dregst saman. Eftirgefandi 

kraftur er krafturinn sem notaður er þegar handlóðið úr síðasta dæmi er látið síga 

niður aftur að læri og þar með á lenging á tvíhöfðanum sér stað. Kyrrstöðukraftur 

er sá kraftur sem einstaklingur þarf að beita til þess að halda við mótstöðu. 

Vöðvar einstaklingsins hvorki lengjast né styttast og segja má að jafnvægi ríki á 

milli kraftarins sem líkaminn myndar og mótstöðunnar. Hámarkskraftur er mesti 

kraftur sem taugar og vöðvar mynda með samspili sínu þannig að 

hámarkssamdráttur á sér stað. Dæmi um slíkan samdrátt er að finna í 

kraftlyftingum en þar beita einstaklingar hámarkskrafti sínum. Með kraftþoli er átt 

við kraft sem einstaklingar framkalla til þess að standast langvarandi 

mótstöðukraft en unnið er með slíkan kraft við róður. Einstaklingar sem stunda 

kastíþróttir þurfa á sprengikrafti að halda en það er sá kraftur sem sameinar 

snarpar hreyfingar og kraft, fyrir tilstilli tauga og vöðvakerfisins, til þess að 

yfirvinna mótstöðu. Margar æfingar og hreyfingar krefjast sambands af hámarks-, 
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kyrrstöðu-, hreyfi-, sprengikrafti ásamt kraftþoli til þess að framkvæmd þeirra sé 

möguleg (Dick, 2010). 

Þegar einstaklingar eldast minnkar vöðvamassi þeirra og þar með 

líkamsstyrkur. Eftir 30. aldursárið byrjar styrkur einstaklinga að minnka og dregur 

úr honum með hækkandi aldri. Hjá einstaklingum eftir 50 ára aldur dalar 

styrkurinn um 15% á áratug en eykst síðan í 30% á áratug eftir 70 ára aldurinn. 

Mikilvægt er að reyna að viðhalda styrk til þess að einstaklingar viðhaldi 

eðlilegum bruna líkamans og geti athafnað sig í sínu daglega lífi en einnig til þess 

að sporna við því að fá til dæmis háþrýsting eða áunna sykursýki. Styrktarþjálfun 

eldri borgara er mikilvæg til þess að þeir viðhaldi eða auki við styrk í því skyni að 

halda góðu jafnvægi. Sýnt hefur verið fram á að eldri borgarar á aldrinum 60- 96 

ára sem stunda stífa styrktarþjálfun geta aukið styrk sinn til muna þó að rúmmál 

vöðva aukist ekki mikið (Howley og Franks, 2007). 

 Með því að taka reglulega þátt í styrktarþjálfun geta aldraðir einstaklingar 

viðhaldið styrk sínum eða aukið hann, haft jákvæð áhrif á miðtaugakerfið og bætt 

loftháða og loftfirrta virkni líkamans. Einnig er mögulegt að sporna við 

beinhrörnun þannig að einstaklingar lendi síður í því að fást við beinþynningu, 

liðleiki eykst og þar með fæst betri hreyfigeta og betri líkamsstaða, minnkun á 

líkamsfitu og betra jafnvægi sem leiðir af sér að ólíklegra er að einstaklingar hrasi 

eða falli illa (Morgenthal og Shephard, 2005). 

Samkvæmt ráðleggingum American College of Sports Medicine frá árinu 

2009 kemur fram að styrktarþjálfun sé æskileg að minnsta kosti tvisvar sinnum í 

viku. Á hverri æfingu skulu allir stærstu vöðvahópar líkamans virkjaðir einu sinni 

(eitt sett) með 10- 15 endurtekningum. Þetta geta til dæmis verið æfingar í 

tækjum, með handlóðum, teygjum, ólympískum stöngum eða með öðrum 

æfingum sem virkja stóra vöðvahópa. Mælst er til þess að stuðst sé við 10 stiga 

Borg skalann og eiga æfingarnar að vera á bilinu meðal (5- 6) til erfiðar (7- 8) 

(Thompson, Gordon og Pescatello, 2009). Einnig er mikilvægt að einstaklingar 

gæti þess að anda eðlilega á meðan æfingum stendur og nýti sér allan hreyfiferil 

sinn án þess þó að það valdi sársauka. Gott er ef æfingar fela í sér hreyfingar um 

mörg liðamót líkamans í einu og þær skulu gerðar á rólegan og yfirvegaðan hátt. 

Líkamsstaða þarf að vera rétt og þess vegna getur verið gott að nota lyftingartæki í 

stað handlóða eða stanga (Howley og Franks, 2007). 



16 
 

Liðleiki 

Hreyfiferill liðamóta er gríðarlega mikilvægur þáttur í líkamlegu hreysti þar sem 

hann er einn af grunnstoðum þess að einstaklingar geti hreyft sig á áhrifaríkan og 

eðlilegan hátt. Þeir hlutar líkamans sem koma að hreyfingum um liðamót eru 

vöðvar, bandvefur og brjóskvefur en ástand þessa þriggja þátta ákvarðar gæði 

hreyfiferla. Hreyfiferlar eru mismiklir milli einstaklinga en þeir ákvarðast í 

mörgum tilfellum af aldri, kyni, erfðum og þeirri líkamlegu hreyfingu eða þjálfun 

sem einstaklingar stunda. Eftir því sem einstaklingar eldast því takmarkaðri verða 

hreyfiferlar þeirra, en ástæður þess eru hækkandi aldur með öllum þeim 

fylgifiskum og sú staðreynd að almenn hreyfing minnkar eftir því sem fólk eldist. 

Mikilvægt er fyrir einstaklinga að viðhalda ákveðnum liðleika til þess að geta 

athafnað sig í hinu daglega lífi. Þegar farið er að síga á seinni hluta æviskeiðsins á 

sér stað kölkun innan bandvefja og brjóskvefja ásamt því að eyðing liðbrjósks er 

orðin það mikil að það fer að hafa áhrif á hreyfingar einstaklinga (Howley og 

Franks, 2007). 

Til eru tvær mismunandi útfærslur af liðleika en þær eru stöðuliðleiki og 

hreyfiliðleiki. Áhrifavaldar á stöðuliðleika eru líkamshiti, lengd vöðva, sinafestur, 

bygging líkama og gerð bandvefs. Hreyfiliðleiki eru bundin af fleiri áhrifaþáttum 

en stöðuliðleiki, en þeir þættir eru hraði, snúningskraftur, jafnvægi ásamt samspili 

vöðva og tauga. Að vera liðugur hefur ákveðna kosti í för með sér svo sem minni 

líkur á því að fólk slasist vegna of stuttra vöðva. Þær hreyfingar sem framkallaðar 

eru um liðugan lið þarfnast minni orku en hjá þeim liðum sem stirðir eru og minni 

líkur eru á verkjum í mjóbaki ef einstaklingar eru liðugir í aftanverðum lærum, 

mjöðmum og vöðvum mjaðmagrindarinnar. Liðugir einstaklingar eiga auðveldara 

með að slaka á vöðvum líkamans og eru yfirleitt með betra jafnvægi milli 

vöðvahópa og búa því yfir betri líkamsbeitingu og samhæfingu. Flæði blóðs og 

næringarefna um líkamann er betra hjá liðugum einstaklingum ásamt því að 

efnaskipti ganga betur fyrir sig (Bryant og Green, 2003). 

 Til eru fjölmargar teygjuaðferðir sem notaðar eru til þess að auka 

liðleika einstaklinga en í flestum tilfellum er þeim skipt upp í tvær gerðir sem eru 

virkar teygjur og óvirkar teygjur. Munurinn á þessum tveimur gerðum er sá að 

með óvirku teygjunum lengjast vefir líkamans og halda þeirri lengd þrátt fyrir að 

teygjunni sé lokið. Samdráttareiginleikar hlutans sem er verið að teygja á eru ekki 

virkjaðir og eru því afslappaðir meðan teygjan stendur yfir. Með virkum teygjum 
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er teygt þannig að ákveðin lenging á sér stað á meðan teygjunni stendur en hún 

dregst síðan til baka að henni lokinni. Þær teygjuaðferðir sem mest hafa verið 

notaðar í gegnum árin eru stöðuteygjur, PNF teygjur, hreyfiteygjur og AIS teygjur. 

Stöðuteygjur eru gerðar á hægan og yfirvegaðan hátt þar sem teygjunni er haldið 

við endamörk hreyfiferilsins í ákveðin tíma. Með hreyfiteygjum er átt við teygjur 

þar sem notast er við hreyfingu hvort sem hún er dúandi eða gerð með sveiflum. 

Teygjur af þessu tagi henta sérstaklega vel sem upphitun fyrir íþróttir sem 

innihalda miklar og hraðar hreyfingar og því ekki mælt með því að eldri borgara 

notist við teygjur af þessu tagi þar sem að auðvelt getur verið að dúa eða sveifla 

fram yfir eðlilegan hreyfiferil liðamóta. PNF (Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation) teygjur voru upprunalega notaðar við endurhæfingu þar sem fagaðili 

hjálpaði til við teygjuna. Þrátt fyrir að margar útfærslur séu til af PNF teygjum er 

oftast notast við þá aðferð að spenna á móti teygjunni og síðan slaka á. Spennunni 

er haldið í um sex sekúndur og svo er slakað á til að mögulegt sé að teygja að 

endamörkum liðamótanna þar sem teygjunni er haldið í nokkra stund. Þetta ferli 

er síðan endurtekið nokkrum sinnum sem gerir það að verkum að betur tekst að 

teygja á vöðvanum þar sem betri slökun næst eftir að vöðvinn hefur verið 

spenntur skömmu fyrir slökunina. Mikilvægt er að sá sem aðstoðar við teygjuna 

hafi þekkingu á því sem hann er að gera þannig teygjan verði árangursrík og án 

meiðsla. AIS (Active Isolated Stretching) teygjur eru einnig notaðar við 

endurhæfingu en þær eru byggðar upp á svipaðan hátt og lyftingaráætlanir eru 

settar upp. Teygjunni er skipt niður í sett og endurtekningar þar sem hverri 

endurtekningu er haldið í mesta lagi tvær sekúndur áður en farið er aftur í 

upphafsstöðu teygjunnar. Í hvert skipti sem teygjan er endurtekin er reynt að auka 

við hana um nokkrar gráður í þeim tilgangi að auka liðleika (Bryant og Green, 

2003). 

 Þegar unnið er með liðleikaþjálfun eldri borgara ber að gæta þess að 

teygt sé á sem flestum vöðvum líkamans til þess að viðhalda sem flestum 

hreyfiferlum um liðamót. Með því er reynt að hjálpa einstaklingum í að viðhalda 

þeim hreyfingum sem nauðsynlegar eru til þess að fólk geti séð um sig sjálft 

(Howley og Franks, 2007). Teygjurnar ættu að vera yfirvegaðar og sársaukalausar 

en bent hefur verið á að stöðuteygjur henti einstaklega vel fyrir þennan markhóp 

(Bryant og Green, 2003). Hver og ein teygja ætti að standa yfir í um 15- 30 

sekúndur og hún endurtekin tvisvar til fjórum sinnum (Howley og Franks, 2007). 
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Það hefur sýnt sig að því meira sem fólk hreyfir sig á efri árum því liðugra er fólk 

þar sem hreyfingarleysi ýtir undir styttingu bandvefs (Bryant og Green, 2003). 

Leikfimin Tai Chi á rætur sínar að rekja til Asíu en þar hefur hún verið 

stunduð í um 4000 ár. Grunnurinn að leikfiminni liggur í Qigong sem er 

regnhlífahugtak yfir allar þær hefðir sem myndast hafa í heilsueflandi æfingum, 

jafnt andlegum sem líkamlegum. Í Tai Chi speglast aldnar bardagalistir en þar 

fléttast hið andlega og líkamlega saman við fyrirfram skipulögð hreyfiform og 

hugleiðslu sem yfirleitt fer fram utandyra (Howley og Franks, 2007). Kínversk 

rannsókn frá árinu 2006 sem gerð var á eldri borgurum leiddi í ljós að með því að 

stunda Tai Chi þrisvar sinnum í viku í 12 vikur var unnt að auka liðleika 

þátttakenda á afgerandi hátt. Þátttakendur rannsóknarinnar áttu það allir 

sameiginlegt að vera kínverskir innflytjendur í Bandaríkjunum og að glíma við að 

minnsta kosti einn áhættuþátt hjarta- og æðasjúkdóma. Undir lok rannsóknarinnar 

höfðu þátttakendur bætt árangur sinn í liðleika ásamt því að bæta við sig í styrk, 

þoli og jafnvægi. Liðleiki í öxlum, aftanverðum lærum og neðra baki var notaður 

sem viðmiðun þar sem mælingar fóru fram í upphafi og lok rannsóknarinnar. 

Notast var við sitja og teygja sig prófið (Sit and Reach Test) við mælingar í 

aftanverðum lærum og neðra baki en bakklór prófið (Back Scratch) við liðleika í 

öxlum. Eftir að þátttakendurnir höfðu tekið þátt í ferlinu í 12 vikur kom í ljós að 

þeir höfðu að meðaltali bætt sig um 22% í liðleika í öxlum en 19% í liðleika í 

aftanverðum lærum og neðra baki (Taylor- Piliae, Haskell, Stotts og Froelicher, 

2006). 

Jafnvægi 

Jafnvægi verður í mörgum tilfellum að vandamáli með hækkandi aldri ef marka 

má tölur frá hollenskri rannsókn sem gerð var árið 2006. Um það bil 30% þeirra 

heimilsmanna á öldrunarheimilum sem eru yfir 65 ára aldri detta eða hrasa einu 

sinni á ári og 6% þeirra falla valda brotum (Weerdesteyn o.fl., 2006). Hvort sem 

það er í tengslum við brot, tognanir eða annars konar áverka eru föll einn af 

leiðandi þáttum í því að gera eldri borgara rúmfasta og er því mikilvægt að reyna 

sporna við þeirri þróun (Iwamoto o.fl., 2009). 

Þegar jafnvægi er þjálfað sérstaklega er átt við æfingar sem einstaklingar 

gera í því skyni að auka eða viðhalda jafnvægi sínu og þar með forða því að þeir 

detti eða hrasi. Einstaklingar þjálfa jafnvægi sérstaklega til þess að geta 
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framkvæmt aðrar æfingar, í því skyni að þjálfa upp styrk eða þol, eða til að eiga 

auðveldara með hið daglega líf. Eins og með alla þjálfun þá eru til mismunandi 

leiðir til þess að þjálfa upp jafnvægi svo sem stöðuþjálfun þar sem einstaklingar 

standa kyrrir á einum eða báðum fótum, eða einstaklingar eru á hreyfingu eins og 

gert er þegar gengið er eftir beinni línu á gólfinu (McDermott og Mernitz, 2006). 

 Með því að stunda skipulagðar jafnvægis- og styrktaræfingar er líklegra að 

hægt sé að fyrirbyggja hrösun eða föll hjá einstaklingum. Það að stunda slíka 

líkamsrækt er leiðandi þáttur í að koma í veg fyrir slík óhöpp en þetta er líka einn 

af þeim þáttum sem er í höndum einstaklinganna sjálfra þar sem þeir geta stundað 

sínar æfingar sjálfir ef þeir eru leiddir af stað með aðstoð fagaðila í upphafi. 

Íþróttafræðingar geta aðstoðað einstaklinga með því að leiða þá inn á réttar brautir 

varðandi æfingaval og leiðbeiningar (Hirsch og Hirsch, 1998). Styrktarþjálfun 

fyrir neðri hluta líkamans er góð leið til þess að viðhalda eða byggja upp styrk í 

fótleggjum en slíkur styrkur er talinn geta hjálpað einstaklingum að vera í betra 

jafnvægi (Iwamoto o.fl., 2009). Þrátt fyrir að jafnvægi aukist að miklu leyti í 

gegnum styrktarþjálfun og venjulega gönguþjálfun, þá eru til aðrar og jafnvel betri 

leiðir. Sýnt hefur verið fram á að það sem virkar allra best sé þjálfun sem felur í 

sér hreyfijafnvægisæfingar, þar sem einstaklingar eru að færa þyngd sína frá 

einum fæti til annars, og síðan hæfnisæfingar sem reyna á lipurð og fimi. 

Leikfimin Tai Chi mætir þessum kröfum mjög vel og hefur hún því fengið lof 

fyrir að vera nýtt sem fyrirbyggjandi þáttur í því að einstaklingar missi jafnvægið 

og falli eða hrasi. Það gildir það sama með jafnvægisþjálfun eins og aðra einstaka 

þætti þjálfunar að það er ekki til nein töfralausn. Að ná góðum árangri felst í því 

að viða að sér réttum upplýsingum og tólum til þess að hámarka þjálfunaráhrifin 

(Signorile, 2011). Hreyfijafnvægisæfingar og aðrar hæfnisæfingar þar sem reynir 

á samhæfingu handa og augna, samhæfingu fóta og augna, viðbragðstíma og 

stöðuþjálfun virðist hafa mikil og góð áhrif á jafnvægi þeirra sem slíkt stunda. Í 

þeim æfingum styðjast einstaklingar við danshreyfingar, boðhlaup, ýmiskonar 

bolta og hindrunarbrautir. Samkvæmt rannsókn sem gerð var á eldri borgurum í 

Kanada kom í ljós að sambland af styrktarþjálfun og síðan hreyfijafnvægis- og 

hæfnisæfingum gaf góða raun, þar sem þátttakendur í slíkri þjálfun upplifðu betra 

jafnvægi sem leiddi af sér meira sjálfsöryggi. Rannsóknin sýndi fram á að bein 

tengsl voru milli þjálfunarinnar og jafnvægis miðað við þær mælingar sem áttu sér 
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stað í upphafi og lok þjálfunartímabilsins (Liu- Ambrose, Khan, Eng, Lord og 

McKay, 2004) 

Íslensk viðhorfsrannsókn 
Árið 2007 gerði Capacent Gallup viðhorfskönnun fyrir Íþróttasamband Íslands hjá 

fólki sem var 50 ára eða eldra. Könnunin fór fram í gegnum síma og með henni 

var reynt að greina hreyfimynstur þessa hóps og skoða viðhorf þeirra til ÍSÍ. 

Endanlegt úrtak voru 1422 einstaklingar valdir af handahófi úr þjóðskránni og 

náðist um 61% svarhlutfall. Samkvæmt rannsókninni höfðu um 45,8% stundað 

skipulagðar íþróttir með íþróttafélagi á sínum yngri árum og 59,2% þeirra 

stunduðu einhverskonar líkamsrækt þegar könnunin var gerð. Þessar tölur eru 

nokkuð góðar en gefa þó til kynna að af þeim 1422 sem tóku könnunina þá eru 

580 einstaklingar sem ekki stunda líkamsrækt. Þá mætti flokka sem áhættuhóp og 

er því mikilvægt að ná til þess hóps með einhverjum hætti til þess að þeir 

einstaklingar geti notið þess ávinnings sem farið var yfir í þjálfunarköflunum hér á 

undan. Könnunin sýndi einnig að fleiri konur stunda líkamsrækt en karlar, en þar 

munaði um 10%. Þegar spurt var um ástundun líkamsræktar kom í ljós að um 

42,1% stunda líkamsrækt 3- 6 sinnum í viku, 21% daglega og 30,2% 1- 2 sinnum í 

viku (ÍSÍ, 2007). Samkvæmt því fara flestir eftir þeim tilmælum Lýðheilsustöðvar 

að stunda almenna hreyfingu sem veldur mæði eða svita minnst tvisvar sinnum í 

viku, í því skyni að viðhalda og bæta styrk, þol, jafnvægi, liðleika og beinheilsu 

(Lýðheilsustöð, 2008). Flestir eða um 50,6% þeirra sem voru virkir innan 

líkamsræktar stunduðu stafgöngu en næst kom leikfimi 31,4%, sund 28,2% og 

síðan voru um 35,1% í öðrum greinum. Stafgangan á sér stað utandyra og gætu 

vinsældir hennar mögulega gefið vísbendingu um að fólk kjósi í mörgum tilfellum 

að vera utandyra og njóta þess ávinnings sem fylgir líkamsrækt af því tagi. 

Allflestir eða um 66,7% greindu frá því að líkamsrækt eða íþrótt þeirra væri ekki 

hluti af skipulögðu starfi. Þegar áhættuhópurinn, sá sem ekki stundar líkamsrækt, 

var spurður um ástæður þess voru svörin leti (26,1%), heilsuleysi (17%), tímaleysi 

(16,4%), aldurinn (10,9%) og annað (36,1%) (ÍSÍ, 2007). Ástæðurnar sem upp 

voru gefnar eru í flestum tilfellum yfirstíganlegar, þó heilsuleysi sé kannski sú 

ástæða sem er erfiðust að eiga við þegar kemur að hreyfingu (Bryant og Green, 

2003). 
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Útivist 
Á undanförunum árum hafa íþróttir, líkamsrækt eða ýmiss konar útivist verið að 

sækja í sig veðrið. Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 1994 kom í ljós 

að 94,5 % einstaklinga 16 ára og eldri stunduðu einhvers konar útiveru (Pigram og 

Jenkins, 2006). Útivistarhneigð einstaklingsins er af sumum talinn vera hneppt í 

erfðamengi sem rekja má aftur til þess þegar forfeður okkar áttu í nánu sambandi 

við náttúruna (Dubos, 1998). Í dag búa flestir einstaklingar í fjölbýlis- eða 

einbýlishúsum. Með þeirri þróun hefur maðurinn fjarlægst hinar náttúrulegu 

aðstæður sem forfeður þeirra bjuggu við, þar sem samspil manns og náttúru var 

ríkjandi (Simcox, 2009). Dvöl í náttúrulegu umhverfi hefur gefist vel í því skyni 

að sporna við glæpum, streitu, verkjum, árásargirni, ásamt því bæta hegðun barna 

(Bird, 2004). Rannsókn sem gerð var á meðlimum líkamsræktarstöðvar í Kanada 

leiddi í ljós að 49,8% þeirra sem stunduðu stöðvarnar stunduðu einnig hreyfingu 

utandyra og 60% af þeim hópi valdi oftast að stunda þolþjálfun utandyra á borð 

við fjallgöngu, hlaup, gönguskíði eða hjólreiðar (Ready o.fl., 2005) 

Á Íslandi hafa orðin útivera og útivist verið notuð samfara í því að lýsa 

afþreyingu sem á sér stað utandyra. Samkvæmt íslensku orðabókinni þýðir orðið 

útivera að vera úti eða útivist. Og ef orðinu útivist er flett upp kemur útskýringin: 

að dvelja undir beru lofti, það að vera úti (Íslensk orðabók, 2007). Það kemur því 

ekki á óvart að lögð sé sama merking í þessi tvö orð en hér verða þessi tvö hugtök 

skilgreind á mismunandi hátt. Útivera (Outdoor Recreation) verður notað sem 

regnhlífarhugtak yfir alla þá atburði eða hreyfingu sem eiga sér stað utandyra sem 

geta verið allt frá garðyrkju til kappakstur þar sem ekki er gerður greinamunur á 

því hvernig einstaklingar eru drifnir áfram, hvort sem það er af vél eða hvort þeir 

komast áfram á eigin afli (Priest, 1999). Samspil manns og náttúru speglast í 

útiveru og þeirri tilfinningu sem henni fylgir ásamt því að einstaklingur hagnast á 

félagslegan, sálfræðilegan, líkamlegan eða tilfinningalegan hátt. Náttúran spilar 

stóran þátt í því að gera upplifun einstaklinga ábatasama þar sem hún er 

vettvangur fyrir áskoranir, tilkomumikið landslag, nýja þekkingu, einveru og 

hvatningu (Simcox, 2009). Útivist (Outdoor Pursuits) er undirflokkur útiveru þar 

sem hreyfingin eða atburðirnir eiga sér stað utandyra og er einstaklingurinn 

drifinn áfram á eigin afli. Dæmi um slíka hreyfingu gæti verið klifur, skíðaganga, 

hjólreiðar, róður, göngur og fjallamennska ýmiskonar (Priest, 1999). Þar sem 
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útivist er hugtak yfir gríðarlega margar greinar er mikilvægt að gera sér ljóst að 

margar þeirra eru árstíðarbundnar en segja má að þær leysi hver aðra vel af hólmi 

eftir árstíðum. Þegar svigskíðavertíðin, gönguskíðavertíðin, ísklifurvertíðin og 

jöklagöngutímabilið klárast taka við ný og spennandi verkefni við eins og 

hjólaferðir, fjallgöngur, klifur og útilegur. Að þessu leyti er útivist frábrugðin 

hefðbundinni líkamsrækt þar sem hún er mjög fjölþætt og ef einstaklingar stunda 

margar af þessum greinum gefur það fjölbreytta blöndu líkamsræktar. 

Þeim einstaklingum sem líður vel út í náttúrunni og kjósa að dvelja í skauti 

hennar eru oft á tíðum bundnir henni frá því úr bernsku sinni. Börn sem dvelja 

mikið í náttúrunni eru líklegri að leita til hennar og njóta á gamals aldri. Helst 

þurfa samvistir við náttúruna að hefjast fyrir 12 ára aldur, en á því tímabili 

myndast sterkt samband milli náttúrunnar og einstaklingsins sem kennir honum að 

bera virðingu fyrir henni. Börn sem leika sér í náttúrunni upplifa mikið frelsi sem 

ýtir undir sjálfsstæði og styrk einstaklinga til þess að geta tekist á við mótlæti á 

lífsleiðinni (Bird, 2007). 

Heilsufar og útivist 

Ávinningur þess að stunda útivist er mikill en hann grundvallast af 

lífeðlisfræðilegum, sálfræðilegum og félagsfræðilegum þáttum. Með 

lífeðlisfræðilegum þáttum er til að mynda átt við aukin styrk, jafnvægi, bætt þol 

og aukinn liðleika (Simcox, 2009). Hreyfing á borð við skíðagöngu eða 

fjallgöngu, með tilliti til þolþjálfunar, hefur ótvíræðan ávinning fyrir hjarta og 

æðarkerfið þar sem einstaklingar þurfa að beita stórum vöðvahópum til þess að 

koma sér áfram (Knuttgen, 2007). Við það að stunda hreyfingu eins og 

skíðagöngu er notuð mikil orka og sem dæmi þá brennir 60 kílóa einstaklingur á 

meðalhraðri göngu um 470 kaloríum á klukkustund (Duoos og Rykken, 2012). Í 

rannsókn einni þar sem ganga eldri borgara var skoðuð kom í ljós nokkur munur á 

því hvort gangan fór fram innandyra eða utandyra. Þátttakendur höfðu allir 

svipaða upplifun af göngunni þar sem þeir reyndu allir jafnmikið á sig samkvæmt 

Borg skala, en allir höfðu fengið sömu leiðbeiningar um að ganga hratt án þess að 

mæðast um of. Það sem var áberandi í þessari rannsókn var að fólkið sem var úti 

gekk hraðar og notaði meiri orku í hreyfinguna án þess að hafa meira fyrir því að 

eigin sögn. Mögulegt er að fallegt og síbreytilegt umhverfi þeirra sem úti voru 

hafi dregið athyglina frá áreynslunni á meðan þeir sem voru innandyra hafi verið 
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of uppteknir af göngunni sjálfri og umhverfi þeirra ekki veitt þeim nægjanlegan 

innblástur (Bird, 2004). 

Líkamlegur ávinningur klifurs er kraftþol, aukin sprengikraftur, liðleiki og 

bætt þol. Með auknum sprengikrafti er einstaklingum kleift að framkvæma 

kraftmiklar en einfaldar hreyfingar sem þarfnast hámarkskrafts í stuttan tíma. 

Einstaklingar þjálfa kraftþol með sér til að standast langvarandi átök sem eru 

mikil á löngum klifurleiðum (Mittelstaedt, 1997). Með þeim aukna styrk sem 

klifur leiðir af sér styrkjast margir vöðvar sem stuðla að góðri líkamsstöðu. Slíkur 

ávinningur hafa jákvæð áhrif á jafnvægi og samhæfingu (Velikonja, Čurić, Ožura 

og Jazbec, 2010). Kayakróður hefur einnig haft mjög góð áhrif á jafnvægi og 

styrk efri líkamans (Grigorenko, Bjerkefors, Rosdahl, Hultling, Alm, og 

Thorstensson, 2004).  

Eins og áður hefur komið fram getur Tai Chi ýtt undir frekari liðleika og 

aukið jafnvægi einstaklinga, en slíka leikfimi væri hægt að flétta inn í hefðbundna 

útivist þar sem Tai Chi er hægt að stunda hvar sem er, og er hún í flestum 

tilfellum stunduð utandyra. Á Íslandi hefur til nokkurra ára verið starfrækt 

ferðafélag sem boðið hefur upp á skemmtilegar ferðir innanlands þar sem blandað 

er saman hálendisgöngum og jóga en þar reynir fólk sig bæði líkamlega og 

andlega (Augnablik, 2011). Miðað við vinsældir þessarar afþreyingar væri ekkert 

því til fyrirstöðu að bjóða upp á samskonar eða annarskonar útivist í sambland við 

Tai Chi fyrir eldri borgara, til þess að efla með þeim styrk, liðleika og 

jafnvægisþjálfun. 

Það sem greinir útivist frá hefðbundinni líkamsrækt eða hreyfingu sem 

stunduð er innandyra við öruggar aðstæður er umhverfið sem hún er stunduð í. 

Náttúran getur verið ánægjulegt og gefandi umhverfi sem hefur jákvæð áhrif á 

einstaklinga sem upplifa fegurð hennar, sigrast á hindrunum og framkalla þannig 

tilfinningar í sterkum tengslum við hormóna á borð við endorfín og noradrenalín. 

Þetta gerir það að verkum að minni líkur eru á neikvæðum tilfinningum á borð við 

leiða eða depurð meðal einstaklinga og fylgikvillar streitu eru lágmarkaðir 

(Simcox, 2009). 

 Sálfræðilegur ávinningur útivistar er margvíslegur, en það sem oftast er 

nefnt í þeim mörgu rannsóknum sem gerðar hafa verið, er frelsistilfinningin sem 

fylgir því að vera í guðs grænni náttúrunni. Útivist við náttúrulegar aðstæður getur 

haft mjög jákvæð áhrif á sjálfstraust einstaklinga, þar sem markmið ýmiskonar 
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útivistar er að sigrast á einhverju og að ögra sjálfum sér, eins og til dæmis gerist 

þegar einstaklingur klárar metnaðarfulla klifurleið, kemst á leiðarenda í krefjandi 

hjólaferð eða kemst í gegnum erfiðar flúðir á kayak. Í mörgum tilfellum felur 

útivist í sér tækifæri til þess að upplifa ró og næði í einrúmi og öryggistilfinningu. 

Slíkar tilfinningar eru vandfundnar í skarkala stórborga og því má segja að 

tækifæri af því tagi séu einstaklingum dýrmæt (Simcox, 2009). Til þess að 

einstaklingar upplifi andlega vellíðan er mikilvægt að þeir finni fyrir sjálfsöryggi, 

að þeir séu að ná markmiðum sínum og gefist ekki upp þó á móti blási. Aðstæður 

þess umhverfis þar sem útivist er stunduð þurfa því að vera við hæfi fyrir alla 

þátttakendur, og þeir þurfi að finna að þeir séu hluti af náttúrunni. Þetta felur í sér 

að velja þarf umhverfi af kostgæfni, þannig það henti ólíkum hópum (Bird, 2007). 

Útivist getur einnig verið réttur vettvangur til þess að hjálpa einstaklingum við að 

fá útrás fyrir reiði eða pirring hins daglega lífs með því að stunda greinar sem fela 

í sér áhættu og líkamlegt erfiði, svo sem skíði, klifur, fjallgöngur eða 

flúðasiglingar. Náttúrulegar aðstæður útivistar eru öruggur vettvangur til þess að 

ná fram slíkri útrás langt frá vinnustöðum, heimilum eða skólum (Simcox, 2009). 

 Samanburðarrannsókn á eldri borgurum sem gerð var í Bretlandi árið 2009 

leiddi í ljós að þeir sem stunda hreyfingu þjáist síður af þunglyndi og 

lækningarmáttur hreyfingar er þó nokkur sé hún sérsniðin að þörfum einstaklinga 

(Blake, Malik, Mo og Thomas, 2009). 

 Félagsfræðilegir þættir útivistar speglast í mörgum þáttum hennar svo sem 

í klifri, kanóróðri, fjallgöngum, siglingum og fjallaskíðmennsku þar sem 

nauðsynlegt er að treysta á félaga við aðstæður sem á köflum geta falið í sér 

áhættu. Með því að vera í hóp gefst einstaklingum kostur á að reyna sig og bera 

sig saman við aðra meðlimi ásamt því að þroska með sér félagsfærni sem bætir 

mannleg samskipti. Ef einstaklingar stunda útivist í hóp gefst þeim kostur á að 

reyna sig í mismunandi hlutverkum. Hvort sem það er gönguferð, hjólaferð, 

róðrarferð, gönguskíðaferð eða annars konar sambærileg ferð þá leikur hver 

einstaklingur sitt hlutverk hvort sem það er í skipulagningu, nestismálum, 

skyndihjálparmálum eða varahlutamálum. Þetta víkkar sjóndeildarhring 

einstaklinga sem í flestum tilfellum þurfa ekki að fást við nema mjög reglubundin 

og skipulögð verkefni í daglegu lífi (Simcox, 2009). 
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Ástundun og viðhald útivistar 

Einstaklingar sem stunda útivist eldast eins og aðrir og er mikilvægt fyrir þá að 

geta stundað áhugamál sín eins lengi og mögulegt er. Hækkandi hámarksaldur er 

undanfari þess að sífellt fleiri eldri einstaklingar verða hluti af þeirri stækkandi 

einingu sem stundar útivist (Sugerman, 1999). Mögulegt er að skipta 

einstaklingum og líkamsrækt/hreyfingu í þrjá mismunandi flokka allt eftir því 

hver tengingin er þeirra á milli. Fyrsti hópurinn er sá hópur sem stundar 

líkamsrækt/hreyfingu að staðaldri en þar eru flestir einstaklingar í góðu líkamlegu 

formi, sjálfsöruggari og tilbúnir að takast á við ögrandi og spennandi hluti. Þessi 

hópur gæti séð útivist fyrir sér sem viðbót á núverandi skipulag sitt með svipuðum 

ávinningi og næst með því að stunda reglulega líkamsrækt innandyra. Næsti hópur 

er sá hópur sem stundaði líkamsrækt/hreyfingu einhvern tímann fyrr á lífsleiðinni 

en hætti sökum barneigna, atvinnu eða annarra áhugamála. Þessi hópur hefur 

þessa fyrri reynslu í farteskinu þannig líklegt er þegar tími og áhugi gefst muni 

einstaklingarnir vilja taka upp þráðinn að nýju og jafnvel prófa eitthvað nýtt á 

borð við útivist til að öðlast nýja reynslu. Síðasti hópurinn er sá hópur sem hefur 

litla sem enga reynslu af hreyfingu eða líkamsrækt. Í viðhorfskönnunni sem 

Capacent Gallup gerði fyrir ÍSÍ árið 2007 sem getið er um hér að framan spanna 

þessir tveir síðast töldu hópar 40,8%, þar sem þeir, á þeim tímapunkti sem 

könnunin var gerð stunduðu ekki líkamsrækt (ÍSÍ, 2007). Gríðarlega mikilvægt er 

að ná til þessa tveggja óvirku hópa og gera þá virka þannig að þeir geti notið þess 

heilsufarslega ávinnings sem í boði er með hreyfingu og líkamsrækt. 

Samkvæmt könnunni var stafganga nokkuð vinsæl en það var liðlega 

helmingur þeirra sem tóku þátt í könnuninni sem stundaði hana (ÍSÍ, 2007). Draga 

mætti ályktun af þeim niðurstöðum að fólk sé tilbúið að stunda líkamsrækt 

utandyra og væri ef til vill, svo dæmi sé tekið, tilbúið að yfirfæra þekkingu sína 

yfir í gönguskíði að vetri til. Mögulegt er að þessir hópar gætu litið á útvist sem 

nýjan kafla í lífi sínu undir þeim formerkjum að hefja heilsusamlegra líferni. Allir 

þessir hópar fólks eiga og ættu að nýta sér möguleika á bættri heilsu með því að 

stunda útivist ýmiskonar svo sem klifur, sjókayak og flúðasiglingar hvort sem það 

er með áherslu á styrk, liðleika eða þol (Kluge, 2005). Útivist felur í sér samspil 

milli styrks, liðleika og þols en ekki má gleyma að tilfinningar geta einnig spilað 

stóran þátt í upplifun einstaklinga þar sem þeir þurfa oft á tíðum að reyna sig 
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andlega jafnt sem líkamlega en það felur oft í sér spennu eða áhættu (Priest, 

1999). 

 Í hinum vestræna heimi hafa um árabil verið uppi kenningar og álit um að 

eldri borgarar séu komnir á þann stað í lífinu að héðan í frá sé allt niður á við. 

Eins og fram kom í kenningakaflanum hér að framan þá fjallar síðasta stig 

kenninga Eriksons um þetta. Þær segja að í lok hvers lífsskeiðs líti einstaklingar 

yfir farinn veg og séu komnir á ákveðin stað þar sem þeir eru hættir að horfa til 

breytinga eða nýrra leiða. Einstaklingar á þessum stað sjá margir lítinn tilgang í 

því að stunda líkamsrækt á borð við útivist og standa í þeirri trú að slík iðja geti 

beinlínis verið þeim skaðleg. Með öldrunarinnsæiskenningum sínum opnaði Lars 

Tornstam nýjar víddir með því að benda á að þær breytingar sem eiga sér stað á 

efri árum séu hluti af áframhaldandi þroska þar sem fólk gæti litið fram á veginn 

og blómstrað. Miðað við kenningu Tornstams má gera að því skóna að með 

hækkandi aldri fólks geti það mögulega orðið opnari fyrir öðrum eða nýjum 

leiðum til þess að stunda líkamsrækt og hreyfingu á borð við útivist. Óttinn við 

dauðann er hverfandi sem gerir það að verkum að einstaklingar eru opnari fyrir 

þáttum sem fela í sér áhættu og ný sýn á lífið og alheiminn gerir náttúruna 

áhugaverða (Kluge, 2005). 

Skipulagning útivistarmiðaðrar hreyfingar fyrir eldri borgara er ekki svo 

frábrugðin skipulagningu annarra hópa, þó mikilvægt sé að gera sér grein fyrir 

þeim þáttum öldrunar sem farið var í gegnum í kenningarkenningakafla og 

þjálffræðikafla. Það sem greinir eldri borgara þó frá öðrum hópum er sá hafsjór 

fróðleiks sem þeir hafa viðað að sér yfir ævina. Með þessari þekkingu eiga þeir í 

mörgum tilfellum auðveldara með að yfirfæra eina tegund þekkingar yfir á aðra 

nýja. Það sem styrkir þá í þessari yfirfærslu er sú innri áhugahvöt sem knýr þá 

áfram og leiðir í flestum tilfellum af sér jákvæða upplifun (Sugerman, 1999). 

Eins og með alla þjálfun og aðhald, er mikilvægt að einstaklingar séu 

meðvitaðir um markmið og niðurstöðu. Frammistöðumarkmið þar sem 

einstaklingar leggja áherslu á að bæta sjálfan sig óháð öðrum er vænlegur kostur 

til þess að ná árangri og um leið nálgast fyrirfram ákveðna niðurstöðu. Markmiðin 

eiga að vera leiðandi þáttur í því að stýra ástundun útivistar og beina skal 

athyglinni að þeim þáttum sem skipta máli í því skyni að ná árangri. Ásamt 

markmiðssetningum skipta hlutir eins og hvatning, endurmat, einbeiting og 

sjálfstraust miklu máli í því að hámarka gæði útivistarinnar. Þessi atriði geta ýtt 
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undir að einstaklingar tileinki sér útivist um ókomin ár og gefi slíka hreyfingu 

síður upp á bátinn (Weinberg og Gould, 2011). 

Í sænskri rannsókn sem gerð var á heimilsfólki öldrunarheimilis kom í ljós 

að eftir hvíldartíma utandyra mældist heimilisfólkið mun einbeittara heldur en ef 

það slakaði á innandyra. Einbeiting er eldri borgurum mikilvæg þar sem 

einstaklingar á þessu aldursskeiði eiga auðveldara með að vera ruglað í ríminu 

sem leitt getur til uppnáms, þunglyndis eða kvíða. Allir þeir sem rannsóknin tók 

til voru sammála því að meginástæðan fyrir því að þeir kusu að komast út undir 

bert loft var til að geta andað að sér frísku lofti. Aðrar ástæður voru að geta hreyft 

sig í náttúrulegu umhverfi, skoðað tré, plöntur og dýr, heyrt í vindinum og fundið 

lyktina af náttúrunni (Bird, 2007).  

Til þess að einstaklingar viðhaldi og stundi útivist út lífsskeið sitt er 

mikilvægt að skoða þá þætti sem mögulega gætu komið í veg fyrir að slíkt takist. 

Staðsetningar á þeim stöðum þar sem mögulegt er að stunda ákveðna útivist geta 

verið hamlandi fyrir einstaklinga, hvort sem það er út af færð eða of langt sé á 

milli staða, þannig að ferðalög verða tímafrek. Í mörgum tilfellum vaxa slíkar 

hamlanir í augum eldri borgara og geti þannig valdið kvíða þó sérstaklega ef fólk 

á við einhver veikindi að stríða. Kostnaður er einn af þeim þáttum sem er 

afgerandi í þeim efnum þar sem búnaður og tæki eru sífellt að verða dýrari sem og 

að sumu fólki finnst óeðlilegt að eyða fjárhæðum í hluti eins og útivist. 

Veðurfarslegir þættir eins og rigning, snjókoma eða snarpar hitabreytingar geta 

verið nokkuð hamlandi fyrir stóran hluta eldri borgara þar sem þeir hafa áhyggjur 

af því að þeir þoli ekki slíkar aðstæður (Kluge, 2005).  

Þegar einstaklingar stunda útivist upp á eigin spýtur er mikilvægt að þeir 

sníði sér stakk eftir vexti með tilliti til þekkingar sinnar, líkamsástands og færni og 

þá sérstaklega ef þeir eru einir á báti. Þetta þurfa fagaðilar einnig að gera þegar 

þeir skipuleggja ferðir eða atburði fyrir einstaklinga, sérstaklega þegar um eldri 

borgara er að ræða eða fyrir þá sem eru ekki með fulla virkni hvort sem það er af 

andlegum eða líkamlegum toga. Langflestar aðstæður er hægt að laga að þörfum 

flestra, án þess að þær ögranir sem til staðar eru breytist of mikið. Þessar aðlaganir 

mega þó ekki vera á kostnað upplifunarinnar hvort sem um lítinn atburð eða stærri 

ferð er að ræða, en mögulegt er að styðjast við sérstakan búnað, aðstoðarmenn, 

sérstök svæði eða sérstakt leiðarval. Eftirfarandi dæmi eru einungis til þess að 

gefa gleggri mynd af þeim möguleikum sem fyrir hendi eru í því að aðlaga útivist 
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að einstaklingum sem ekki eru við fulla heilsu. Í hjólaferðum eða gönguferðum er 

mögulegt að nota bíla til þess að flytja farangur eða einstaklinga, en með því er 

létt undir með þátttakendum. Yfirleitt er hægt að stytta ferðir eftir þörfum eða fara 

fyrr í náttstað, þannig stytta dagleiðir þannig að hvíldartími sé fullnægjandi. Í 

klifri er mögulegt að finna leiðir sem ekki eru þverhníptar þannig einstaklingar 

geti treyst betur á styrk fótleggja sinna heldur en bak og handleggi. Í kayakróðri er 

hægt að gera báta stöðugri með flotholtum sitt hvorum megin við ræðara og 

einnig er hægt að leggja bönd á milli báta ef létta þarf undir með einstaklingum 

við róður. Þá má alltaf finna leiðir til þess að gera útivist mögulega fyrir þá sem er 

annaðhvort komnir á aldur eða eru ekki við fulla heilsu (Dillenschneider, 2007; 

McAvoy og Lais, 2003). 

Öryggi og fylgifiskar öldrunar 

Hvort sem einstaklingar stunda útivist á eigin vegum eða í gegnum fagaðila er 

mikilvægt að aðstæður séu sem öruggastar ásamt því allir séu meðvitaðir um 

samspil öldrunar og þeirra líffræðilegu kenninga sem farið var yfir í fyrri köflum. 

Með tilliti til styrkleika og þols er mikilvægt að hvíldarhlé séu fullnægjandi á milli 

átaka þar sem þau eru leið til þess að einstaklingar endurheimti orku og þol. 

Einnig þarf búnaður að vera léttur og meðfærilegur til þess að einstaklingar þurfi 

ekki að erfiða að óþörfu með óviðeigandi búnað. Með tilliti til skynfæra okkar 

getur verið að í vissum aðstæðum verði að sjá til þess að næg birta sé til staðar og 

að allir einstaklingar hafi tíma til að aðlagast breyttum birtuaðstæðum sem er 

áríðandi þegar farið er í hellaferðir eða ferðast er að kvöldlagi. Þegar verið er að 

tala við hóp er mikilvægt að sem flestir sjái þann sem talar og að ekki sé mikið um 

yfirgnæfandi bakgrunnshljóð svo sem lækjarniður eða rok. Gott getur verið að 

styðjast við teikningar á töflu eða blöðum til útskýringa og síðan að sýna 

líkamlega hvernig framkvæma eigi ákveðna hluti. Jafnvægi einstaklinga getur 

verið ábótavant og því gott að taka mið af því þegar á það reynir og velja þá 

sérstaklega leiðir sem eru öruggar. Áður en farið er í útivist sem útheimtir miklar 

líkamlegar hreyfingar er mikilvægt að vera búinn að hita upp til þess að 

einstaklingar geti nýtt hreyfiferla sína á lipran hátt til þess að forðast meiðsl. 

Erfiðleikastig þess sem verið er að framkvæma þarf að vera stigvaxandi til þess að 

framförum sé náð, og ávalt að miðast við getustig einstaklinga. Til þess að halda 

sér eða öllum við efnið er gott að spyrja sig eða aðra reglulega hvort að öllum líði 
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vel og hvort að maður/allir sé/u ekki alveg með á hreinu hvernig framkvæma eigi 

ákveðna þætti. Nestishlé eru mikilvæg til þess að nærast, í því skyni að viðhalda 

nægjanlegri orku og einnig til að hvíla lúin bein. Þeir einstaklingar sem stunda 

útivist á efri árum þurfa að vera í þannig líkamsástandi að þeir geti bjargað sér 

sjálfir ef þeir ætla að vera einir síns liðs. Ef um skipulagða starfsemi er að ræða 

þurfa þeir aðilar sem stjórna jafnframt að vera meðvitaðir um þá kvilla sem hrjá 

þátttakendur ef upp koma tvísýnar aðstæður. Útivist er í mörgum tilfellum 

stunduð utan alfararleiða þannig oft getur verið erfitt að fá aðstoð ef upp koma 

vandamál. Ef einstaklingar eru á eigin vegum er mikilvægt að þeir hafi látið 

einhvern vita um ferðir sínar, þannig auðveldara sé að nálgast þá ef eitthvað 

kemur upp. Ef um skipulagða starfsemi er að ræða þurfa að vera til neyðaráætlanir 

um hvað gera skuli ef slys eða eitthvað óvænt kemur upp (Dillenschneider, 2007; 

Sugerman, 1999). 

 Með sálfræði- og félagsfræðilegar öldrunarkenningar að leiðarljósi ásamt 

faglegri þekkingu er hægt er að nýta útivist til þess að ná fram heilsufarslegum 

ávinningi, líkamlegum jafnt sem andlegum. Sem dæmi þá hefur sýnt sig að 

hópvinna getur mögulega hjálpað fólki við að skapa sér ný hlutverk og verkefni 

eftir að það er komið á eftirlaunaaldur eða vegna fráfalls maka. Einstaklingar geta 

styrkst félagslega og tilfinningalega við það að taka þátt í hópvinnu í útivistarlegu 

samhengi og hafa þessir einstaklingar náð að yfirfæra þessar styrkingar á sitt 

daglega líf. Gæði aðstæðna eru samt sem áður veigameiri heldur en fjöldi þeirra 

skipta þar sem aðstæðurnar skapast. Bættir leiðtogahæfileikar, bætt sjálfsmynd, 

betri skipulagning og frjórri hugsun eru nokkrir af þeim kostum sem einstaklingar 

uppskera eftir slíka upplifun af náttúrunni (Sugerman, 1999).  
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Lokaorð 
Markmið þessarar ritgerðar var að fjalla um mikilvægi hreyfingar á efri árum og 

jafnframt vekja athygli á útivist sem leið til heilsueflingar fyrir þann aldurshóp 

sem kominn er á efri árin. Þessi hópur fer ört vaxandi og því mikilvægt að velta 

upp fjölbreyttari möguleikum heilsuræktar með tilliti til útivistar. 

Lífshlaup einstaklinga eru gríðarlega mismunandi en það sem tengir okkur 

flest eru ákveðin þroskaskeið sem flestir einstaklingar ganga í gegnum. Í ritgerð 

þessari var einblínt á síðari hluta ævinnar, og farið var yfir þá þætti sem 

einkennandi eru fyrir þær breytingar sem eiga sér stað, líffræðilegar, félagslegar 

og sálfræðilegar. Með líffræðilegum kenningum öldrunar er átt við hvernig 

líkamar einstaklinga breytast þegar árin færast yfir. Það sem þessar kenningar eiga 

sammerkt er að engin þeirra er fullkomlega tæmandi. Skörun er á milli þeirra 

margra en í grunninn er það samspil hrörnandi frumna og vefja ásamt því að 

samvægi líkamans gefur sig sem kemur einstaklingum í gröfina. Sálfræði- og 

félagslegar kenningar tveggja fræðimanna voru sérstaklega til umfjöllunar, en það 

var öldrunarinnsæiskenning Tornstams og kenning Eriksons um sálfræðilegan 

þroska. Kenningar þessar fjalla báðar um efri árin, en það sem greinir þær 

verulega að er að Erikson talaði um lokakaflann þegar einstaklingar eru farnir að 

eldast, en Tornstam vill meina að þá eigi einstaklingar að líta fram á veginn og 

halda áfram að þroskast. 

Orkukerfi líkamans voru til umfjöllunar en þar var rætt ítarlega um oxunar, 

sykurrofs og ATP- PCr kerfin til útskýringar á loftfirrtu og loftháðu þoli 

einstaklinga. FITT lögmálið var útskýrt með tilliti til fjölda, ákefðar, tíma, 

tegundar ásamt því að Borg skalinn var kynntur með vísun í stig ákefðar fyrir eldri 

borgara. Í köflunum um þol, styrk, liðleika og jafnvægi var farið á skipulagðan 

hátt í gegnum hvernig slík þjálfun hefur áhrif á einstaklinga og hverjar 

ráðleggingarnar eru um æskilega þjálfun eldri borgara. 

Könnun Capacent Gallup um heilsurækt eldri borgara var síðan fléttuð inn 

í kafla um útivist og ljósi varpað á hvað mögulega væri hægt að gera með tilliti til 

útivistar í þeim efnum. Umfjöllunin um útivist var sérstaklega sniðinn að eldri 

borgurum með það að leiðarljósi að skoða þá þætti útivistar sem nýta mætti sem 

líkamsrækt eða hreyfingu. 
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Spurningum sem varpað var fram í upphafi þessarar ritgerðar var svarað á 

ítarlegan hátt í umfjöllun um þjálffræði og útivist. Útivist var skilgreind og var 

einstökum hlutum hennar lýst með tilliti til heilsuræktar. Þol-, styrktar-, liðleika- 

og jafnvægisþjálfun var skoðuð í samhengi útivistar þar sem klifur, skíðaganga, 

eða göngur og fjallgöngur voru tekin sem dæmi. Með vísan til þeirra dæma og 

þeirra aðlagana sem gera þarf til að koma til móts við eldri borgara er talið 

mögulegt að sameina útivist og eldri borgara á skilvirkan hátt og mæta tilmælum 

um þol-, styrktar-, liðleika- og jafnvægisþjálfun.  

Það gefur auga leið að útivist kemur að sjálfsögðu ekki í staðinn fyrir 

sérhæfða líkamsrækt eða íþrótt, ekki frekar en að harðfiskur kemur í staðinn fyrir 

köku sem eftirréttur, en gefur hins vegar annars konar möguleika með svipuðum 

ávinningi fyrir einstaklinga. 

Útivist getur hentað breiðum hópi einstaklinga hvort sem þeir eru að leita 

eftir annars konar líkamsrækt eða til þess að hefja nýjan kafla í lífi sínu. 

Líkamlegur ávinningur útivistar eru ótvíræður, því þar geta einstaklingar bætt þol, 

styrk, liðleika og jafnvægi sitt í gegnum fjölbreytta útivist. Andlegur hagnaður 

þess að stunda útivist getur falið í sér aukið sjálfstraust, en í grunninn vegur mest 

frelsistilfinningin sem einstaklingar upplifa. Segja má að útivist sé mjög vænlegur 

kostur fyrir eldri borgara ef tekið er tilliti til þess ávinnings sem hlýst af því að 

stunda útivist, hvort sem hann eru líkamlegur eða andlegur. 

Með útivist er mögulegt að ná til einstaklinga sem þrífast ekki í 

hefðbundinni líkamsrækt og getur höfundur staðfest þetta í gegnum reynslu sína. 

Það sem kom hugmyndinni að þessari ritgerð af stað var myndband frá Outward 

Bound samtökunum þar sem eldri borgarar fengu möguleika á því að kynnast 

útivist á borð við siglingar, róður, klifur og gönguferð. Sú ánægja sem skein úr 

hverju andliti þátttakenda var ótvíræð og miðað við þá jákvæðu upplifun sem 

leyndi sér ekki fannst höfundi þetta vera ókannað og jafnframt gríðarlega 

spennandi svið íþróttafræðinnar hér á landi. Í vettvangsnámi á öldrunarheimili í 

Reykjavík og á Reykjalundi styrktist höfundur enn frekar í skoðun sinni, 

sérstaklega með tilliti til þeirra einstaklinga sem búa í þjónustuíbúðum 

öldrunarheimila sem margir hverjir eru mjög heilsuhraustir og gætu verið tilbúnir 

að víkka sjóndeildarhring sinn. 

Ef kenningar Willam‘s Birds eru skoðaðar eru miklar líkur á því að 

einstaklingar vilji á efri árum sínum geta farið út og notið náttúrunnar. Hann benti 
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á að börn sem eiga miklar samvistir við náttúruna séu líklegri til að leita til hennar 

á efri árum. Hér á landi búa eldri borgarar ýmist á sínu eigin heimili, í 

þjónustuíbúðum aldraðra eða á öldrunarheimilum en margir þeirra eiga það 

sameiginlegt að eiga rætur sínar að rekja til sveitabæja og smárra sveitafélaga út á 

landi. Tengsl þessa fólks við náttúruna eru mikil þar sem margir ólust upp í 

kringum dýr og oft á tíðum í frumstæðum húsakosti og þannig er tenging þeirra 

við náttúruna mikil. 

Vinna höfundar um árabil með börnum og unglingum hefur leitt í ljós að 

margir einstaklingar sem þrífast illa í almennum íþróttagreinum eða annarri 

hreyfingu blómstra í útivistargreinum eins og hjólreiðum, kayakróðri, klifri og 

almennri ferðamennsku um náttúru landsins. Sú tilfinning að losna við amstur 

hins daglega lífs og hverfa á vit náttúrunnar er upplifun sem svíkur engan. Með 

tilliti til eldri borgara má fullyrða að upplifun þeirra sé ekki svo frábrugðin því 

sem yngri aldurshópar upplifa. Með réttri leiðsögn fagfólks á borð við 

íþróttafræðinga er mögulegt fyrir eldri borgara að stunda útivist og uppfylla um 

leið þá þjálffræði sem liggur á bak við slíka líkamsrækt og hreyfingu. 

Langur vegur er frá því að fullkomin fagvitund sé fyrir hendi innan 

útivistartengdra þátta hér á landi hvort sem er fyrir ferðamenn eða fyrir 

útivistartengda líkamsrækt á borð við þá sem þessi ritgerð fjallar um. Samanborið 

við til dæmis Nýja- Sjáland, erum við enn á ungbarnaskeiðinu en þar hafa menn 

lært mikið af biturri reynslu, hvort sem er í umhverfismálum eða öryggismálum. 

Segja má að umgjörð og aðhald þeirra sem eru að bjóða upp á útivist á Íslandi 

hvort sem um er að ræða flúðasiglingar, hjólaferðir, jöklaferðir eða almennar 

gönguferðir sé svolítið á gráu svæði. Í raun getur hver sem er ákveðið að stofna 

útivistarfyrirtæki og sérhæft sig í hverju sem er og í mörgum tilfellum, algerlega 

án ábyrgðar. Nokkur vitundarvakning hefur verið á undanförnum árum og 

ýmislegt batnað svo sem tilkoma heimasíðunnar www.safetravel.is sem var gott 

framtak með tilliti til öryggis- og gæðamála innan ferðaþjónustunnar. Samt sem 

áður er langt í land til að kerfið virki á öruggan og skilvirkan hátt og mikilvægt er 

að koma á fót formfastari ramma utan um þá útivistartengdu þætti sem í boði eru 

hér á landi áður en við lærum af biturri reynslu. 

Ef aðilar taka að sér útivistartengda hreyfingu fyrir einstaklinga er 

gríðarlega mikilvægt að þar sé viðeigandi fagþekking fyrir hendi. Einnig þurfa 

aðilar að vera meðvitaðir um hver markhópur þeirra er og haga seglum sínum eftir 
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því með því að ráða hæft starfsfólk, ýta undir endurmenntun og vera með öruggan 

og hæfan búnað. Margar orsakir geta legið að baki þess að þessir eldri borgarar sjá 

sér ekki fært að stunda útivist, hvað þá að fara út úr húsi. Sumir treysta sér ekki til 

að keyra sjálfir, enn aðrir taka ekki áhættuna á því að fara eitthvert einir og aðrir 

eru ef til vill ekki nógu heilsuhraustir til þess að leggja af stað einir. Skipulagt 

starf á sviði útivistar er því mjög álitlegur kostur þar sem einstaklingar geta treyst 

á fagaðila í því að koma sér af stað, koma sér á staðinn og sjá til þess að allt sé 

með felldu. 

Eldri borgarar eru einstaklingar sem lögðu grunninn að lífinu eins og það 

er í dag hjá okkur sem yngri erum. Því má segja að við stöndum í þakkarskuld við 

þessa einstaklinga og að það sé skylda okkar að gera hvað við getum til þess að 

koma til móts við þarfir þeirra á efri árum. Að geta boðið fólki upp á fjölbreytta 

hreyfingu til heilsubóta sem hentar breiðum hópi er gríðarlega mikilvægt og ætti 

að vera forsenda þess að hægt væri að minnka þann stóra hóp sem lifir 

kyrrsetulífi. Í þeim tilfellum þar sem eldri einstaklingar eru við þokkalega heilsu 

verða gamaldags og úreltar kenningar öldrunar og þroska að víkja fyrir 

kenningum á borð við öldrunarinnsæiskenningu Tornstams sem henta 

nútímaþjóðfélagi betur. Útivist og hreyfing er mikilvæg öllum og þá sérstaklega 

eldri borgurum, eins og einn þáttakandi í skipulagðri útivist sagði: ,,Takk fyrir að 

leyfa mér að taka þátt. Alltof margir halda að eldri borgarar geti ekki stundað 

útivist, og við fáum ekki einu sinni að prófa. Ég er þakklátur fyrir að hafa fengið 

tækifæri til að reyna á mig.“ (Sugerman, 1999, bls. 388). 
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