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Útdráttur 
 
 

Í þessari rannsókn er skoðað samband líkamlegrar hæfni við annars vegar heilsu og 

hins vegar hreyfivenjur aldraðra. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 25 aldraðir 

einstaklingar á aldrinum 67 til 90 ára, þar af voru 20 konur og fimm karlar. Allir 

þátttakendur eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og búa ýmist einir eða með maka. 

Framkvæmdar voru þrjár líkamsmælingar á öllum þátttakendum með það að 

markmiði að skoða líkamlega hæfni þeirra. Mælingarnar voru gripstyrkur, 

gönguhraði og geta þátttakenda til að standa fimm sinnum upp af stól. Samhliða 

þessum mælingum voru lagðar ellefu spurningar fyrir þátttakendur í formi 

spurningakönnunar. Könnun ásamt mælingum á úrtakinu fóru fram í apríl 2016. 

Rannsóknin byggist á megindlegri aðferðafræði, úrvinnsla gagna var unnin í SPSS 

og allar töflur og myndir í Microsoft Excel. Niðurstöður voru fengnar með ítarlegri 

greiningu á líkamlegri hæfni þátttakenda og þeim þáttum sem þar hafa áhrif. Við 

framsetningu niðurstaðna eru notuð súlurit, lýsandi tölfræði og t-próf. Í stuttu máli 

leiddu niðurstöður rannsóknarinnar það í ljós að marktækur munur er á heilsu og 

líkamlegrar hæfni aldraðra. Niðurstöður sýndu einnig fram á mun á líkamlegri hæfni 

og hreyfivenjum þátttakenda þar sem þeir sem hreyfa sig af ásettu ráði búa yfir betri 

líkamlegri hæfni. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja eldri rannsóknir og sem dæmi 

má nefna marktækan mun á hækkuðum aldri og tap á gripstyrk.   
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Formáli 

 
Rannsókn þessi er lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í íþróttafræðum við tækni- og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Vægi verkefnisins eru 12 ECTS einingar og byggist það 

á megindlegri rannsókn á áhrifum hreyfingar á líkamlega hæfni og heilsu aldraðra.  Ég hef 

mikinn áhuga á hreyfingu aldraðra og hve mikilvæg hún er og þykir mér einnig mikilvægt að 

allir geri sér grein fyrir ávinningum hreyfingar þegar öldrun er annars vegar. Því má segja að 

hugur minn hafi legið í átt að hreyfingu aldraðra þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir 

lokaverkefnið.  Leiðbeinendur mínir í lokaverkefninu voru þær Milan Chang Guðjónsson lektor 

við Háskólann í Reykjavík og Margrét Lilja Guðmundsdóttir aðjúnkt við Háskólann í 

Reykjavík. Þakka ég þeim innilega fyrir að vera alltaf til staðar og veitt mér stuðning til þess 

að gera þetta verkefni að raunveruleika. Þá vil ég þakka öllum þeim kennurum sem komu að 

námi mínu í íþróttafræðinni við Háskólann í Reykjavík fyrir alla þá þekkingu sem ég hef öðlast 

í gegnum námið. Sérstakar þakkir fá Eyjólfur Hermannsson fyrir hjálp við framkvæmd mælinga 

fyrir lokaverkefnið og Sólrún Sigvaldadóttir fyrir hjálp við tölfræðilega úrvinnslu og yfirferð. 

Að lokum vil ég svo þakka móður minni, ömmum mínum og afa sem sýndu mér skilyrðislausan 

stuðning, hvatningu og veittu mér ómetanlega hjálp í gegnum námið.   
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Inngangur 
 
Verkefni þetta fjallar í grófum dráttum um aldraða, hreyfingu aldraðra og heilsu þeirra. Ástæðan 

fyrir valinu á þessu viðfangsefni er einfaldlega sú að eins og víðsvegar má finna upplýsingar 

þess efnis að þá fer hópur aldraðra ört vaxandi og má búast við mikilli fjölgun meðal aldraðra 

á komandi árum (Erlingur Jóhannsson, 2015). Þegar einstaklingar byrja að eldast verða ýmsar 

breytingar á líkamlegum eiginleikum þeirra en þá má til dæmis nefna minnkaðan vöðvastyrk, 

slakari hreyfifærni, minni liðleika ásamt því að jafnvægi fer að tapast (Matthildur 

Ásmundardóttir, 2015). Flestum virðist ljóst að hreyfing er heilsusamleg og getur dregið úr 

ýmsum áunnum kvillum. Sem dæmi um slíka kvilla eru lífsstílssjúkdómar en það eru sjúkdómar 

sem oftast verða vegna hegðunar fólks, það er tóbaksneyslu, áfengisneyslu, hreyfingarleysi og 

fleira (Sigurbjörn Áki Arngrímsson, 2015). Þegar hreyfing aldraðra er annars vegar liggur 

enginn vafi á því að hún er mikilvægur þáttur í átt að auknum lífsgæðum. Þá er talið að með 

hreyfingu sé hægt að auka vellíðan aldraðra ásamt því að hreyfingin getur skapað félagsleg 

tengsl. Þá má halda því fram að með bættri líðan megi búast við færri heimsóknum til lækna 

sem leiða til sparnaðar á fjárhag heilbrigðiskerfis svo fátt eitt sé nefnt (Erlingur Jóhannsson, 

2015). Hlutfall aldraðra sem stundar hreyfingu mætti vera hærra en finna má upplýsingar þess 

efnis að tæplega helmingur aldraðra hreyfi sig lítið sem ekkert (Dishman, Sallis og Orenstein, 

1985). Þessar upplýsingar koma ef til vill einhverjum á óvart ef vitnað er í grein Sigurbjörns 

Árna Arngrímssonar (2015) hér að ofan þar sem kemur fram að flestir virðast meðvitaðir um 

jákvæð áhrif hreyfingar (Sigurbjörn Áki Arngrímsson, 2015). Það þykir því mikilvægt að 

stjórnvöld og sveitarfélög tryggi hreyfingu aldraðra meðal annars með því að brýna fyrir 

öldruðum hverjir ávinningar hreyfingar eru (Erlingur Jóhannsson, 2015). 

 Í verkefni þessu verða skoðuð tengsl á milli reglulegrar hreyfingar og líkamlegrar virkni 

aldraðra sem og samband á milli heilsu og hreyfingar aldraðra. Kannað verður viðhorf aldraðra 

til hreyfingar, hver sé ávinningur af hreyfingu og hvort og hversu oft aldraðir stunda hreyfingu, 

almennt og af ásettu ráði. Meðfram þessum athugunum verður einnig skoðað hversu virkir 

aldraðir eru í félagsstarfi sem og hvert síðasta námsstig var sem þátttakendur luku. Með því að 

skoða þessa þætti er hugsanlegt að sjá hvort tenging sé á milli líkamlegrar getu, heilsu og 

hreyfivenja.  Verkefnið er þannig byggt upp að byrjað verður á að fara í fræðilega tengingu 

við viðfangsefnið. Farið verður yfir öldrun almennt, áhrif öldrunar á mismunandi þætti eins og 
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líkamann og andlegu hliðina. Ráðleggingar fagfólks á hreyfingu fyrir aldraða sem og mikilvægi 

hreyfingar yfir höfuð svo eitthvað sé nefnt. Því næst verður fjallað um gagnaöflun, aðferðir og 

framkvæmd við gerð verkefnisins. Undir lokin verður farið yfir niðurstöður sem unnar voru 

með myndum, texta og töflum sem síðan enda á umræðum þar sem niðurstöður eru túlkaðar í 

formi texta.  

 

Hreyfing 

 
Rannsóknir hafa staðfest að hreyfing hefur í för með sér jákvæðan og fjölbreyttan hag hvað 

heilsu einstaklinga varðar. (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Þá hefur verið sýnt fram á það að 

með reglubundinni hreyfingu sé hægt að minnka líkur og jafnvel koma í veg fyrir hina ýmsu 

lífstílssjúkdóma en þá má taka sem dæmi hjarta- og æðasjúkdóma, heilablóðfall, sykursýki II, 

stoðkerfisvandamál, geðraskanir og hugsanlega einhverjar tegundir krabbameina. Hreyfing á 

þá einnig þátt í auknum lífaldri og lífsgæðum einstaklinga (Sigurbjörn Áki Arngrímsson, 2015).  

 Hreyfing er víðtækt hugtak. Caspersen og félagar (1985) tala um hreyfingu sem þá 

vinnu beinagrindarvöðva sem krefst meiri orkunotkunar umfram þá vinnu sem notast er við í 

hvíld. Það má halda því fram að hreyfing er athöfn sem felur í sér einhverskonar hreyfingu með 

einhverjum hætti hvort sem það er að ganga, hjóla, skokka, vinna í garðinum, heimilsstörf, 

sérhæfð þjálfun eða annað (Caspersen, Powell og Christenson, 1985). Skilgreina má hreyfingu 

út frá ákefð, tíma, tíðni og tegund hreyfingar (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008).   

 Mannslíkaminn er hannaður fyrir hreyfingu og því má segja að kyrrseta sé aldrei af hinu 

góða. Öll hreyfing er betri en engin hreyfing en samkvæmt almennum ráðleggingum er miðað 

við að fullorðnir og aldraðir hreyfi sig í minnst 30 mínútur daglega og börn í 60 mínútur daglega 

(Sigurbjörn Áki Arngrímsson, 2015). Kyrrseta felur í sér litla sem enga hreyfingu en þá er 

orkunotkun líkamans svipuð þeirri og líkaminn notast við í algjörri hvíld. Einstaklingur telst í 

kyrrsetu ef hann til dæmis hreyfir sig lítið í vinnu (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Mögulega 

er hann þá í skrifstofustarfi, hreyfir sig ekki í frítíma ásamt því að sitja mikið eða liggja fyrir og 

notar vélknúin farartæki til að komast á milli staða í staðinn til dæmis að ganga eða hjóla (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  Hreyfingarleysi er talið mismunandi eftir hópum en það er sögð 

fylgni á milli hækkandi aldurs og minni hreyfingar. Engin sérstök ástæða er talin liggja að baki 

þessarar fylgni nema kannski leti og afsakanir þar sem engin líkamleg breyting virðist vera við 
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18 ára aldur, en það er sá aldur sem talin er vera upphaf minni hreyfingar (Sigurbjörn Áki 

Arngrímsson, 2015). Þá er talið að stelpur hreyfi sig minna en strákar og eru strákar til dæmis 

töluvert virkari í þátttöku á skipulögðu íþróttastarfi og haldast sömuleiðis betur í slíku starfi en 

stúlkur. Ungmenni hreyfa sig minna um helgar en virka daga og er óhætt að segja að aukin 

kyrrseta og tími sem fer í tölvur og sjónvarpsgláp þessa hóps séu áhyggjuefni (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008).    

 Regluleg hreyfing er talin geta fækkað veikindadögum, hún verndar stoðkerfi, skerpir 

athygli ásamt því að hreyfing eykur afkastagetu einstaklinga í daglegum athöfnum. 

Lýðheilsustöð (2008) hefur gefið út leiðarvísi þar sem er að finna ýmislegt gagnlegt um 

mikilvægi hreyfingar ásamt ráðleggingum fyrir mismunandi hópa. Samkvæmt þessum leiðavísi 

eiga því allir hópar fólks að hreyfa sig, allt frá börnum og upp í gamalmenni. Börnum er ráðlagt 

að hreyfa sig í minnst 60 mínútur á hverjum degi og ætti hreyfingin að vera blanda af miðlungs 

erfiðri og erfiðri ákefð. Hreyfing barna ætti helst að miðast út frá fjölbreytni og gleði. 

Fullorðnum einstaklingum og öldruðum er ráðlagt að hreyfa sig í að minnsta kosti 30 mínútur 

í senn á miðlungs erfiðri ágefð en þó ber að hafa í huga að meiri hreyfing er aðeins af hinu góða 

hvað varðar heilsu og vellíðan. (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008).    

 

Öldrun 

 
Hlutfall aldraðra fer ört vaxandi um allan heim, en árið 2010 var því spáð að árið 2050 yrðu 

aldraðir um 16% af mannkyni. Árið 2010 voru aldraðir um 8% og því er hér gert ráð fyrir 

helmings fjölgun þessa hóps í heiminum á 40 árum (National Institute on Aging, 2011). 

Matthildur Ásmundardóttir skrifar um fjölgun aldraðra á komandi árum hérlendis í pistli á 

heimasíðu Heilbrigðisstofnunar á Hornafirði. Þar talar hún um mesta fjölgun í hópi 75 ára og 

eldri en gera má ráð fyrir 35% fjölgun frá árinu 2012 til ársins 2020. Samkvæmt hennar skrifum 

mun hlutfall 67 ára Íslendinga hækka um 8,1% frá árinu 2012 til ársins 2040 (Matthildur 

Ásmundardóttir, 2015). Erfðir og sjúkdómar eru ekki einu þættirnir sem stjórna því hvernig við 

eldumst, það hefur verið margsannað að regluleg líkamleg hreyfing getur bæði verið 

fyrirbyggjandi og hægt á einkennum öldrunar svo að um munar (Swedish National Institute of 

Public Health, 2010). Við öldrun verða ýmsar breytingar á mannslíkamanum en þá má til dæmis 

nefna hækkun á fitumassa og tap á vöðvum (St-Onge og Gallagher, 2010). Eftir að 30 ára aldri 
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er náð er talið að fitumassi hækki jafnt og þétt með hverju árinu sem líður. Eldra fólk er þá 

líklegt til að búa yfir allt að þriðjungi meiri fitumassa en það gerði áður. Fitumassinn sem bætist 

á eldra fólk er talinn setjast hvað helst á miðju líkamans, í kringum líffærin en aftur á móti 

minnkar massi fitunnar sem liggur alveg við holdið (A.D.A.M., Inc, 2014). Aukin fita og tap á 

vöðvum eru ekki einu breytingarnar sem verða á mannslíkamanum þegar öldrun er annars 

vegar. Sem dæmi um hrörnun vegna öldrunar má nefna rýrnun beina en með hækkandi aldri 

verða bein brothætt ásamt því að tapa eiginleika sínum til þungaburðar ásamt því að kalkforði 

líkamans sem beinin hafa byggt upp í gegnum árin fer að tapast (Boskey og Coleman, 2010). Í 

öldrunarferlinu er ekki óalgengt að líkamshæð einstaklinga taki að minnka. Þetta ferli má til 

dæmis skýra með rýrnun á beinum, vöðvum og liðamótum. Ætla má að eftir fertugt sé líklegt 

að einstaklingur minnki um einn sentímetra á hverjum áratug það sem eftir er af ævinni 

(A.D.A.M., Inc, 2014). Hámarkssúrefnisupptaka einstaklinga eykst um 5 til 10% á um tíu ára 

fresti eftir þrítugt. Þessa auknu súrefnisupptöku má til dæmis skýra með auknum 

hámarkshjartslætti, minna slagmagni og minni súrefnisupptöku bláæða. Hjá heilbrigðum eldri 

einstaklingi bregst hjarta- og æðakerfið eins við loftháðri þjálfun og hjá einstakling sem ungur 

er (Swedish National Institute of Public Health, 2010).   

 Því miður er það stundum misskilningur á meðal fólks að þjálfun og líkamsrækt sé 

aðeins fyrir þá sem eru ungir og hraustir. Þvert á móti má halda því fram að þegar hreyfing er 

annars vegar er aldrei of seint að byrja. Þjálfun og regluleg hreyfing er talin mikilvæg fyrir alla 

og þar eru aldraðir engin undantekning (Paffenberger, Jr og Olsen, 1996). Í framhaldi af þessari 

umræðu má taka dæmi um rannsóknir sem hafa meðal annars sýnt fram á að með reglubundinni 

hreyfingu er hægt að hægja á líkamlegum og andlegum kvillum sem gjarnan fylgja auknum 

aldri. Líkamsþjálfun er talin hafa jákvæð áhrif á aldraða bæði hvað varðar almenna færni og 

sjálfsbjargarhæfni fólks. Reglubundin hreyfing er þá talin auka sjálfstæði og sjálfstraust ásamt 

því að draga úr líkum á þunglyndi en þessir þættir gera öldruðum auðveldara fyrir að lifa lengur 

sjálfstætt og án hjálpar við daglegar athafnir (Sigrún B. Bergmundsdóttir og Ylfa 

Þorsteinsdóttir, 2005). Með varkárni má halda því fram að við megi bæta fimm til tíu góðum 

árum við líf einstaklings með réttum lifnaðarháttum, svo sem hreyfingu og mataræði en svo 

telur Þórunn Sveinbjörnsdóttir formaður Félags eldri borgara í Reykjavík (Þórunn 

Sveinbjörnsdóttir, Erla Gerður Sveinsdóttir og Óskar Jón Helgason, 2015). 
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Með reglulegri líkamlegri hreyfingu eldri einstaklinga fylgja ýmsir heilsutengdir ávinningar, 

meðal annars heilsusamlegri og sjálfstæðari lífstíll, aukinn hreyfanleiki og þrek, betri lífsgæði 

ásamt bættri líkamsbyggingu og líkamsbeitingu (Janus Guðlaugsson, e.d.). 

 

Aldraðir og hreyfing  

 
Sterk fylgni er talin vera á milli öldrunar og minni virkni í daglegu lífi en slíkum breytingum 

geta fylgt neikvæð áhrif á þá sem eldri eru, má til dæmis nefna breytingar á líkamlegum styrk 

og þoli (Janus Guðlaugsson, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að loftháð þjálfun svo sem 

sund, hjól og hlaup geti aukið hámarkssúrefnisupptöku aldraðra um 10 til 30 prósent. Það sama 

á við um þá sem eldri eru og þá ungu að ákefð æfingar hefur áhrif á árangur. Því hærri sem 

ákefð æfingar er aukast líkur á hærri hámarkssúrefnisupptöku. Þjálfun aldraðra með hjarta- og 

æðasjúkdóma hefur verið rannsökuð og hafa niðurstöður leitt það í ljós að regluleg 

líkamsþjálfun getur skilað góðum ávinning hvað þessa þætti varðar (Swedish National Institute 

of Public Health, 2010). Líkamleg þjálfun hefur góð áhrif á beinmassa, jafnvægi, samhæfingu 

og liðleika sem saman minnka líkurnar á falli og hættunni sem falli fylgir til dæmis beinbrotum, 

en áverkar af slíku slysi geta verið alvarlegir (Swedish National Institute of Public Health, 

2010). Þá eru það ekki aðeins líkamlegu þættirnir sem byrja að hrörna. Virkni sjónar, heyrnar, 

bragðskyns og minnis eru allt dæmi um kvilla sem fylgja hækkuðum aldri. Talið er að með 

reglubundinni hreyfingu megi hafa jákvæð áhrif og hægja á hrörnun eldri einstaklinga. Þessi 

jákvæðu áhrif hreyfingar skila sér svo í auknum lífsgæðum þessa aldurshóps (Matthildur 

Ásmundardóttir, 2015). 

 Frá fæðingu til rúmlega þrítugs stækka vöðvar og styrkjast í einstaklingum, það er svo 

á einhverjum tímapunkti eftir að 30 ára aldri er náð að þessi jákvæða þróun staðnar. Ekki er 

nóg að vöðvarnir hætti að vaxa og styrkjast en samhliða þessari stöðnun rýrna vöðvar og tapa 

styrk. Á þessu tímabili getur kyrrsetufólk misst allt að þrjú til fimm prósent af vöðvamassa á 

hverjum tíu árum eftir þrjátíu ára aldur. Þetta ferli má gjarnan tala um sem aldurstengda 

vöðvarýrnun (MD, 2014). Rýrnun vöðva í líkamanum leiðir til minnkunar á styrk vöðva eftir 

því sem aldurinn færist yfir. Talið er að 80 ára einstaklingur sé líklegur til að hafa tapað um 

helmingi þess vöðvamassa sem hann bjó áður yfir í einstaka vöðvum. Á sama tíma hefur sá 

einstaklingur misst um helming af þeim styrk sem hann áður hafði í þessum sömu vöðvum 
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(Swedish National Institute of Public Health, 2010). Goodpaster og félagar (2006) tala um 

marktækan mun á tapi á styrk milli kvenna og karla en karlar missa nánast tvöfalt meiri styrk 

en konur (Goodpaster o.fl., 2006).  

 Þegar talað er um styrktarþjálfun er yfirleitt átt við æfingar framkvæmdar með þyngd 

þar sem markmiðið er fullkomin framkvæmd æfingarinnar og í framhaldi af því að bæta við 

þyngdum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að slík styrktarþjálfun getur styrk vöðva aldraðra alveg 

frá 50% upp í 200%, jafnvel hjá þeim sem hafa náð 90 ára aldri. Þá er talin vera sterk fylgni á 

milli ákefðar á styrktaræfingum og hversu þungu er lyft og aukins vöðvamassa (Swedish 

National Institute of Public Health, 2010). Aukinn styrk vöðva má aðallega skýra með aðlögun 

taugakerfisins að þjálfuninni í upphafi hennar. Styrktarþjálfun felur í sér fleiri kosti en aðeins 

aukinn vöðvamassa. Til dæmis má nefna jákvæð áhrif á líkamsbyggingu, efnaskiptahraði 

líkamans eykst ásamt því að ýta undir líkurnar á betri nætursvefni hjá einstaklingum (Seguin, 

Epping, Bloch og Nelson, 2002).  

 

Áhrif hreyfingar á andlega þætti og lífsgæði aldraðra 

 
Lengi vel hefur því verið haldið fram að regluleg hreyfing og æfingar hafi góð áhrif á andlega 

líðan einstaklinga og eru aldraðir þar engin undantekning (Erlingur Jóhannsson, 2015). Þá er 

það helst þunglyndi og vitglöp sem aldraðir einstaklingar finna fyrir en með reglulegri 

hreyfingu er hægt að hægja á og jafnvel koma í veg fyrir þessa kvilla. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á jákvæð tengsli á milli vitrænnar hæfni og líkamsþjálfunar. Þjálfunin er talin hafa jákvæð 

áhrif á minni, einbeitingu, athygli og viðbragðstíma aldraðra (Swedish National Institute of 

Public Health, 2010).  Jafnaðarmerki má setja á milli góðs svefns og líðanar einstaklinga en 

Seguin og félagar (2002) telja að þjálfun auki líkur á góðum nætursvefni (Seguin o.fl., 2002).  

 

 

 

Þátttaka eldriborgara í hreyfingu 

 
Dishman og félagar (1985) koma inn á það í rannsókn sinni að hlutfall aldraðra sem hreyfa sig 

reglulega mætti vera hærra. Þá telja þeir að um 41 til 51% eldra fólks hreyfi sig lítið eða jafnvel 
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ekkert. Aðeins þriðjungur þessa hóps stundar hreyfingu reglulega en þar af eru aðeins 15% sem 

ná að mæta ráðleggingum sérfræðinga. Af þeim sem eru óvirkir er aðeins talið að um tíu prósent 

þeirra muni á einhverjum tímapunkti taka upp hreyfingu (Dishman o.fl., 1985). Þessi tölfræði 

er talsvert óhagstæð miðað við að almenn þekking og skilningur eldra fólks á hreyfingu er 

nokkuð góð. Talið er að flestir innan þessa hóps séu meðvitaðir um það að reglubundin hreyfing 

framkvæmd á miðlungs hárri ákefð sé mikilvæg. Þá hafa til dæmis rannsóknir sýnt fram á það 

að um 60 prósent kvenna sem náð hafa sex tugum í aldri stunda ekki hreyfingu reglulega 

(Caserta og Gillett, 1998).  Þegar skoðað er hvaða hvatar eru að baki ástundun eldra fólks í 

reglulegri hreyfingu eru það til dæmis þættir eins og félagsleg tengsl, bætt trú á eigin hæfni, 

jákvæð reynsla og viðhald á heilsu (Rasinaho, Hirvensalo, Leinonen, Lintunen og Rantanen, 

2007). 

 Rannsókn sem framkvæmd var á 645 öldruðum einstaklingum af Rasinaho og félögum 

(2006) sýndi fram á að ástæður fyrir kyrrsetu og hreyfingarleysi séu margþættar. Rannsóknin 

leiddi það í ljós að meðal þessara ástæðna eru slæm heilsa, hræðsla, neikvæð reynsla af 

hreyfingu, vöntun á félagsskap, slæmt veðurfar og léleg færð, vegalengd, umhverfi og óttinn 

við að verða fyrir falli eða slysi á meðan á hreyfingunni stendur. Þá kom einnig fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar að einstaklingar sem hafa skerta hreyfigetu minnast á fleiri 

hindranir og ástæður þess efnis að þeir stundi ekki reglulega hreyfingu heldur en þeir sem hafa 

góða hreyfigetu (Rasinaho o.fl., 2007). 

 Innri áhugahvöt er mikilvæg þegar kemur að ákvörðun einstaklings þess efnis að stunda 

reglulega hreyfingu. Eldri einstaklingur er ekki líklegur til þess að stunda hreyfingu fyrir annan 

en sjálfan sig t.d. lækni, íþróttafræðing eða sjúkraþjálfara frekar en einstaklingar sem tilheyra 

öðrum hópum. Innri áhugahvöt verður að vera til staðar og þá eru það þættir eins og afrakstur 

hreyfingarinnar sem skiptir máli svo sem aukið hreysti, bætt líðan, aukin orka og gleði (Ryan, 

Frederick, Lepes, Rubio og Sheldon, 1997) 

 

Ráðlögð hreyfing fyrir aldraða 

 
Bæði karlar og konur geta bætt líkamlegt form sitt þrátt fyrir aukinn aldur en þá er átt við þætti 

eins og jafnvægi, styrk og liðleika (Swedish National Institute of Public Health, 2010). Þá hefur 
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hreyfing verið skilgreind sem einn af lykilþáttum heilbrigðis (King og King, 2010) og segja má 

að þegar hreyfing er annars vegar er aldrei of seint að byrja (Paffenberger, Jr og Olsen, 1996).  

 Ráðlagt er að stunda hreyfingu að minnsta kosti einu sinni til tvisvar sinnum í hverri 

viku í minnst 20 mínútur í senn en það fer eftir því á hvaða ákefð hreyfingin er framkvæmd 

hverju sinni. Dæmi um líkamsþjálfun fyrir aldraða getur verið hjól, sund, skíði, dans, skokk, 

rösk ganga, stöðvaþjálfun eða æfingar með lóð og styrktaræfingar.  

Ef hreyfingunni er skipt upp í þrjú mismunandi erfiðleikastig er hægt að tala um háa ákefð, 

miðlungs háa ákefð og svo minnstu átökin þegar ákefðin er lág. Til þess að koma í veg fyrir 

eða minnka líkur á hjarta- og æðasjúkdómum er ráðlagt að stunda líkamsþjálfun á lágri ákefð 

en til þess að auka afkasta getu hjarta- og æðakerfisins er mælt með því að stunda hreyfingu á 

miðlungs hárri til hárrar ákefðar (Swedish National Institute of Public Health, 2010). 

Einstaklingar sem hafa náð 65 ára aldri ættu annað hvort að stunda hreyfingu í 150 mínútur á 

lágri ákefð eða 75 mínútur á hárri ákefð í hverri viku. Þetta samsvarar 30 mínútum á dag á 

miðlungshárri ákefð eða 20 mínútur á dag á hárri ákefð. Einnig má blanda þessum tveimur 

ákefðum saman og finna út hvað hentar hverjum og einum best (Haskell, Lee, Pate, Powell og 

Blair, 2007). Loftháð þjálfun ætti að eiga sér stað í minnst tíu mínútur samfleytt til þess að bera 

árangur. Ráðleggingar sérfræðinga eru hógværar, ef einstaklingur vill ná umfram bætingum 

hvað heilsu sína varðar er ráðlagt að bæta við mínútum í hefðbundnar hreyfivenjur. Þá verður 

hver og einn einstaklingur að finna hvað hentar, en óhætt er að tvöfalda mínútufjöldann sem 

áður var minnst á hér að ofan. 150 mínútur á hárri ákefð og 300 mínútur á lágri ákefð á viku er 

því ekki svo galið fyrir þennan hóp af fólki (World Health Organization, e.d.). Eins og áður 

hefur verið sagt að þá er öll hreyfing betri en engin hreyfing og þarf ekki mikið til að þjálfun 

hafi góð áhrif á líf fólks. Sem dæmi má nefna að einstaklingsmiðaðar styrktaræfingar, 

jafnvægisæfingar og ganga einu sinni í viku leiðir til aukins jafnvægis og vöðvamassa. Þessir 

þættir koma meðal annars í veg fyrir fall hjá öldruðum ásamt því að slíkar æfingar skila þeim 

hæfileikanum til þess að geta búið sjálf og sinnt daglegum athöfnum heimilis (Swedish National 

Institute of Public Health, 2010). Styrktaræfingar ættu að vera framkvæmdar að minnsta kosti 

tvisvar sinnum í viku með áherslu á stóru, aðalvöðvahópa líkamans. Einstaklingar sem hafa 

með auknum aldri þróað með sér slakt jafnvægi og eru líklegir til þess að detta ættu að stunda 

fyrirbyggjandi æfingar í það minnsta þrisvar sinnum í viku. Jafnvægis- og liðleika æfingar eru 

dæmi um hreyfingu sem getur hjálpað þeim við að styrkja þessa þætti (World Health 
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Organization, e.d.). Þjálfun getur verið af ýmsu tagi ásamt því að hafa mismunandi áhrif. Sem 

dæmi má nefna að loftháð þjálfun getur minnkað líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. 

Styrktarþjálfun er hins vegar talin leiða til aukins vöðvamassa og vöðvastyrks ásamt aukinni 

afkastagetu einstaklinga (Swedish National Institute of Public Health, 2010). Fjölbreytt, 

reglubundin heilsu- og líkamsrækt með áherslu á þol- og styrktaræfingar eru taldar af hinu góða 

hvað varðar áhrif á lífeðlisfræðilegum afleiðingum kyrrsetu aldraðra. Á sama tíma er slík 

þjálfun talin hægja á ýmsum sjúkdómum, líkamlegum og andlegum sem fylgja jafnan slöku 

líkamlegu ásigkomulagi (Janus Guðlaugsson, e.d.).   

 Regluleg hreyfing er talin hafa fleiri jákvæð áhrif en þau sem talin eru upp hér að ofan 

en þá má til dæmis nefna jákvæð áhrif á andlega líðan ásamt því að lífsgæði aldraðra aukast 

svo um munar (Swedish National Institute of Public Health, 2010). Þegar þjálfun aldraðra er 

annars vegar ber að hafa það í huga að aldraðir eru mjög fjölbreyttur hópur og má segja að þeir 

séu jafn ólíkir og þeir eru margir. Þar af leiðandi má segja að sérhæfðar og einstaklingsmiðaðar 

æfingaráætlanir séu ákjósanlegastar fyrir þennan hóp af fólki. Þá þurfa aldraðir rétt eins og aðrir 

að geta valið sér hreyfingu við sitt hæfi út frá áhugahvöt hvers og eins (Paffenberger, Jr og 

Olsen, 1996).  

 Ekki eru allir sem geta farið eftir ráðleggingum sérfræðinga hvað hreyfingu varðar. 

Þegar aldraðir einstaklingar eru annars vegar geta verið ýmsir þættir og kvillar sem valda því 

að einstaklingur getur ekki komið fyllilega til móts við ráðleggingar. Þegar raunin er sú, til 

dæmis vegna heilsufars og/eða sjúkdómasögu ætti einstaklingur að reyna vera eins líkamlega 

virkur og hann hefur tök á hverju sinni (World Health Organization, e.d.).   

 

Líkamsmælingar 

 
Líkamsmælingar geta verið gagnlegar á fjölbreytilegan hátt, margar tegundir af slíkum 

mælingum eru til og hafa þær hver sinn tilgang. Vandaðar líkamsmælingar á almenningi geta 

sýnt fram á hvert einstaklingur stefnir heilsufarslega séð og hvort hann nái settum markmiðum 

tengdum heilsu. Með líkamsmælingum á tilviljunarkenndu úrtaki einstaklinga má spá fyrir um 

heilsufarslegar áhættur út frá niðurstöðum mælinganna sé hópur nægilega stór. Með réttum 

aðferðum er þá jafnvel hægt að grípa inn í með fyrirbyggjandi fræðslu um mikilvægi 

heilsufarsástands (Sallis, 2010). Að koma í veg fyrir eða hægja á líkamlegum 
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hrörnunarbreytingum sökum öldrunar er mikilvægur þáttur lýðheilsu. Hreyfanleiki, getan til 

þess að geta hreyft sig óháð utanaðkomandi hjálp er talin vera mikilvæg fyrir sjálfstæði aldraðra 

(Reid og Fielding, 2012). Með þessum orðum er óhætt að segja að rannsóknir á líkamlegri getu 

séu mikilvægar. Það má til dæmis skýra þannig að með áreiðanlegum niðurstöðum úr 

líkamsmælingum megi nota sem ákveðinn leiðarvísi að réttum inngripum fyrir mismunandi 

hópa. Við rannsóknir á heilsu aldraðra, sem og annarra hópa eru markmið alltaf þau sömu; að 

bæta heilsufar hópanna (Sallis, 2010). Margar mismunandi leiðir með það að markmiði að mæla 

líkamlega virkni fólks eru til en þá er oft notast við spurningarlista. Ýmsar ástæður eru fyrir því 

að mæla líkamlega getu aldraðra. Sem dæmi má nefna að slíkar mælingar gefa til kynna 

núverandi heilsufarsástand og spá fyrir um framtíð þessa fólks hvað líkamlega getu og líðan 

varðar. Slíkar niðurstöður geta verið gagnlegar bæði fyrir þá einstaklinga sem taka þátt í 

mælingunum og fyrir þá sem á eftir koma en eins og áður hefur verið nefnt fer sá hópur fólks 

sem náð hefur 65 ára aldri ört stækkandi (Lang, 2011). Spurningalistar eru algengt verkfæri en 

slíkir listar geta leitt af sér óáreiðanlegar niðurstöður þar sem fólk mögulega telur sig vera 

virkara í hreyfingu en það raunverulega er. Með líkamsmælingum má koma til móts við 

spurningalistana og fá þannig út nákvæmari niðurstöður þar sem fylgni er á milli þess hverjar 

hreyfivenjur einstaklinga eru og hvernig líkamlegt ásigkomulag þeirra er (Sallis, 2010).   

 

Gönguhraði 

 
Samkvæmt Kon og félögum (2012) eru mælingar á hefðbundnum gönguhraða, fjóra metra eða 

lengra taldar geta spáð fyrir um líkamlega heilsu aldraðra. Slíkar mælingar eru tiltölulega 

auðveldar í framkvæmd og því hentug leið til mælingar á líkamlegri heilsu aldraðra. Sé 

gönguhraði eldri borgara hægur í þess konar prófi má taka því sem vísbendingu þess að sá hinn 

sami annað hvort þjáist af líkamlegri vanhæfni nú þegar eða muni verða fyrir barðinu á henni 

fyrr en síðar. Sé hefðbundinn gönguhraði einstaklings hægur er hann einnig líklegri til að þjást 

af heilabilun, hjarta- og æðasjúkdómum og á sama tíma líklegri til þess að þurfa á aðsetri á 

hjúkrunarheimili að halda sem og aðhlynningu við daglegar athafnir.  Ásamt því að geta spáð 

fyrir um líkur á sjúkdómum á meðal aldraðra má einnig sjá með fjögurra metra gönguprófi 

þjálfunarhæfni þeirra (Kon o.fl., 2012).  Eins og áður hefur komið fram er prófið auðvelt í 

framkvæmd og ætti það aðeins að taka um þrjár mínútur. Prófið er einnig talið nothæft fyrir 
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nánast allan aldur eða allt frá sjö ára upp í 85 ára (National Institute of Health and Northwestern 

University, 2012). Niðurstöður mælinga á hefðbundnum gönguhraða (e. gait speed) eru taldar 

geta gefið hugmynd um hvort fólk þurfi á aðhlynningu á hjúkrunarheimili að halda eða ekki 

(Shimada o.fl., 2013). 

 

Gripstyrkur 

 
Gripstyrkur er talin vera góð mælieining á líkamlega heilsu aldraðra. Með mælingu gripstyrks 

er verið að mæla styrk einstaklings í efri búk (Lang, 2011). Hægt er að mæla gripstyrk með 

svokölluðum orkumæli (e. camry electronic handgrip dynamometer) þar sem gripið er í 

handfang og mælirinn gefur upp kílóafjölda sem kreist er (Wood, 2012a). Viðhald á styrkleika 

í vöðvum er talin mikilvægur þáttur í farsælli öldrun. Eldra fólk er talið missa í kringum tuttugu 

prósent af gripstyrk sínum á hverjum áratug en þar af er talið að um ellefu prósent megi skrifa 

eitt og sér á aldurinn sjálfan (Martin, Syddall, Dennison, Cooper og Sayer, 2008). Í rannsókn 

Shimanda H, Suzuki T, Suzukawa M og félögum (2013) var mældur gripstyrkur hjá eldra fólki 

bæði konum og körlum. Hjá þeim voru niðurstöðurnar þær að konur kreistu að meðaltali 17 

kíló og karlarnir 26 kíló (Shimada o.fl., 2013). 

 

Standa upp af stól fimm sinnum 

 
Önnur tegund af líkamsmælingum er að mæla getu einstaklings til þess að standa upp af stól. 

Misjafnt er á milli prófa hversu oft það er gert en tekinn er tími frá fyrstu uppstöðu og fram yfir 

þá síðustu, getur verið til dæmis fimm eða tíu sinnum. Þetta próf miðar að því að mæla styrk í 

neðri búk ásamt því að veita ákveðna sýn á jafnvægi og viðbragðstíma (Lang, 2011). Sú tegund 

prófs sem var notast við í þessari rannsókn er þar sem staðið er upp af stól án þess að nota 

hendur til að hjálpa sér og tími tekinn á því hve fljótur eða lengi hver og einn er að framkvæma 

þessa hreyfingu fimm sinnum. Í rannsókn sem framkvæmd var af Shimanda og félögum (2013) 

er meðaltími á slíku prófi meðal aldraðra í kringum tíu sekúndur (Shimada o.fl., 2013). 

 

Tilgangur og markmið rannsóknar 
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Megin markmið þessarar rannsóknar er að skoða samband á milli líkamlegrar hæfni og heilsu 

aldraðra annars vegar og hreyfingar og líkamlegrar hæfni hins vegar. Þættir sem skoðaðir voru 

við framkvæmd rannsóknarinnar voru meðal annars mat á eigin heilsu, viðhorf þátttakenda til 

hreyfingar, hvort og hversu oft þátttakendur stunda hreyfingu, búsetustaða, gripstyrkur, 

gönguhraði og geta þátttakenda til að standa upp af stól svo fátt eitt sé nefnt. Rannsókn þessi er 

byggð upp með það að markmiði að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hefur regluleg hreyfing áhrif á líkamlega hæfni aldraðra?  

 Er samband á milli mats á eigin heilsu og líkamlegrar hæfni aldraðra? 

Aðferðir og gögn  
 
Rannsókn þessi byggir á megindlegri aðferðafræði þar sem notast er við spurningalistakönnun 

ásamt þremur mælingum á hreyfigetu aldraðra. Í þessum kafla verður farið yfir þátttakendur 

rannsóknarinnar, hve margir tóku þátt, kyn, aldur, búsetu og afhverju þessir tilteknu 

þátttakendur urðu fyrir valinu. Þá verður einnig greint frá mælitækjum, sagt frá tilgangi 

mælinga ásamt því að framkvæmd rannsóknarinnar verður lýst ítarlega. Í enda kaflans verður 

farið í gagnaöflun og úrvinnslu gagna.  

 

Framkvæmd 

 
Formleg vinna rannsóknarinnar hófst í febrúar 2016. Sú vinna fólst í heimildaleit fyrir 

rannsóknina bæði í bókum og á netinu. Í framhaldinu af því fóru fram nokkrir fundir með 

leiðbeinanda, Milan Chang þar sem ákveðið var hvaða líkamsmælingar væru hentugar fyrir 

þessa tegund verkefnis. Í framhaldi af því var spurningalisti unninn en formlegar mælingar 

hófust ekki fyrr en um miðjan apríl 2016.  

 Rannsakandi útbjó spurningalistakönnun sem lögð var fyrir þátttakendur í rannsókninni 

í byrjun apríl 2016. Samhliða spurningalistanum voru framkvæmdar þrjár líkamsmælingar á 

þátttakendum. Til að lýsa framkvæmd rannsóknarinnar ítarlega ber að byrja á því að nefna 

könnunina sem öllum þátttakendum var afhent í upphafi rannsóknar. Þá voru líkamsmælingar 

skrifaðar inn hjá hverjum og einum og þess gætt að mælingarnar skráðust hjá réttum 

þátttakenda. Í lok mælinga innihélt könnunin niðurstöður líkamsmælinga hvers þátttakanda 
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fyrir sig sem og svör þeirra við spurningunum. Könnunin var ekki merkt með nafni. Við 

mælingar á fyrstu sex þátttakendunum var hverjum og einum gefið númer. Þegar lengra var 

haldið var því hætt, engin sérstök ástæða lá þar að baki en rannsakandi taldi að nóg væri að hver 

og einn héldi upp á sitt hefti. Eins og áður segir voru mælingarnar framkvæmdar á þremur 

mismunandi stöðum á fjórum dögum. Alltaf var fyrirkomulagið það sama, á milli staða og á 

milli daga. Í upphafi útskýrði rannsakandi ítarlega fyrir þátttakendum komandi ferli, tvisvar 

sinnum ef þörf þótti sem gjarnan var raunin. Þá var rannsakandi með einn aðstoðarmann með 

sér við allar mælingarnar. Aðstoðarmaður mældi gönguhraða en rannsakandi mældi stóla prófið 

og gripstyrkinn. Mælingar voru teknar á sama tíma og spurningum var svarað þar sem hóað var 

í einn þátttakenda í einu til að taka líkamsmælingar og þeir sem ekki voru í mælingum svöruðu 

spurningalistanum á meðan. Mælingarnar voru teknar á sama stað og spurningum var svarað til 

þess að rannsakandi gæti leiðbeint þátttakendum í spurningarlistanum þegar þess þurfti.  

 

Gönguhraði 

 

Við mælingar á gönguhraða var vel útskýrt fyrir þátttakendum hvað þeir ættu að gera. 

Leiðbeiningarnar voru þær að byrja ætti fyrir aftan rauða línu sem límd var á gólfið og ganga 

yfir næstu rauðu línu. Hraðinn átti að vera hefðbundinn gönguhraði. Þá var þátttakendum einu 

sinni sýnt hvernig ætti að athafna sig af rannsakanda. Þátttakendur voru ræstir með skipuninni, 

einn tveir og nú. Við það merki áttu þátttakendur að fara af stað, hins vegar var tíminn ekki 

settur í gang fyrr en fólkið fór á hreyfingu þar sem ekki var verið að kanna viðbragðstíma heldur 

aðeins gönguhraða. Teknar voru tvær umferðir, tíminn tekinn í báðum og betri tímatakan notuð 

í vinnslu á niðurstöðum. 

 

Geta þátttakenda til að standa upp af stól fimm sinnum 

 
Mælingin á hraða þess að standa upp af stól fimm sinnum var mæld með þeim sekúndum sem 

það tók þátttakendur að framkvæma prófið. Þegar mældur var hraði þátttakenda á að standa upp 

af stól fimm sinnum voru leiðbeiningar ítarlegar eins og í gönguprófinu. Þá var þeim einu sinni 

sýnt af rannsakanda hvernig ætti að athafna sig við framkvæmd áður en tímataka hófst. Til þess 

að allir notuðu sömu aðferð við að standa upp af stólnum var fólk beðið um að krossleggja 
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hendur yfir brjóst og setjast framarlega á stólinn. Ef þátttakendum þótti öryggi sínu ógnað með 

hendurnar í þessari stöðu var þeim frjálst að hafa hendur lausar án þess að nota þær til stuðnings. 

Setið var framarlega á stólnum til þess að auðveldara væri að standa upp. Allir þátttakendur 

gátu staðið hjálparlaust upp af stólnum í fimm skipti, það er án þess að nota hendur. Hvað 

varðar tímatöku var fyrirkomulag það sama. Þátttakendur voru ræstir með skipuninni einn tveir 

og nú og þá áttu þeir að fara af stað. Þó var tíminn ekki settur af stað fyrr en fólkið fór að hreyfa 

sig þar sem eins og áður segir að ekki var verið að mæla viðbragðshraða. Tíminn var  stöðvaður 

í fimmta sinn sem þátttakandi stóð upp. 

 

Spurningakönnun  

 
Við svörun á spurningalista var einstaklingum afhentur penni og hart spjald undir könnunina 

svo auðveldara væri að merkja inn í viðeigandi reiti. Það sem þurfti við hverja athugun var 

mældur stóll sem passaði í mælingarnar, gólfpláss og stólar fyrir fólkið að sitja á og svara 

spurningunum. Á Hrafnistu og í Hvassaleiti var mælt í hreyfisölum en í Mörkinni voru aðstæður 

tækifærismiðaðar og var notast við rúman gang sem er fyrir utan sjúkraþjálfunarsal heimilisins.  

 

 

 

Forpróf 

 
Áður en haldið var af stað í mælingar fyrir rannsóknina var einskonar forpróf haldið þar sem 

bæði mælingar voru framkvæmdar og spurningarlisti var lagður fyrir ættingja. Þetta var gert til 

þess að tryggja gæði spurninga og einnig til þess að auka öryggi rannsakenda þegar 

raunverulegu mælingarnar ættu sér stað. Niðurstöður úr mælingum á ættingjum voru ekki 

teknar með í niðurstöður rannsóknarinnar. 

  

 

Þátttakendur 
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Í rannsókn þessari voru þátttakendur 25 talsins. Allir einstaklingar eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu og eru á aldrinum 67 til 90 ára. Þátttakendur komur frá  þremur 

mismunandi stöðum sem allir eiga það sameiginlegt að vera félagsmiðstöð fyrir eldri borgara. 

Fyrst var farið í Hvassaleiti, næst í Mörkina og síðast á Hrafnistu í Boðaþingi. Ástæðan fyrir 

valinu á þessum hópum er sá að aðgengi rannsakanda var auðvelt inn á þessa staði vegna 

tengslanets út frá námi og vinnu. Bæði í Mörkinni og í Hvassaleiti voru hreyfihópar mældir. Á 

Hrafnistu í Boðaþingi var hópurinn blandaður, þar voru einstaklingar fengnir úr dagdvöl 

heimilisins og var misjafnt hvort fólkið tekur reglulega þátt í þjálfun þar eða ekki.  

 Á mynd 1 má sjá dreifingu á kyni þátttakenda. Myndin sýnir talsverðan kynjamun þar 

sem meirihluti var kvenkyns eða 20 konur á móti 5 körlum.  

 

 

Mynd 1. Dreifing á kyni 

Eins og áður segir voru þátttakendur á aldrinum 67 til 90 ára. Þegar aldur þátttakenda var 

skoðaður kom í ljós að dreifing á aldri þátttakenda var nokkur en þó töluvert jöfn sitt hvoru 

megin við 80 ára aldurinn.  Þá voru 13 þátttakendur í hópnum 80 ára eða yngri og 12 

þátttakendur 81 árs eða eldri. Meðalaldur þátttakenda var 79 ára.   

 

Mælitæki 

Í upphafi mælinga var hverjum þátttakanda afhent hefti. Í lok mælinga innihélt heftið 

niðurstöður líkamsmælinga og svör við spurningalista. Þrjár líkamsmælingar voru 
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framkvæmdar á þátttakendum en þær voru gripstyrkur, gönguhraði og hraði í að standa upp af 

stól.   

 Gripstyrkur þátttakendana var mældur með svokölluðum orkumæli (e. dynamometer), 

orkumælir þessi kallast Camry Handgrip Dynamometer. Tækið er sérlega handægt þar sem lítið 

fer fyrir því og er það einnig auðvelt í notkun. Mælirinn sýnir gripstyrk einstaklings í kílóum 

og getur hver sem er notað slíkan mæli. Mælinn er þá til dæmis hægt að nota til hefðbundinna 

afkastamælinga sem og til mælinga í eftirfylgni þegar sjúkraþjálfun er annars vegar svo fátt eitt 

sé nefnt (Wood, 2012a).  

 Við mælingu á gönguhraða var búnaður ekki flókinn þar sem aðeins þurfti málband og 

rautt sýnilegt límband til þess að líma á gólfið. Límbandið afmarkaði þrjá metra sem 

þátttakendur gengu og tími var tekinn á hraða þeirra með skeiðklukku. Mælingin á 

gönguhraða er því mæld með þeim sekúndum sem það tók þátttakendur að ganga þessa þrjá 

metra.  

 Þegar hraði þátttakenda á því að standa fimm sinnum upp af stól var tekinn var aðeins 

notast við stól og skeiðklukku. Stóllinn var mældur og á öllum stöðum var passað upp á að 

stólar hefðu sömu lengd frá gólfi að setu. Mældir voru 48 sentímetrar frá gólfi að sessu stóls að 

framan og 45 sentímetrar frá gólfi að sessu að aftan. Stólarnir voru með örmum til þess að auka 

öryggistilfinningu þátttakenda en voru ekki notaðir til stuðnings.  

 Spurningarlisti var lagður fyrir þátttakendur og var hann unnin með 

rannsóknarspurningar sem settar voru fram í enda fræðilega hluta ritgerðar í huga;  

 Hefur regluleg hreyfing áhrif á líkamlega hæfni aldraðra?  

 Er samband á milli mats á eigin heilsu og líkamlegrar hæfni aldraðra? 

Í spurningalistanum var notast við spurningar sem notaðar hafa verið áður í rannsóknum á 

öldruðum. Þetta var gert til að tryggja að spurningarnar höfðuðu til hópsins og til að gæta þess 

að réttmæti og áreiðanleiki væru til staðar í spurningunum. Spurningarnar voru fáar og 

hnitmiðaðar, aðeins 11 talsins. Með því að hafa spurningalistann stuttan var hægt að tryggja 

það að þátttakendum yrði ekki haldið of lengi í senn.  

 

Úrvinnsla gagna 
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Gögnin voru slegin inn í tölfræðiforritið SPSS Statistics útgáfu 19. Þá voru öll svör úr 

spurningalistakönnuninni slegin inn í forritið ásamt niðurstöðum úr líkamsmælingum. Öll 

frekari tölfræðileg úrvinnsla með gögnin var unnin í SPSS. Allar myndir og töflur voru unnar í 

Microsoft Excel.  

 Í upphafi voru líkamsmælingarnar þrjár greindar ítarlega þar sem skoðuð var vel 

dreifing breytanna ásamt því að fylgnin á milli þeirra var mæld með fylgnistuðlinum 

Pearsons’R. Að lokum voru líkamsmælingarnar þrjár greindar eftir ýmsum einkennum 

þátttakenda, en þættirnir voru aldur, mat þeirra á eigin heilsu og því hversu oft þau hreyfðu sig. 

Til þess að skoða hvort marktækur munur væri á líkamsmælingum þátttakenda eftir þessum 

þáttum var ýmist notað t-próf fyrir mun á tveimur óháðum hópum (e. independent sample t-

test) eða dreifigreining (e. ANOVA) fyrir mun á þremur eða fleiri hópum.  

Niðurstöður 
 
Í þessum kafla verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust úr rannsókninni. Niðurstöður voru 

eins og áður segir unnar í tölfræðiforritinu SPSS. Þá verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningum í kaflanum en meðfram því verða ýmsar áhugaverðar breytur skoðaðar. 

Í kaflanum má því finna upplýsingar um niðurstöður mælinga, samanburð mælinga ásamt 

úrvinnslu á svörum sem fengust við spurningalista.  

 Þegar niðurstöður spurninga um viðhorf til hreyfingar voru skoðaðar var bersýnilegt að 

langflestir voru meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar. Þá voru allir þátttakendur sammála um 

það að mikilvægt væri að hreyfa sig og að hreyfing hefði góð áhrif. Þrátt fyrir að allir hafi verið 

mjög meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar þá voru ekki alveg allir sem hreyfðu sig eitthvað að 

ráði þó svo að meirihluti hafi stundað reglulega hreyfingu af einhverju tagi. Þá var ekki 

sýnilegur munur á milli viðhorfs þátttakenda til hreyfingar eftir því hvort þeir stunduðu ráðlagða 

hreyfingu eða ekki. Dregin var sú ályktun að einstaklingur sem hreyfir sig svo hann mæðist, 

þreytist eða svitni reglulega sé þannig að mæta ráðleggingum sérfræðinga hvað hreyfingu 

varðar og var sú mæling notuð í frekari greiningu.  

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði fyrir líkamsmælingar 

Mælingar Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
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Gripstyrkur 23,04 9,18 12,8 49,6 

Gönguhraði 3,55 1,22 2,16 6,88 

Geta til að 

standa upp af 

stól 

13,91 4,77 7,16 30,45 

 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir líkamsmælingarnar þrjár. Meðaltal á gripstyrk þátttakenda 

var 23,04 kg. Þá var minnsti gripstyrkur á meðal þátttakenda 12,8 kg og sá mesti 49,6 kg. Þegar 

litið er á gönguhraðann má sjá að meðalgönguhraði þátttakenda var 3,55 sekúndur, sá hraðasti 

fór á 2,16 sekúndum og slakasti tíminn var 6,88 sekúndur. Þegar getan til að standa upp af stól 

er skoðuð var meðaltal þátttakenda 13,91 sekúnda, sá sem var með bestu frammistöðuna var 

aðeins 7,16 sekúndur og sá slakasti var 30,45 sekúndur.  

   

Tafla 2. Viðmið fyrir gripstyrk karla (Wood, 2012b). 

  Gripstyrkur-  karlar 

Aldur Lélegt Meðal Gott 

60 - 64 < 30,2 20,2 - 48,0 > 48,0 

65 - 69 < 28,2 28,2 - 44,0 > 44,0 

70 - 99 < 21,3 21,3 - 35,1 > 35,1 

 

 

Tafla 3. Viðmið fyrir gripstyrk kvenna (Wood, 2012b). 

  Gripstyrkur - konur 

Aldur Lélegt Meðal Gott 

60 - 64 < 17,2 17,2 - 31,0 > 31,0 

65 - 69 < 15,4 15,4 - 27,2 > 27,2 

70 - 99 < 14,7 14,7 - 24,5 > 24,5 

 

Þegar litið er á dreifingu á gripstyrk þátttakenda á mynd 2 kemur í ljós að flestir voru með 

miðlungs góðan gripstyrk eða 15 af 25 þátttakendum. Eins og sjá má á mynd 2 voru fæstir með 

slæman gripstyrk af þeim sem tóku þátt í rannsókninni.  Gripstyrkurinn var mældur með 

orkumæli sem gaf gripstyrk í kílóum. Gripstyrkur var metinn út frá aldri og kyni, hvort hann 
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væri góður, miðlungs eða slæmur. Viðmiðunartölur fyrir gripstyrk má sjá á töflu 2 og 3. 

Viðmiðunartöflur fyrir gripstyrk voru unnar samkvæmt áður skráðum viðmiðum (Wood, 

2012b). 

 

 

Mynd 2. Dreifing á gripstyrk greint í flokka samkvæmt töflum um viðmið 

 

Þegar litið er á mynd 3 má sjá dreifingu á gönguhraða þátttakenda. Dreifingin var nokkuð jöfn 

þar sem svipað margir voru með slæman, góðan og meðal góðan árangur. Flestir voru þó með 

slæman árangur eða níu þátttakendur. Þar sem góður gönguhraði var undir 2,9 sekúndum, 

miðlungs 2,9 til 4 sekúndur og slæmur 4 sekúndur eða lengur. Hér var aðeins flokkað út frá 

þeim tímatökum sem fengust í þessari tilteknu rannsókn óháð stöðluðum viðmiðum. Því má 

halda því fram að þeir einstaklingar sem flokkast með laka frammistöðu í þessari rannsókn geri 

það hugsanlega ekki í öðrum rannsóknum.  
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Mynd 3. Niðurstöður á mælingum fyrir gönguhraða, flokkað. 

 

Á mynd 4 má sjá árangur þátttakenda á að standa fimm sinnum upp af stól út frá tímatöku. Þá 

var dreifingin nokkuð jöfn eins og í gönguhraðanum þar sem munurinn á milli slæmt, miðlungs 

og gott var frekar lítill. Þó voru fæstir sem náðu góðum árangri eða aðeins sjö þátttakendur. Hér 

var miðað við að góður tími væri undir 11 sekúndum, 11 til 15 sekúndur miðlungs og slæmt 

þegar tíminn var 15 sekúndur og yfir. Hér á það sama við um flokkun á getu og í 

gönguhraðanum, kvarðinn var aðeins unnin út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar en ekki 

samkvæmt fyrirfram gefnum viðmiðum.  
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Mynd 4. Tímataka á uppstöðu af stól, flokkað. 

 

Skoðað var hvernig ofangreindar líkamsmælingar tengjast til þess að sjá hvort þeir þátttakendur 

sem hafa mikinn gripstyrk hafi einnig góðan gönguhraða svo dæmi sé tekið. Til þess að mæla 

fylgnina á milli líkamsmælinganna var notaður fylgnistuðullinn Pearsons’r sem mælir fylgni á 

milli tveggja jafnbilahlutfallsbreyta. Flokka má fylgni sem veika ef hún er á bilinu 0 til 0,30, 

miðlungs sterk ef fylgnin er á bilinu 0,31 til 0,60 og sterk sé hún yfir 0,60. Í þessu tiltekna 

sambandi á milli gripstyrks og gönguhraða reiknaðist fylgnin 0,33.  Mynd 5 sýnir hversu mikil 

fylgni var á milli gripstyrks og gönguhraða þátttakenda. Fylgnin á milli breytanna var miðlungs 

sterk þar sem miðað var við að því nær sem R er 1 því sterkari er fylgnin. Því sýnir myndin 

neikvætt samband á milli gripstyrks og gönguhraða, því meiri sem gripstyrkur þátttakenda var 

því betri gönguhraða bjó hann yfir.  Út frá þessu má áætla að gripstyrkur spái ágætlega fyrir um 

gönguhraða þátttakenda í þessu úrtaki en ekki má nota niðurstöðurnar til að alhæfa yfir á þýðið 

þar sem fylgnin var ekki marktæk (P>0,05).  
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Mynd 5. Tengsl milli gripstyrks og gönguhraða 

 

Mynd 6 sýnir fylgnirit fyrir gripstyrk og getu einstaklings til þess að standa upp af stól fimm 

sinnum á tíma. Myndin sýnir að neikvætt samband var á milli gripstyrks og getu til að standa 

upp af stól, því meiri sem gripstyrkur þátttakenda var því fljótari voru þeir að standa 5 sinnum 

upp af stól. Fylgnin á milli gripstyrks og þess að standa 5 sinnum upp af stól var 0,34 sem er 

miðlungs samband. Með þessu má ætla að hár gripstyrkur spái ágætlega vel fyrir um getu 

þátttakenda til að standa upp af stól. Fylgnin í þessu sambandi var ekki marktæk (P>0,05). 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60

G
ö

n
g

u
h

ra
ð

i 
(s

ek
)

Gripstyrkur (kg)

Samband gripstyrks og gönguhraða



 29 

 

Mynd 6.  Tengsl milli gripstyrks og tíma á að standa upp af stól fimm sinnum. 

 

Á mynd 7 má sjá hversu sterkt sambandið var á milli gönguhraða og þess tíma sem það tók 

þátttakendur að standa fimm sinnum upp af stól. Myndin sýnir fram á sterkt jákvætt samband á 

milli þessara prófa þar sem fylgnistuðullinn reiknaðist 0,71. Því er óhætt að segja að gönguhraði 

einstaklings spáir vel fyrir um getu hans til þess að standa upp af stól. Það er því meiri 

gönguhraða sem einstaklingur bjó yfir, því fljótari var hann að standa 5 sinnum upp af stól. 

Marktækur munur var á prófunum tveimur (p<0,05). Með öðrum orðum, marktækur munur er 

á gönguhraða og getu aldraðra til þess að standa upp af stól, því meiri gönguhraði því meiri 

geta til að standa upp af stól.  
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Mynd 7. Tengsl milli gönguhraða og getu til að standa upp af stól fimm sinnum 

 

Sterkt samband var á milli gönguhraða og getu einstaklings til að standa upp af stól og má því 

segja að þær mælingar tengist betur saman en við gripstyrks mælinguna. Það má ef til vill skýra 

með því að gönguhraði og geta til að standa upp af stól eru líklega frekar að mæla snerpu 

þátttakenda en aftur á móti er gripstyrkurinn að mæla styrk. Þó að það sé eitthvert samband á 

milli gripstyrks og hinna mælinganna er munurinn samt töluverður og má skýra það með minni 

tengslum á styrktarprófi og snerpuprófi miðað við tengsl á tveimur snerpuprófum.  

 

Tafla 4. Aldur og líkamsmælingar 

  Gripstyrkur (kg) Gönguhraði (sek) Standa upp af stól (sek) 

    Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Aldur 

Yngri en 80 

ára 
26,53* 10,76 3,18 0,84 12,52 2,79 

81 árs eða 

eldri 
19,27* 5,27 3,95 1,46 15,42 6,03 

* P<0,05        
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Tafla 4 sýnir sambandið á milli aldurs og gripstyrks, gönguhraða og getu til að standa upp af 

stól. Þá voru þeir sem eru 80 ára og yngri með meiri gripstyrk (M=26,53 kg) en þeir sem eru 

81 árs og eldri (M= 19,27 kg). Marktækur munur fannst á þessu sambandi, það er á milli 

gripstyrks og aldurs. Því má halda því fram að með auknum aldri minnkar gripstyrkur aldraðra. 

Munurinn á milli gönguhraða og aldurs var ekki marktækur þar sem p>0,05. Þó var munurinn 

einhver þar sem þeir sem eru í yngri flokknum voru að meðaltali með betri gönguhraða 

(M=3,18) en þeir sem eldri eru (M=3,95). Ekki fannst marktækur munur á milli aldurs og getu 

þátttakenda til að standa upp af stól fimm sinnum. Þó má sjá að þeir sem eru 80 ára og yngri 

voru að meðaltali 2,9 sekúndum fljótari með þetta tiltekna próf en þeir sem eru 81 árs eða eldri.  

 

Tafla 5. Heilsa og líkamsmælingar 

    Gripstyrkur (kg) Gönguhraði (sek) Standa upp af stól (sek) 

    Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Heilsa 

Slæm 

heilsa 18,3* 4,32 4,35 1,35 16,68 5,67 

Góð heilsa 26,77* 10,35 2,92 0,63 11,73 2,38 

* P<0,05        

 
 
Tafla 5 sýnir fram á sambandið á milli heilsu og gripstyrks, gönguhraða og getu einstaklings til 

að standa upp af stól. Þá sýnir taflan fram á marktækan mun á milli heilsu og gripstyrks 

(p<0,05). Það má skýra með því að mikill munur er á meðaltölum gripstyrks þeirra sem telja 

sig búa yfir góðri heilsu (M=26,77 kg) og þeirra sem segja heilsu sína slæma (M=18,3 kg). 

Hvað heilsu og gönguhraða varðar var ekki marktækur munur (p>0,05) en þó var hann 

sjáanlegur að einhverju leyti. Í töflu 5 má sjá að þeir þátttakendur sem töldu heilsu sína slæma 

voru að meðaltali með verri gönguhraða (M=4,35 sek) en þeir sem töldu heilsu sína góða 

(M=2,92 sek). Munur á getu einstaklings til að standa upp úr stól eftir því hvort heilsa var góð 

eða slæm var nokkur, en þó ekki marktækur. Þá voru þeir sem sögðu heilsu sína góða (M=11,73 

sek) að meðaltali fljótari að standa upp en þeir sem sögðu heilsu sína slæma (M=16,68).  

 
 
 
 
Tafla 6. Einhverskonar hreyfing og líkamsmælingar 

    Gripstyrkur (kg) Gönguhraði (sek) Standa upp af stól (sek) 
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    Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Einhverskonar 

hreyfing 

2-3 x í viku 21,1 8,93 3,87 1,36 15,89 6,38 

4 x í viku 

eða oftar 23,96 9,42 3,39 1,16 12,98 3,67 

 
 
Tafla 6 sýnir fram á sambandið á milli gripstyrks, gönguhraða og getu einstaklings til þess að 

standa upp af stól borið saman við að stunda einhverskonar hreyfingu. Einhverskonar hreyfing 

var skilgreind sem öll hreyfing, svo sem garðsláttur, skúringar, göngutúrar eða hver önnur 

hreyfing, skipulögð eða ekki. Taflan sýnir einnig fram á það að allir þátttakendur voru virkir í 

þessum þætti, það er að engin stundaði einhverskonar hreyfingu sjaldnar en tvisvar sinnum í 

viku. Þegar litið er á gripstyrk þátttakenda í samanburði við að stunda einhverskonar hreyfingu 

má sjá að þeir sem sögðust stunda einhverskonar hreyfingu fjórum sinnum í viku eða oftar voru 

að meðaltali með hærri gripstyrk (M=23,96 kg) en þeir sem sögðust stunda einhverskonar 

hreyfingu tvisvar til þrisvar sinnum í viku (M=21,1 kg). Hvað samband gönguhraða varðar 

sýnir tafla 6 fram á að þeir sem sögðust stunda einhverskonar hreyfingu fjórum sinnum í viku 

eða oftar voru að meðaltali með betri gönguhraða (M=3,39 sek) en þeir sem sögðust stunda 

einhverskonar hreyfingu tvisvar til þrisvar í viku (M=3,87). Munurinn var þó svo lítill að hann 

telst ekki vera marktækur (p>0,05).  

 
 
Tafla 7. Hreyfing á hárri ákefð og líkamsmælingar 

    Gripstyrkur (kg) Gönguhraði (sek) Standa upp af stól (sek) 

    Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Hreyfing 

svo þú 

mæðist, 

þreytist 

eða 

svitnar 

(hreyfing 

á hárri 

ákefð) 

1 x í viku 

eða 

sjaldnar 17,34 3,99 3,54 0,59 13,02 2,56 

2-3 x í 

viku 24,66 10,24 3,52 1,47 14,7 5,59 

4 x í viku 

eða oftar 23,04 9,18 3,65 1,03 12,44 3,84 

 
 
Á töflu 7 má sjá gripstyrk, gönguhraða og getu þátttakenda til að standa upp af stól borið saman 

við breytuna hreyfingu á hárri ákefð. Þegar litið er á samband gripstyrks og hreyfingar á hárri 

ákefð má sjá að þeir sem stunda hreyfingu á hárri ákefð tvisvar til þrisvar sinnum í viku skoruðu 
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að meðaltali hæst í gripstyrk (M=24,66 kg). Munurinn í þessu sambandi var svo lítill að ekki 

fannst marktækur munur (p=>0,05). Þegar litið er á samband gönguhraða og hversu oft 

þátttakendur hreyfðu sig á hárri ákefð má sjá að hér á það sama við og hvað gripstyrkinn varðar. 

Það er að þeir sem hreyfðu sig meðal oft á hárri ákefð, tvisvar til þrisvar í viku voru að meðaltali 

með besta gönguhraðann (M=3,52 sek) miðað við þá sem hreyfðu sig einu sinni í viku eða 

sjaldnar á hárri ákefð (M=3,53sek) og þá sem hreyfðu sig fjórum sinnum í viku eða oftar á hárri 

ákefð (M=3,65 sek). Í raun virðist vera að þeir sem stunda slíka hreyfingu fjórum sinnum í viku 

eða oftar komi verst út úr gönguprófinu í samanburði við aðra þátttakendur með aðrar 

hreyfivenjur. Ekki fannst marktækur munur í þessu sambandi (p>0,05). Hvað getu einstaklings 

til að standa upp af stól fimm sinnum í tengslum við tíðni hreyfingar á hárri ákefð þátttakenda 

varðar fannst ekki heldur marktækur munur á því. Hins vegar má sjá í töflu 7 að öfugt við hinar 

tvær líkamsmælingarnar í þessu sambandi virðist vera að þeir sem stunda hreyfingu á hárri 

ákefð tvisvar til þrisvar sinnum í viku séu að meðaltali með versta útkomu (M=14,7 sek). Þá 

voru þeir sem stunda hreyfingu á hárri ákefð fjórum sinnum í viku eða oftar að meðaltali með 

besta útkomu í þessari mælingu (M=12,44 sek).  

 
Tafla 8. Lengd hreyfingar á hárri ákefð og líkamsmælingar 

    Gripstyrkur (kg) Gönguhraði (sek) Standa upp af stól (sek) 

    Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Lengd 

hreyfingar 

á hárri 

ákefð 

Minna en 

20 mín í 

senn 23,58 10,25 3,51 0,7 12,16 3,71 

20-30 mín 

í senn 22,38 22,38 3,7 1,22 15,78 5,52 

30 mín eða 

lengur 23,43 23,43 3,33 1,54 13,91 1,54 

 
 
Tafla 8 sýnir samband á gripstyrk, gönguhraða og getu þátttakenda til að standa upp af stól 

borið saman við lengd hreyfingar á hárri ákefð. Í töflu 8 má sjá að þeir þátttakendur sem sögðust 

stunda hreyfingu á hárri ákefð í 20 mínútur eða skemur voru að meðaltali með besta 

gripstyrkinn (M=23,58 kg). Þá voru þeir sem sögðust stunda hreyfingu á hárri ákefð í 30 

mínútur eða lengur að meðaltali með slökustu útkomuna í mælingu á gripstyrk (M=23,43 kg). 

Í þessu sambandi var munurinn á besta meðaltali og því slakasta svo lítill að ekki fannst 

marktækur munur. Hvað gönguhraða varðar fannst ekki marktækur munur á tengslum hans við 



 34 

lengd hreyfingar á hárri ákefð. Þá voru þeir þátttakendur sem sögðust stunda slíka hreyfingu 30 

mínútur í senn eða lengur að meðaltali með besta tímann á gönguhraða (M=3,33 sek). Þeir sem 

sögðust stunda slíka hreyfingu í 20 til 30 mínútur á dag komu hvað verst út (M=3,7 sek). Hér 

var munurinn mjög lítill á besta meðaltali og því versta. Þegar geta þátttakenda til að standa 

fimm sinnum upp af stól var skoðuð í sambandi við lengd hreyfingar á hárri ákefð mátti sjá að 

þeir sem sögðust hreyfa sig í minna en tuttugu mínútur í senn á hárri ákefð voru að meðaltali 

með besta tímann (12,16 sek). Í þessu sambandi eins og hinum tveimur í töflu 8 fannst ekki 

marktækur munur (p>0,05).  

Umræður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að líkamleg hæfni var betri hjá þeim einstaklingum sem 

hreyfa sig reglulega af ásettu ráði og að aldraðir einstaklingar sem segja heilsu sína góða búa 

yfir betri líkamlegri hæfni en þeir sem segja heilsu sína slæma.  

 Helsta markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort tengsl væru á milli þess að vera 

virkur í hreyfingu og líkamlegrar hæfni annars vegar, og hvort tengsl væru á milli líkamlegrar 

hæfni og heilsu aldraðra hins vegar.  Niðurstöður sýndu fram á að tengsl voru á milli beggja 

þessara þátta. Það er, því betri heilsu sem þátttakandi bjó yfir því betri var líkamleg hæfni hans. 

Það sama á við um hreyfingu en þá voru þeir þátttakendur sem hreyfðu sig af ásettu ráði, nánar 

til tekið reglulega á hárri ákefð í 20 mínútur eða lengur með betri líkamlega hæfni en þeir sem 

hreyfðu sig lítið eða ekkert af ásettu ráði.   

 Í upphafi rannsóknar var lagt upp með að fá 30 þátttakendur. Ekki náðist að mæta þeirri 

áætlun þar sem aðeins 25 þátttakendur fengust. Þar af voru 20 konur en aðeins fimm karlar. Þá 

voru þátttakendur á aldrinum 67 ára til 90 ára, meðalaldur var 79 ára og dreifðust þátttakendur 

nokkuð jafnt sitt hvoru megin við 80 ára aldurinn.  

 Þegar virkni þátttakenda í félagsstarfi var skoðuð kom í ljós að allir þátttakendur tóku 

virkan þátt í slíku starfi. Það má skýra með jafnri dreifingu á svörum þátttakenda hvað 

félagsstarf varðar. Þá voru 12 einstaklingar sem sögðust mæta fjórum til fimm sinnum í viku í 

slíkt starf og 13 einstaklingar tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Hvað búsetu og viðhorf 

þátttakenda til hreyfingar varðar var dreifing á svörum frekar jöfn. Þátttakendur sögðust  ýmist 

búa einir eða með maka. Nánast allir þátttakendur voru á því máli að hreyfing væri mikilvæg. 
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Flestir töldu hreyfingu hafa góð áhrif á sig. Þá var aðeins var einn þátttakandi sem taldi ekki 

mikilvægt að stunda reglulega hreyfingu. Þegar menntun þátttakenda var skoðuð var töluverð 

dreifing á því hvert síðasta skólastig var sem þátttakendur luku hvort sem það var barnaskóla-, 

framhaldsskóla- eða háskólanám.  

 Þegar virkni þátttakenda í hreyfingu var skoðuð voru flestir sem sögðust hreyfa sig 

eitthvað. Allir þátttakendur sögðust stunda einhverskonar hreyfingu en sú hreyfing var 

skilgreind sem hvers konar hreyfing, göngur, húsþrif, garðvinna og fleira. Þá voru nokkrir sem 

stunduðu litla sem enga hreyfingu af ásettu ráði. Dreifing var nokkur hjá þeim þátttakendum 

sem hreyfa sig eftir ráðleggingum sérfræðinga sem finna má í fræðilegum kafla hér að framan. 

Þá var tekið mið af því að þeir sem sögðust stunda hreyfingu á meðalhárri til hárrar ákefðar 

tvisvar sinnum í viku eða oftar og þeir sem sögðust stunda slíka hreyfingu í 20 mínútur í senn 

eða lengur væru að mæta ráðleggingum (Haskell o.fl., 2007). Niðurstöður leiddu það í ljós að 

meirihluti þátttakenda var að mæta þessum ráðleggingum þar sem 20 þátttakendur sögðust 

stunda hreyfingu á meðalhárri til hárrar ákefðar tvisvar í viku eða oftar og 19 sögðust gera það 

í 20 mínútur eða lengur hverju sinni.  

 Líkamleg hæfni aldraðra var skoðuð með því að leggja fyrir þátttakendur þrjár 

mismunandi líkamsmælingar, sem kalla má einskonar afkastamælingar. Geta var skoðuð til að 

framkvæma gripstyrk, gönguhraða og uppstöðu af stól fimm sinnum á tíma. Niðurstöður leiddu 

það í ljós að marktækur munur var á sambandi gönguhraða og getu einstaklings til að standa 

fimm sinnum upp af stól. Þar af leiðandi má halda því fram að því betri gönguhraða sem 

aldraður einstaklingur býr yfir, því meiri er geta hans til að standa fimm sinnum upp af stól án 

þess að stoppa og án þess að nota hendur. Þá var einnig að finna tengsl á milli hinna prófanna 

en þar var munurinn ekki nægilega mikill til þess að vera marktækur.  

 Marktækur munur var á aldri og gripstyrk. Niðurstöður sýndu fram á að með hækkuðum 

aldri fylgir tap á gripstyrk. Þá hafa verið gerðar rannsóknir um þetta tiltekna samband þar sem 

komið er inn á að gripstyrkur sé einn þeirra þátta sem glatast samhliða hækkuðum aldri 

(Carmeli, Patish og Coleman, 2003).     

 Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram út frá kenningum og fyrri rannsóknum 

í upphafi stóðust. Þá eru þessar niðurstöður í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna á 

tengslum hreyfingar annars vegar og heilsu hinsvegar við líkamlega hæfni aldraðra. 
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 Þegar rannsókn sem þessi er annars vegar er ýmislegt sem þykir ábótavant og hlutir sem 

betur hefðu mátt fara þegar yfir heildina er litið. Til að byrja með ber að nefna að rannsakandi 

hefði þurft að fá fleiri hjálparhellur en aðeins fékkst einn með í aðstoð við framkvæmd á 

mælingum. Þá hefði verið gott að hafa einn aðila til þess að lesa upp spurningarnar fyrir fólkið 

og svara spurningum þátttakenda um leið þar sem fólkið átti töluvert erfitt með nokkrar 

spurningar. Með þeim hætti hefðu þátttakendur ef til vill átt auðveldara með að svara og verið 

fullvissari um svör sín en þykja þótti eins og raun bar vitni. Sem dæmi um spurningar sem voru 

að flæktust fyrir þátttakendum má nefna búsetu, menntunarstig og skipulagða hreyfingu. 

Rannsakandi var að vísu alltaf til staðar til þess að svara vangaveltum þátttakenda en það hefði 

gert öllum auðveldara fyrir að fara í gegnum listann í sameiningu. Velta má því fyrir sér hvort 

betra hefði verið að skilgreina hreyfingu betur fyrir þátttakendum. Bæði svo þátttakendur væru 

betur meðvitaðir um hvað hreyfing væri og einnig svo að rannsakandi gæti greint á milli 

hreyfingar sem er eingöngu stunduð í þeim tilgangi að fá hreyfingu, svo sem göngutúrar, 

styrkjandi æfingar eða annað í þeim dúr og hinsvegar hreyfingar sem felst í daglegum athöfnum 

á borð við að taka til eða þrífa. 

 Líkamsmælingar gengu vel og til þess að tryggja áreiðanleika mælinganna var þess gætt 

að sami einstaklingur sæi um sömu mælingar á milli staða að mestu leyti. Eins og fram kemur 

í kaflanum um aðferðir og gögn voru tvær tilraunir gefnar í mælingum á gönguhraða og 

gripstyrk þátttakenda þar sem betri útkoman var valin til úrvinnslu gagna. Þessu hefði mátt bæta 

við í prófinu þar sem mæld var geta til að standa upp af stól til þess að tryggja áreiðanleika 

mælinganna. Hins vegar er ekki víst að allir þátttakendur hefðu ráðið við það sökum þols, getu 

og þreytu í vöðvum. Það hefði þó verið áhugavert að bæta við annarri tilraun og sjá hvort bæting 

væri á milli umferða hjá þátttakendum.   

 Mælingar á gönguhraða tóku smávegis breytingum þegar framkvæmd hófst. Í upphafi 

var lagt upp með að mæla gönguhraða á fjórum metrum en þegar á staðinn var komið var 

ákveðið að stytta það niður í þrjá metra sökum plássleysis. Þetta var gert í samráði við 

leiðbeinanda. Eins og fram kemur í fræðilegum hluta hér fyrr í ritgerðinni má sjá að vel er hægt 

að meta líkamlega heilsu aldraðra með því að mæla gönguhraða þeirra á fjórum metrum eða 

lengra (Kon o.fl., 2012).  

 Þegar litið er á fjölda þátttakenda hefði úrtak rannsóknarinnar mátt vera stærra og með 

jafnari dreifingu á kynjahlutfalli til þess að auka bæði réttmæti og áreiðanleika verkefnisins. Þá 
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vantaði að fá hóp af fólki sem vitað væri að stundaði ekki hreyfingu en fáir slíkir fengust við 

framkvæmd þessarar rannsóknar. Þar sem tími var naumur var ákveðið að úrtak þetta stæði sem 

slíkt þegar úrvinnsla gagna hófst. Þar sem úrtakið var lítið í verkefninu er ekki hægt að færa 

niðurstöður þess hvað hreyfivenjur aldraðra varðar yfir á þýðið en hópur þessi einkenndist 

töluvert af einstaklingum sem taka þátt í hreyfingu með þjálfara. Út frá þessu má skoða 

rannsókn sem framkvæmd var af Dishman og félögum (1985) þar sem unnið var með stærra 

úrtak en þeir sögðu tæp 51% aldraðra hreyfa sig lítið eða ekkert (Dishman o.fl., 1985). 

 Í framhaldi af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að endurtaka rannsóknina eins og 

hún leggur sig með fleirum þátttakendum. Þá væri áhugavert að bera saman mun á milli hópa, 

þeirra sem hreyfa sig reglulega af ásettu ráði og þeirra sem gera það ekki. Til þess að geta fengið 

ítarlegri niðurstöður væri áhugavert að fá að minnsta kosti tvöfalt fleiri þátttakendur áður en 

rannsóknin yrði framkvæmd aftur og gæta þess að úrtakið endurspeglaði þannig betur þýði 

aldraðra hvað varðar kynjadreifingu og aldursdreifingu. Einnig þætti áhugavert að bæta við 

fleiri mælingum svo sem liðleika og jafnvægismælingum. Gerðar hafa verið rannsóknir með 

svipuðum mælingum þar sem mældur er gönguhraði yfir fjóra metra, standa upp úr stól fimm 

sinnum og jafnvægispróf. Þessar mælingar eru staðlaðar og standa undir yfirskriftinni SPPB 

test (short physical performance battery) (Puthoff, 2008). Áhugavert væri að bera niðurstöður 

þeirra prófa saman við hreyfivenjur, heilsu, búsetu, virkni í félagsstarfi og fleira. Þá væri 

jafnframt hægt að bæta við spurningum í spurningalistann til dæmis um lyfjanotkun, sjúkdóma 

og fleira sem þætti áhugavert að skoða samhliða líkamlegri hæfni aldraðra.     

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa engu að síður vísbendingar um samband hreyfingar 

og líkamlegrar færni hjá öldruðum og er mikil þörf á því að rannsaka þetta málefni frekar til 

þess að geta enn betur gert grein fyrir mikilvægi hreyfingar meðal aldraðra. Ritgerðin mun 

koma til með að nýtast öldruðum hvað mikilvægi hreyfingar varðar. Ekki síður mun það gagnast 

þeim sem vinna með öldruðum, bæði í þjálfun og almennt þar sem mikilvægt er að allir geri sér 

grein fyrir áhrifum hreyfingar fyrir þennan hóp af fólki. Séu þeir sem vinna með öldruðum 

meðvitaðir um mikilvægi hreyfingar getur hvatning þeirra til aldraðra skipt sköpum þegar 

kemur að virkni og þátttöku þeirra í hreyfingu.  

 Vinnan við þessa ritgerð hefur verið fræðandi og skemmtileg og hefur hún aukið áhuga 

minn á málefnum sem tengjast hreyfingu aldraðra. Í heildina veitir ritgerðin mér góða reynslu 

sem mun án efa nýtast mér í störfum mínum í framtíðinni sem íþróttafræðingur. 
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Spurningakönnun og mælingar  

 

Kæri þátttakandi, 

Spurningakönnun þessi er liður í lokaverkefni mínu til B.Sc. gráðu í íþróttafræði frá 

Háskólanum í Reykavík.  

Verkefnið fjallar um ástundun og viðhorf aldraðra á hreyfingu.   

Þér ber ekki skylda að svara öllum neðangreindum spurningum en þá ber að nefna að 

því fleiri svör sem fást því meiri verður áreiðanleiki rannsóknarinnar.  

Farið verður með öll rannsóknargögn sem trúnaðarmál.  
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Könnun 
 

Spurningalisti fyrir þátttakendur 
 

Dagsetning:                    apríl, 2016        
 

 
Karl                   Kona    
 
Aldur/Fæðingarár    
 
 
  
1. Líkamsmælingar 

Gripstyrkur (kg) :  □Hægri □ Vinstri 1)                         2)                       

 
 
2. Gönguhraði  

 (Ganga einn meter umfram kvarðaðan endi – 3 metrar) 

 Tími í fyrstu ferð:                  ,                sekúndur 

 Tími í annarri ferð:                 ,                sekúndur 

 
 
 

 
3. Standa upp af stól 5 sinnum. (hendur í kross yfir brjóst) 

Stöðva viðkomandi ef.. 
1) Þátttakandi notar hendur  
2) Tekur meira en 1 mínútu í að standa 5 sinnum úr stól 
3) Ef þátttakandi telur hreyfinguna óörugga 

 
Staðið upp án þess að nota hendur:  
Já             Nei  

Tími á að standa upp af stól í 5 skipti :                  ,             sekúndur 

 (Stöðva tíma þegar þátttakandi stendur upp í fimmta sinn)  
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Spurningalisti 

 
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir þinni bestu getu.  

 
Spurning 1. Hver er búsetustaða þín ? (vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 
 Bý ein/einn 
 Bý með maka 
 Bý með barni mínu 
 Bý á dvalarheimili 
 Annað – Hvað þá ? ______________________________________________ 
 
Spurning 2. Hversu oft í viku tekur þú þátt í félagsstarfi ? (vinsamlegast merktu aðeins í einn 

reit) 
 Aldrei 
 1 sinni í viku eða sjaldnar 
 2 til 3 sinnum í viku  
 4 til 5 sinnum í viku 
 6 sinnum í viku eða oftar 
 
 
Spurning 3. Hvert er síðasta skólastig sem þú laukst ? (vinsamlegast merktu aðeins í einn 

reit) 
 Barnaskóli 
 Gagnfræðiskóli 
 Frammhaldsskóli 
 Iðnnám 
 Frammhaldsnám í Háskóla 
 Hef ekki lokið formlegri menntun 
 Annað – Hvað þá ?______________________________________________  
 
Spurning 4. Hvernig finnst þér heilsa þín yfirleitt vera ? (vinsamlegast merktu aðeins í 

einn reit) 
 Mjög góð 
 Góð 
 Hvorki né  
 Sæmileg 
 Slæm  
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Spurning 5. Hversu mikilvægt telur þú að stunda reglulega hreyfingu ? (vinsamlegast 

merktu aðeins í einn reit) 
 Óþarfi 
 Ekki mjög mikilvægt 
 Hvorki né 
 Nokkuð mikilvægt 
 Mjög mikilvægt  
 
 
Spurning 6. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að regluleg hreyfing hafi á lífsgæði þín ? 
(vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 
 
 Mjög lítil 
 Frekar lítil 
 Hvorki né 
 Frekar mikil 
 Mjög mikil  
 
Spurning 7. Regluleg hreyfing er góð fyrir mig (vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 
 Mjög ósammála 
 Frekar ósammála 
 Hvorki né 
 Frekar sammála 
 Mjög sammála 
 
Spurning 8. Mér finnst hreyfing gefandi og hún veitir mér ánægju (vinsamlegast merktu 

aðeins í einn reit) 
 Mjög ósammála 
 Frekar ósammála 
 Hvorki né 
 Sammála 
 Mjög sammála 
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Spurning 9. Hversu oft í viku stundar þú einhverskonar hreyfingu (hér er átt við alla 
hreyfingu, göngutúrar, æfingar í líkamrækt, skipulagðar æfingar með þjálfara/kennara 
eða annað) ?  (vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 
 Ég stunda ekki hreyfingu 
 1 sinni í viku eða sjaldnar 
 2 til 3 sinnum í viku  
 4 til 5 sinnum í viku 
 6 sinnum í viku eða oftar 
 
 
Spurning 10. Hversu oft í viku stundar þú hreyfingu svo þú mæðist, þreytist eða svitnar ? 
(vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 

 Ég stunda ekki hreyfingu 
 1 sinni í viku eða sjaldnar 
 2 til 3 sinnum í viku  
 4 til 5 sinnum í viku 
 6 sinnum í viku eða oftar 
 
 
 
Spurning 11. Hversu langan tíma í senn stundar þú hreyfingu þannig að þú mæðist, 
þreytist eða svitnar ? (vinsamlegast merktu aðeins í einn reit) 

 Ég stunda ekki hreyfingu 
 10 til 20 mínútur 
 20 til 30 mínútur 
 30 til 40 mínútur 
 45 mínútur eða lengur  
 
 

 
 

TAKK FYRIR AÐ TAKA ÞÁTT  
 


