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Ágrip 
Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig samband 

líkamshreysti og hreyfifærni er hjá heilbrigðum einstaklingum á aldrinum 66-76 

ára. 

Aðferð: Þátttakendur rannsóknarinnar voru 35 talsins. Fjöldi karla var 26 

(74,3%) og fjöldi kvenna var 9 (25,7%). Þátttakendur voru á aldrinum 66-76 ára 

og var meðalaldur þátttakenda 70,89 ár. Í rannsókninni voru sex próf notuð. Þrjú 

prófanna voru líkamshreystipróf; 30 sekúndna standa - setjast styrktarpróf, 

tveggja mínútna hnélyftu þolpróf og 2,45 metra hraða og snerpupróf með 

snúningi. Þrjú prófanna voru Test of Motor Competence (TMC) hreyfifærnipróf; 

raða kubbum á spjald, kubba turn og hæll í tær ganga. 

Niðurstöður: Tiltölulega há (r=-0,517) og marktæk (p<0,01) fylgni var á milli 

heildar líkamshreysti og heildar hreyfifærni þátttakenda rannsóknarinnar. Einnig 

var marktæk fylgni á milli einstaka líkamshreystiþátta borið saman við  heildar 

hreyfifærni þátttakenda. 

Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samband líkamshreysti 

og hreyfifærni er nokkuð hátt hjá aldurshópnum 66-76 ára. Rannsóknir á 

líkamshreysti og hreyfifærni hjá yngri einstaklingum benda til þess að sambandið 

sé minna hjá unglingum en börnum. Þessi rannsókn leiðir að því líkur að eitthvað 

gerist með aldrinum sem gerir það að verkum að sambandið milli líkamshreysti 

og hreyfifærni fer aftur að styrkjast. Það kemur nokkuð á óvart hversu sterkt 

sambandið er og frekari rannsókna er þörf á málefninu. 
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Formáli 

Þessi B.Sc. ritgerð er lokaverkefni mitt í íþróttafræði við Tölvu- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. Ég vil byrja á að þakka öllum þeim 35 einstaklingum sem 

gáfu sér tíma til þess að taka þátt í rannsókninni. Einnig vil ég þakka Gauta 

Grétarssyni og Árna Vilhjálmssyni fyrir að aðstoða mig við að fá þátttakendur í 

rannsóknina. Þá vil ég þakka Hauki Óskarssyni framkvæmdastjóra Nesklúbbsins 

og Nökkva Gunnarssyni golfkennara klúbbsins fyrir að leyfa mér að breyta 

inniaðstöðu Nesklúbbsins í rannsóknarstofu þá tvo daga sem ég var þar með 

mælingar. Hermundur Sigmundsson leiðbeinandi minn í verkefninu fær sérstakar 

þakkir fyrir að hafa gefið mér af tíma sínum með fundum, góðri leiðsögn og 

ábendingum og ekki síður fyrir það að kveikja áhuga minn á málefninu snemma í 

námi mínu í íþróttafræði. Margréti Lilju Guðmundsdóttur meðleiðbeinanda 

mínum færi ég einnig miklar þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Guðmundur 

Örn Árnason og Sunna Gunnarsdóttir fá kærar þakkir fyrir aðstoð við mælingar. 

Einnig vil ég þakka öllum samnemendum mínum og kennurum íþróttafræðinnar 

fyrir skemmtileg og lærdómsrík þrjú ár. Að lokum fá unnusta mín Ragna 

Ingólfsdóttir og móðir mín Helga Guðmundsdóttir einlægar þakkir fyrir 

ómetanlegan stuðning gegnum allt námið mitt sem og fyrir aðstoð við yfirlestur 

þessa verkefnis.  

          Í námskeiðinu Hreyfiþróun og nám, sem kennt er á haustmisseri annars árs í 

Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík, heyrði ég fyrst talað um sambandið milli 

líkamshreysti og hreyfifærni. Þetta samband, auk annarra þátta sem tengjast 

erfðum og umhverfi einstaklinga, kveikti strax áhuga minn. Sambandi 

líkamshreysti og hreyfifærni, í tengslum við námskeiðið Hreyfiþróun og nám, var 

fyrst og fremst gert skil í tengslum við börn og unglinga. Rætt var um hvernig 

sambandið virðist breytilegt eftir mismunandi tímabilum barnæskunnar og 

unglingsáranna. Ég hjó eftir því að rætt var um að minna væri vitað um samband 

líkamshreysti og hreyfifærni hjá fullorðnum og að raunar væri ekki búið að skoða 

þetta samband nema hjá börnum og ungmennum. Ég skrifaði hjá mér að þetta gæti 

verið eitthvað sem áhugavert væri að skoða nánar og hugmyndin kom reglulega 

upp í huga minn í gegnum námið mitt í íþróttafræði.  

          Ég hef sýnt málefnum eldra fólks er varða hreyfingu nokkra athygli í námi 

mínu og unnið ýmis verkefni tengd þeim. Mér fannst tilvalið að ljúka B.Sc. námi 
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mínu með því að sameina áhuga minn á málefnum eldri einstaklinga og áhuga 

minn á að gera rannsókn sem skoðar samband líkamshreysti og hreyfifærni. 

 

Steinn B. Gunnarsson 
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Inngangur 

Samband líkamshreysti og hreyfifærni hjá eldri einstaklingum hefur ekki fengið 

mikla athygli til þessa. Tíðrætt er um mikilvægi líkamshreysti fyrir einstaklinga á 

efri árum en hreyfifærni er einnig mikilvæg (Haywood og Getchell, 2014).  Góð 

hreyfifærni eldri einstaklings gæti til að mynda skilað sér í auknu sjálfstrausti 

hvað varðar að takast á við daglegar athafnir og leitt til þess að eldri einstaklingar 

viðhaldi lengur  virkum lífsstíl og sjálfstæði (Hess og Woollacott, 2005). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða samband líkamshreysti og 

hreyfifærni heilbrigðra einstaklinga á aldrinum 66-76 ára. Í fræðilegri umfjöllun 

verður byrjað á að fjalla um þróun einstaklingsins út æviskeiðið. Einnig verður 

fjallað um þróun út frá hreyfiþróun einstaklingsins. Bæði líkamshreysti og 

hreyfifærni, sem eru lykilþættir rannsóknarinnar verða gerð góð skil í víðu 

samhengi. Einnig verður fjallað um gildi hreyfingar með sérstakri áherslu á eldri 

einstaklinga. Í lok fræðilegrar umfjöllunar verður síðan rætt um sambandið milli 

líkamshreysti og hreyfifærni út frá rannsóknum og stöðu þekkingar á sviðinu. Í 

lok fræðilegrar umfjöllunar verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningin síðan sett fram. Nákvæm lýsing á mælitækjum 

rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og úrvinnslu gagna kemur fram í kaflanum 

um aðferðir og gögn. Því næst verða niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og 

að lokum rætt um niðurstöðurnar, meðal annars tengt fræðunum sem fjallað hafði 

verið um í fræðilegri umfjöllun verkefnisins.  
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Fræðileg umfjöllun 

Þróun einstaklingsins 

Í þeirri stöðugu leit vísindanna, innan líffræði og fósturfræði, við að skilja þróun 

einstaklinga frá fósturskeiði til grafar hafa kenningar á sviðinu tekið miklum 

breytingum frá þeim sem fyrstar komu fram á sjónarsviðið. Fyrstu kenningarnar 

nefndust fyrirframmótun (e. preformation) og gerðu þessar kenningar ráð fyrir að 

fóstur væru fullmótaðar lífverur og að eina þróunin væri vöxtur lífverunnar 

(Hermundur Sigmundsson, 2002). Fyrirframmótunarkenningar voru ráðandi innan 

fósturfræði á miðöldum. Seinna komu formaukningarkenningar fram á 

sjónarsviðið og tóku við af fyrirframmótunarkenningum (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Formaukningarkenningum má skipta í fyrirfram ákveðið (e. 

predetermined epigenesis) og byggt á líkindum (e. probabilistic epigenesis) 

(Gottlieb, 2007). Samkvæmt  fyrirfram ákveðinni formaukningu stjórnast þróun 

einstaklingsins alfarið út frá genum. Hlutverk umhverfisins samkvæmt fyrirfram 

ákveðinni formaukningu er fyrst og fremst að styðja við þessa þróun (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). 

Á seinni árum hafa fræðimenn litið á þróunina út frá víðara samhengi og í 

dag er gengið út frá að þróun lífvera sé flókið samspil ólíkra þátta (Gottlieb, 

2007). Gilbert Gottlieb setti fram kenninguna formaukning byggð á líkindum (e. 

Probabilistic epigenesis) (Gottlieb, 2007). Kenning Gottlieb (2007) fjallar í 

megindráttum um að þróun lífvera sé flókið samspil og víxlverkandi áhrif 

umhverfis, atferlis, taugakerfis og erfða eins og sjá má á mynd 1. 

 

 

Mynd 1.  Samspil og víxlverkandi áhrif umhverfis, atferlis, taugakerfis og erfða samkvæmt 

formaukningarkenningu byggð á líkindum (Gottlieb, 2007). 
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Allir þessir þættir, samspil þeirra á milli og víxlverkandi áhrif, spila 

mikilvægt hlutverk í þróun einstaklingsins (Hermundur Sigmundsson, 2002; 

Gottlieb, 2007). Í þessu samhengi getur þróun taugakerfisins haft áhrif á þróun 

atferlis og öfugt. 

Fræðimenn eru sífellt að reyna að ná betur utan um þetta flókna samspil erfða og 

umhverfis. Til að mynda er utanerfðafræði (e. epigenetics) svið innan líffræði sem 

snýr að því hvernig lífsmynstur og umhverfi getur haft áhrif á hvaða gen verða 

ráðandi hjá einstaklingum og hver ekki. Þannig getur erfðaefni lífvera til að 

mynda orðið fyrir áhrifum frá umhverfi og athöfnum bæði til góðs og ills 

(Meaney, 2010; Heim og Binder, 2012). 

Heilinn er í stöðugri þróun, sem ákvarðast að miklu leyti út frá því áreiti 

sem hann verður fyrir. Þessi eiginleiki heilans, að aðlaga sig að þeim verkefnum 

sem lögð eru fyrir hann, nefnist sveigjanleiki heilans (e. neuroplasticity) (Kleim 

og Jones, 2008). Sveigjanleiki heilans er eiginleiki hans til að breyta uppbyggingu 

sinni og virkni til þess að bregðast við upplifunum og umhverfi sínu. Þannig getur 

heilinn mótað sig upp að vissu marki að kröfum umhverfisins (Kleim og Jones, 

2008). Sem dæmi var gerð rannsókn á leigubílstjórum í Lundúnum í Englandi í 

þeim tilgangi að skoða svæði í heilanum sem tengjast minni (Maguire o.fl., 2000). 

Til þess að öðlast leigubílstjóraréttindi þurfa leigubílstjórar í Lundúnum að fara í 

gegnum langa starfsþjálfun. Þeir þurfa að geta ratað um 2.500 götur borgarinnar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að sú færni leigubílstjóranna að rata um þær fjöldamörgu 

götur borgarinnar var til komin vegna þess að þeir höfðu þróað með sér stærri 

minnissvæði (e. memory centers) til þess að aðlaga sig því starfsumhverfi sem 

þeir fundu sig í (Maguire o.fl., 2000). Aftari partur dreka (e. hippocampus) 

leigubílstjóranna var marktækt stærri en hjá viðmiðunarhópi (Maguire o.fl., 2000). 

Aftari partur dreka er tengdur við rötunar færni (e. navigational skills) (Maguire 

o.fl., 2000). Mótun heilans virðist tengjast því sem einstaklingar vinna með og 

gerir það að verkum að þau svæði heilans, sem hafa með verkefnið að gera, 

styrkjast (Kleim og Jones, 2008; Maguire o.fl., 2000; Draganski o.fl., 2004). Vert 

er að nefna kenningu Nóbelsverðlaunahafans Gerald Edelman út frá þróun 

taugakerfisins í tengslum við það áreiti sem einstaklingur finnur sig í, en 

kenningin lýsir þróun sem flóknu samspili erfðaþátta og umhverfis (Edelman, 

1987). Kenning Edelman (1987) kallast tauga Darwinismi (e. neural Darwinism)  
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og fjallar um taugaval og að endurtekið áreiti efli taugabrautir eins og sjá má á 

mynd 2.  

 

Mynd 2. Samkvæmt kenningu Edelmans styrkjast þær taugabrautir sem unnið er með á meðan að 

þær sem ekki eru notaðar visna (Edelman, 1987). 

 

Edelman gerir ráð fyrir því að stöðug samkeppni eigi sér stað í heilanum 

og að þróun taugakerfisins sé úrval sem á sér stað innan þess (Edelman, 1987; 

Leversen, Haga og Sigmundsson, 2012). Taugakerfið metur aðstæður sem annað 

hvort jákvæðar eða neikvæðar og styrkir þá frumuhópa sem í athöfnum voru 

metnir jákvæðir á sama tíma og aðrir veikjast eins og sjá má á mynd 2 (Edelman, 

1987; Leversen o.fl., 2012). Þetta leiðir til þess að auknar líkur eru á að sama leið 

verði valin aftur þegar einstaklingur finnur sig á ný í svipuðum aðstæðum þar sem 

áreiti fyrri athafnar hefur styrkt tengingar og taugaboðleiðir innan heilans (Sporns 

og Edelman, 1993; Leversen o.fl., 2012). Þessi stöðuga samkeppni og taugaval er 

sífellt í gangi innan heilans. Þetta staðfestir að þjálfun og nýjar áskoranir eru ekki 

síður mikilvægar eldri einstaklingum en þeim yngri, því samkvæmt kenningu 

Edelman styrkjast þær taugafrumur sem notaðar eru og þær sem ekki eru notaðar 

visna (Sporns og Edelman, 1993;  Leversen o.fl., 2012).  

Vert er þó að hafa í huga varðandi þróun einstaklingsins yfir æviskeiðið að 

fjöldi taugafrumna og taugatenginga í heilanum fer minnkandi með auknum aldri 

eins og sjá má á mynd 3 (Sowell o.fl., 2003;  Ge o.fl., 2002).  
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Mynd 3. Þróun á magni hvíta og gráa efnisins í heilanum skoðað út frá mismunandi aldri (Sowell 

o.fl., 2003). 

 

Heili manna er byggður upp annars vegar úr hvítu og hins vegar gráu efni. 

Hvíta efnið í heilanum hefur með einangrun taugafruma að gera. Hvíta efnið 

tengir saman ólík svæði gráa efnisins og hefur með samskipta taugaboðleiðir um 

heilann að gera sem er mikilvægt fyrir flæði upplýsinga um heilann (Paus, 2005). 

Hvíta efnið er því mikilvægt upp á hraðan flutning taugaboða milli svæða í 

heilanum (Posthuma o.fl., 2003). Magn hvíta efnisins í heilanum eykst upp að 40 

ára aldri en eftir það fer magnið stöðugt minnkandi eins og mynd 3 sýnir (Sowell 

o.fl., 2003). Gráa efnið nær yfir svæði heilans sem hafa með þætti eins og 

vinnsluminni, rökhugsun, tilfinningar, vöðvastjórn og sjálfsstjórn að gera. Gráa 

efnið fer að rýrna fyrr en það hvíta (Sowell o.fl., 2003). Gráa efnið fer að minnka 

fljótlega eftir kynþroska og heldur áfram að minnka út ævina eins og mynd 3 sýnir 

(Giedd o.fl., 1999; Sowell o.fl., 2003). Með auknum aldri verða færri taugabrautir 

og tengingar aðgengilegar vegna rýrnunar gráa efnisins (Leversen o.fl., 2012). 

Einstaklingar sem komnir eru á efri ár geta þó að einhverju leyti takmarkað 

aldurstengda taugahrörnun. Færir einstaklingar sem komnir eru á efri ár ná  að 

viðhalda færni með því að virkja stærri svæði í heilanum en þeir sem yngri eru í 

framkvæmd sömu verkefna og geta þannig staðist yngri einstaklingum snúning í 

verkefnunum (Cabeza, Anderson, Locantore og McIntosh, 2002). Þetta er 
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mögulegt með endurteknu áreiti og þjálfun því líkt og Edelman (1987) fjallar um 

glatast sú færni sem ekki er viðhaldið með endurteknu áreiti. 

 

Hreyfiþróun 

Hreyfiþróun er hið stöðuga aldurstengda ferli breytinga á hreyfieiginleikum 

einstaklingsins (Haywood og Getchell, 2014). Hreyfiþróun er háð samspili innri 

þátta, umhverfisþátta sem og þeirra verkefna sem hafa mótandi áhrif á þróunina 

(Haywood og Getchell, 2014). Dynamic Systems Approach hjálpar til við að skýra 

hreyfiþróun einstaklinga út æviskeiðið (Smith og Thelen, 2003). Fyrri athafnir 

hafa áhrif á hvernig hreyfigeta einstaklings er á hverjum tímapunkti í lífi hans 

(Haywood og Getchell, 2014). Ekkert tilbúið stjórnkerfi er að finna í 

einstaklingum samkvæmt Dynamic Systems Approach heldur eru einstaklingar 

flókin virk kerfi (e. dynamic systems) (Smith og Thelen, 2003). Kerfið 

samanstendur af innri þáttum sem háðir eru samspili og víxlverkunum á milli sín  

og umhverfis síns. Þannig er sá staður sem einstaklingar eru staddir á í 

hreyfiþróun sinni samspil ólíkra þátta sem hafa skapað þær aðstæður sem 

einstaklingurinn finnur sig í hverju sinni (Smith og Thelen, 2003). Partarnir sem 

mynda heildina eru samræmdir án stjórnkerfis. Samhengið verður eingöngu til 

vegna samspilsins milli líffræðilegra þátta, takmarkana (e. constrains) og 

umhverfis (Smith og Thelen, 2003). Enginn einn þáttur er ráðandi þegar kerfið er 

skoðað út frá samhengi sínu. Þessi nálgun er skyld kenningu Gilbert Gottlieb um 

formaukningu byggða á líkindum (Gottlieb, 2007). Dynamic Systems Approach 

lítur á einstaklinginn sem líffræðilegt kerfi sem er hluti af stærra kerfi (Spencer, 

Perone og Buss, 2011). Samkvæmt kenningunni þróast ólík kerfi einstaklingsins 

ekki samtímis og á þetta við yfir allt æviskeiðið. Í þessu samhengi er talað um 

hvert mismunandi kerfi sem takmarkandi (e. constraint). Verkefnið sem 

einstaklingur finnur sig í, umhverfi hans, þættir tengdir einstaklingnum sjálfum og 

samspil þessara þriggja þátta eru allt mikilvægir þættir til þess að skilja 

hreyfiþróun hans (Newell, 1986). Allir þessir þættir eru takmarkandi fyrir 

einstaklinginn. Ef breyting verður á einhverjum þessara þátta, þá breytist 

hreyfifærni einstaklingsins í samræmi við breytinguna (Haywood og Getchell, 

2014). Þannig getur einstaklingurinn tekist á við breyttar áskoranir. Sem dæmi 

geta börn ekki byrjað að ganga fyrr en síðasti þáttur þeirra kerfa, sem nauðsynleg 
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eru til að geta gengið, nær ákveðnu stigi í þróun  (Haywood og Getchell, 2014). Í 

því samhengi þurfa sem dæmi allir þeir vöðvar sem notaðir eru til göngu að vera 

nægilega sterkir til þess að barn geti gengið. Þetta er hins vegar ekki nóg því ef 

jafnvægið eða samhæfing eru ekki nógu þróuð hjá barninu getur það ekki byrjað 

að ganga þó svo að vöðvastyrkur sé nægilegur. Hver þáttur sem hefur áhrif á það 

hvenær barnið getur byrjað að ganga er því kallaður takmarkari (e. rate limiter) 

(Haywood og Getchell, 2014). Hver þáttur er talinn takmarkari allt þar til barnið 

hefur náð þeirri færni að styðja undir göngumöguleika sína. Ákveðnir þættir verða 

síðan aftur heftandi þegar öldrunaráhrif fara að segja til sín (Haywood og 

Getchell, 2014).  

Samkvæmt Dynamic Systems Approach leitar kerfið í stöðugleika og eru 

þær athafnir og æfingar sem einstaklingar gera líklegar til þess að kerfið verði 

stöðugra í því hreyfimynstri sem unnið er með (Haywood og Getchell, 2014). 

Skrið ungbarna er dæmi um stöðugt hreyfimynstur ungbarna á því tímabili í lífinu 

þegar styrkur og samhæfing barnanna eru nægilega mikil til þess að hreyfa sig á 

milli staða á fjórum fótum en styrkur þeirra og jafnvægi hins vegar ekki nægilega 

mikið til þess að ganga upprétt á milli staða. Þegar börn læra síðan að ganga og 

þróa göngufærni sína afmótast skriðtækni þeirra að einhverju leyti vegna þess að 

upprétt staða og göngulag krefjast annars konar beitingar líkamans (Smith og 

Thelen, 2003). Það er því ekkert tilbúið forrit í genunum og taugakerfinu fyrir 

skrið barna heldur þróast skriðfærnin sem lausn á vandamáli sem í þessu tilfelli er 

að komast á milli staða. Þegar kerfið er síðan komið á þann stað í þróun að 

hentugri og hagkvæmari leið er möguleg til að komast á milli staða leitar kerfið 

þangað og finnur stöðugleika í nýju mynstri (Smith og Thelen, 2003). Þetta má 

setja í samhengi við kenningu Edelman (1987) um að athafnir einstaklinga styrkja 

tengsl þeirra taugafruma og frumuhópa sem hafa með verkefnið að gera.  

Hugmyndafræðin um takmarkara er gagnleg þegar sóst er eftir að skoða 

hreyfiþróun í samhengi við allt æviskeiðið þar sem takmarkarar eiga við um 

hrörnun að eins miklu leyti og færniþróun (Haywood og Getchell, 2014)). Þegar 

eitt mikilvægt kerfi í ákveðinni hreyfingu eða athöfn hefur hrörnað upp að 

ákveðnu marki leiðir það til endurskipulagningar í hreyfingunni. Þá þarf 

einstaklingurinn að aðlaga sig að breyttum aðstæðum með því að breyta 

hreyfingum sínum í minna árangursríkt hreyfimynstur. Þannig geta breytingar á 

einum þætti sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér leitt til endurskipulagningar 
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(e. reorganization) á mörgum þáttum virka kerfisins og leitt þannig til stærri 

breytinga (Smith og Thelen, 2003; Haywood og Getchell, 2014). Dynamic 

Systems Approach nær vel utan um þá þætti sem tengjast hrörnun á efri árum þar 

sem hrörnun gerist ekki í öllum kerfum samtímis, eins og meðal annars var fjallað 

um með hrörnun hvíta og gráa efnisins í kaflanum um þróun einstaklingsins 

(Sowell o.fl., 2003). Þegar heilastarfsemin er skoðuð sem virkt kerfi út frá áhrifum 

öldrunar koma mögulegar skýringar fram um hvernig heilinn aðlagar sig að 

breyttum aðstæðum. Eins og komið hefur fram fer magn gráa og hvíta efnisins 

minnkandi með hækkuðum aldri og því hægt að áætla að eldri einstaklingar nái 

ekki að nýta eins margar taugaboðleiðir við framkvæmd ólíkra verkefna þegar 

líður á ævina (Leversen o.fl., 2012; Sowell o.fl., 2003). Aukið samband virðist 

einmitt vera í frammistöðu í framkvæmd verkefna með auknum aldri samanborið 

við börn og unglinga. Þetta á bæði við um hreyfiverkefni (e. motor tasks) og 

vitsmunaverkefni (e. cognitive tasks) (Leversen o.fl., 2012). 

Einstaklingar aðlaga hreyfingar sínar á þann hátt sem nýtist best hverju 

sinni. Þetta getur bæði verið tengt færniþróun, eins og þegar einstaklingar bæta sig 

í íþróttum eða leikjum því þeir finna betri leiðir en þær sem áður hafa verið 

notaðar. Aðlögun getur til að mynda einnig komið til vegna meiðsla eða sjúkdóma 

þar sem einstaklingurinn hlífir einu svæði og setur meira álag á annað til að 

forðast sársauka. Hreyfiþróun er því háð breytileika lífsins, annars vegar vexti og 

þroska og hins vegar öldrunaráhrifum sem og samhengi þessara þátta við það 

umhverfi sem einstaklingar lifa í (Newell, 1986). Þannig leiða sem dæmi 

breytingar tengdar öldrunaráhrifum til breytinga á því hvernig einstaklingurinn 

bregst við í umhverfi sínu og þeim verkefnum sem hann velur sér (Haywood og 

Getchell, 2014). Sem dæmi gæti eldri einstaklingur sem hefur stundað sund á 

hverjum degi í mörg ár en fer skyndilega að finna fyrir verk í öxl þegar hann 

syndir, hætt að mæta í sund til að synda. Ef viðkomandi finnur sér ekki aðra 

hreyfingu við hæfi gæti þessi hefting sem verkurinn í öxlinni er, leitt til þess að 

einstaklingurinn tapar styrk og hreyfanleika, auk þess sem hann fær ekki sömu 

ögrun fyrir hjarta- og æðakerfið og áður sem og minni ögrun fyrir 

heilastarfsemina. Á sama tíma gæti hann misst tengsl við félaga sem hann er 

vanur að hitta í lauginni. 
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Líkamshreysti 

Líkamshreysti er eiginleiki sem einstaklingar búa yfir og er hægt að skilgreina 

annars vegar sem heilsutengda hreysti og hins vegar færnitengda hreysti 

(Caspersen, Powell og Christenson, 1985). Líkamshreysti er sá eiginleiki 

einstaklinga sem gerir þeim kleift að framkvæma líkamlega hreyfingu. 

Líkamshreysti getur verið áunnin með æfingum og hreyfingu í daglegu lífi. 

Hreysti er líka meðfædd í mismiklu mæli hjá einstaklingum (Caspersen o.fl., 

1985; Ortega, Ruiz, Castillo og Sjöström, 2007). Líkamshreysti er því samspil 

erfðaþátta og umhverfisþátta (Ortega o.fl., 2007). Loftháð þol, vöðvaþol, 

vöðvastyrkur, liðleiki og líkamssamsetning eru gjarnan nefnd í tengslum við 

heilsutengda líkamshreysti (Caspersen o.fl., 1985). Í fræðigreinum er einnig að 

finna skilgreiningar á hreysti tengda þáttum eins og  afli, hraða, snerpu, viðbragði 

og jafnvægi sem í öllum tilfellum er hægt að færa rök fyrir að hafi með 

líkamshreysti einstaklinga að gera (Caspersen o.fl., 1985). Ortega o.fl. (2007) 

skipta líkamshreysti í vöðvahreysti, þol og hraða/snerpu. Í þessari rannsókn verður 

notast við skilgreiningu Ortega og félaga á líkamshreysti.  

Líkamshreysti er talin einn mikilvægasti mælikvarði á heilsu fólks, auk 

þess sem hreysti hefur forspárgildi fyrir lífslíkur einstaklinga (Blair o.fl., 1989; 

Metter, Talbot, Schrager og Conwit, 2002; Myers o.fl., 2002). Ástæða þess er 

talin sú að líkamshreysti skoðuð í heild nær yfir flesta þá þætti er hafa með 

heilbrigða líkamsstarfsemi að gera (Ortega o.fl., 2007). Þegar líkamshreysti 

einstaklinga er mæld með þar til gerðum prófum er í raun verið að kanna 

ásigkomulag flestra, ef ekki allra þeirra líffræðilegu kerfa sem hafa með heilsu 

einstaklinga að gera (Ortega o.fl., 2007). Sterk tengsl eru til að mynda milli 

líkamshreysti, mælt með hámarksprófi á hlaupabretti, og lífslíkna heilbrigðra 

einstaklinga (Blair o.fl., 1989). Aukin líkamshreysti skilar sér í auknum lífslíkum 

einstaklinga óháð aldri. Auknar lífslíkur vegna hreysti tengdust hjarta- og 

æðasjúkdómum sem og lægri dánartíðni af völdum krabbameina á átta ára 

rannsóknartímabili í einni rannsókn (Blair o.fl., 1989). Mikilvægi líkamshreysti 

fyrir eldra fólk tengist einnig þáttum eins og minni líkum á falli, þar sem tengsl 

eru á milli styrks í fótleggjum hjá eldra fólki og hættu á föllum (Hess og 

Woollacott, 2005). Þeir þættir sem hér eru skilgreindir sem undirstöður 

líkamshreysti eru því ekki síður mikilvægir eldra fólki en því yngra. 
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Loftháð þol 

Loftháð þol er heilsutengdur þáttur líkamshreysti (Caspersen o.fl., 1985; Lee, 

Artero, Sui og Blair, 2010). Lofháð þol er heildargeta öndunarfæra-, og hjarta- og 

æðakerfa til þess að sjá líkamanum fyrir nægu súrefni við langvarandi álag (Lee 

o.fl., 2010; Ortega o.fl., 2007). Loftháð þol hefur forspárgildi fyrir almenna heilsu 

einstaklinga. Slæmt loftháð þol er til að mynda sjálfstæður áhættuþáttur fyrir ýmsa 

sjúkdóma og aukna dánartíðni einstaklinga (Chase, Sui, Lee og Blair, 2009; 

Kodama o.fl., 2009; Lee o.fl., 2010). Hvað varðar hjarta- og æðasjúkdóma þá hafa 

rannsóknir gefið til kynna að loftháð þol einstaklinga sé ekki síður mikilvægt sem 

forspárgildi varðandi dauða af völdum hjarta- og æðasjúkdóma en hinir 

hefðbundnu áhættuþættir eins og háþrýstingur, reykingar og offita (Lee o.fl., 

2010; Blair o.fl., 1989). 

Flestir geta bætt loftháð þol sitt óháð aldri með reglulegri hreyfingu. 

Heilsutengdir líffræðilegir ávinningar betra þols eru þættir eins og lækkaður 

blóðþrýstingur, aukið insúlínnæmi, minnkuð blóðfita og bætt líkamssamsetning 

(Lee o.fl., 2010). Einnig er talið að bætt loftháð þol geti haft jákvæð áhrif á 

andlega þætti eins og sjálfsmat, streitu, kvíða og þunglyndiseinkenni (Ortega o.fl., 

2007; Gerber, Lindwall, Lindegård, Börjesson og Jonsdottir, 2013; Rodrigues, 

Martinez, Duarte og Ribeiro, 2007; DiLorenzo o.fl., 1999). Til þess að meta 

loftháð þol einstaklinga er oft notast við hámarkssúrefnisupptökupróf, gjarnan 

mælt á þrekhjóli eða hlaupabretti. Hámarkssúrefnisupptaka er talin einn besti 

mælikvarðinn til þess að meta loftháð þol einstaklinga (Lee o.fl., 2010). Einnig 

hafa tíma- og vegalengdapróf gjarnan verið notuð til að mæla þol einstaklinga 

(Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og Vereijken, 2003). Önnur áreiðanleg leið til 

þess að mæla loftháð þol eldri einstaklinga, 60 ára og eldri, er með tveggja 

mínútna hnélyftuprófi (e. 2 Minute Step Test) (Jones og E. Rikli, 2002). Annar 

þáttur þols er loftfirrt þol. Loftfirrt þol, ólíkt loftháðu, er nýting líkamans á 

orkubirgðum líkamans sem þegar eru til staðar. Líkaminn notast við loftfirrt þol 

við mikla áreynslu í stuttan tíma (Kenney, Wilmore og Costill, 2012). 
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Vöðvahreysti 

Styrkur er hæfni einstaklinga til þess að vinna gegn mótstöðuafli (Ortega o.fl., 

2007). Heildarstyrkur sem einstaklingur getur myndað er háður þáttum eins og 

stærð vöðva, fjölda vöðva sem taka þátt í vinnunni, hlufalli vöðvaþráða sem taka 

þátt, auk samhæfingarhæfni einstaklingsins í hreyfingunni (Ortega o.fl., 2007; 

Kenney, Wilmore og Costill, 2012; Brewer, 2008). Með auknum aldri 

einstaklinga tapast vöðvastyrkur ef ekkert er aðhafst (Goodpaster o.fl., 2006). 

Talið er að eftir 50 ára aldur fari vöðvamassi að minnka og eftir 60 ára aldur fer 

styrkur beinagrindarvöðva hratt minnkandi ef ekkert er að gert (Deschenes, 2004). 

Ástæða styrktartaps með auknum aldri er bæði tap á vöðvamassa og einnig hafa 

þættir eins og minnkuð virkni og gæði vöðvaþráða og hreyfieininga (e. motor 

units) áhrif á ferlið (Deschenes, 2004; Goodpaster o.fl., 2006). Virkjun 

hreyfieininga er talin sérstaklega mikilvæg í tengslum við kraft vegna þess að því 

fleiri hreyfieiningar sem virkjast í vöðvasamdrætti því meiri kraft framkallar 

vöðvinn (Kenney, Wilmore og Costill, 2012). Ein hreyfieining er 

hreyfitaugafruma og allir þeir vöðvaþræðir sem fruman ítaugar (Kenney, Wilmore 

og Costill, 2012). Mögulegt er að virkja fleiri hreyfieiningar og þannig auka kraft 

með réttri þjálfun (Brewer, 2008). Rannsóknir benda til þess að ekki sé nóg 

einungis að viðhalda eða auka vöðvamassa, til þess að viðhalda vöðvastyrk þegar 

komið er á efri ár, því viðhald vöðvamassa eitt og sér kemur ekki í veg fyrir 

aldurstengt styrktartap (Goodpaster o.fl., 2006). Annað sem vert er að taka fram í 

tengslum við aldurstengt styrktartap er það að karlmenn tapa hlutfallslega meiri 

styrk vegna aldurs samanborið við konur (Goodpaster o.fl., 2006). Ýmis próf hafa 

verið notuð til þess að mæla styrk einstaklinga. Stökkpróf og kastpróf eru bæði 

ódýr og einföld í framkvæmd og gefa á sama tíma góða mynd af krafti og styrk 

einstaklinga (Fjørtoft, Pedersen, Sigmundsson og Vereijken, 2003). Stökk geta 

hins vegar reynst varasöm eldri einstaklingum og því hafa próf eins og 30 

sekúndna standa – setjast styrktarprófið (30 Second Chair Stand Test) verið notað 

í ýmsum rannsóknum (Lord, Murray, Chapman, Munro og Tiedemann, 2002; 

Jones og E. Rikli, 2002). 

Loftháð þol er ekki eini þáttur líkamshreysti sem hefur fyrirbyggjandi áhrif 

gegn hjarta- og æðasjúkdómum. Samband er einnig á milli lélegrar vöðvahreysti 

og aukinnar tíðni hjarta- og æðasjúkdóma (Wolfe, 2006; García-Artero o.fl., 

2007). 
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Hraði/snerpa 

Hraði er sú hæfni að hreyfa sig hratt á milli staða. Snerpa er hins vegar sá 

eiginleiki að ná fljótt upp hraða og halda stjórn á hreyfingum, jafnvægi og hraða í 

stefnubreytingum. (Ortega o.fl., 2007). Tap á hraða er óhjákvæmilegur þáttur 

öldrunar. Hraðatap vegna öldrunar verður bæði í sambandi við hraða taugaboða 

sem og tengt hreyfingu (Seidler o.fl., 2010; Leversen o.fl., 2012; Sowell o.fl., 

2003). Hraði er ekki síður mikilvægur eldra fólki en þeim sem yngri eru. Í því 

samhengi hefur gönguhraði eldra fólks forspárgildi fyrir það hversu langt það á 

eftir ólifað (Studenski o.fl., 2011). Einnig sýnir snerpa eldri einstaklings fram á að 

viðkomandi búi yfir ákjósanlegu hlutfalli af týpu II vöðvaþráðum, þar sem týpa II 

vöðvaþræðir tengjast krafti, sem er einn af undirstöðum snerpu (Ortega o.fl., 

2007). Týpa II vöðvaþræðir eru sérstaklega mikilvægir á efri árum þar sem þeir 

tapast frekar en týpa I (Goodpaster o.fl., 2006). Til þess að mæla hraða og snerpu 

einstaklinga eru sprettpróf ákjósanleg leið (Ortega o.fl., 2007; Fjørtoft o.fl. 2003). 

Hjá eldri einstaklingum geta sprettpróf verið varasöm og hafa því aðrar leiðir 

verið þróaðar. Viðurkennt próf í þessu samhengi er 2,45 hraða- og snerpupróf 

(2,45 Meter Up and Go Test) (Jones og E. Rikli, 2002).  

 

Hreyfifærni 

Hreyfifærni er sá eiginleiki einstaklinga sem snýr að því hversu vel þeir geta 

framkvæmt ólíkar hreyfingar (Haga, 2009). Hreyfifærni tengist bæði gróf- og 

fínhreyfingum og einnig þeim eiginleika að sameina slíkar hreyfingar í samfellda 

hreyfingu (Haga, 2009). Með fínhreyfingum er átt við athafnir eins og að skrifa, 

reima skó, hneppa tölum, stinga lykli í skrá og munda hnífapör (Hoogendam o.fl., 

2014; Hermundur Sigmundsson, 2002). Litlir vöðvar eru ríkjandi í fínhreyfingum. 

Athafnir sem fela í sér grófhreyfingar eru til dæmis það að ganga, hlaupa og synda 

(Payne og Isaacs, 2011). Í grófhreyfingum eru stórir vöðvar og vöðvahópar 

ríkjandi. Þátttaka minni vöðva, eins og stöðugleika vöðva (e. stabilizer muscles), 

er þó yfirleitt einhver í grófhreyfingum og að sama skapi styðja stórir vöðvar við í 

framkvæmd fínhreyfinga (Payne og Isaacs, 2011). 

Hreyfifærni þróast ekki af sjálfu sér (Hardy, Reinten-Reynolds, Espinel, 

Zask og Okely, 2012). Mikilvægt er að börn fái tækifæri til þess að þróa þessa 
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færni bæði í gegnum fín- og grófhreyfingar (Hardy o.fl., 2012; Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Börn ná fyrr valdi á grófhreyfingum en fínhreyfingum og að 

sama skapi glatast fínhreyfingar líka fyrr en grófhreyfingar með auknum aldri 

(Hoogendam o.fl., 2014). Góð hreyfifærni virðist hafa ávinninga í för með sér á 

uppvaxtarárum því börn með góða hreyfifærni eru líklegri til að hafa góða 

sjálfsmynd og eru  sterkari félagslega en börn með skerta hreyfifærni (Hermundur 

Sigmundsson, 2002). Skortur á hreyfifærni getur leitt til þess að börn lendi í því 

að fá ekki að taka þátt í leik sem getur leitt til enn meiri seinkunar í hreyfiþroska 

þeirra (Hermundur Sigmundsson, 2002).  

Á barnsaldri fá einstaklingar vanalega mörg tækifæri í gegnum leiki og 

athafnir til þess að þróa hreyfifærni sína (Strong o.fl., 2005).  Börn þróa gjarnan 

hreyfifærni sína í gegnum daglegar athafnir eins og að klifra, hlaupa og hoppa  

(Haga, Gisladottir og Sigmundsson, 2015). Strax á unglingsárum hefur þessum 

athöfnum farið fækkandi og þá eru frekar skipulagðar athafnir eða íþróttaiðkun 

sem veita tækifæri til færniþróunar (Strong o.fl., 2005; Haga o.fl., 2015). Þegar 

fólk eldist og líf þeirra og athafnir verða formfastari fækkar oft tækifærunum til 

þess að vinna í þáttum sem hafa með hreyfifærni að gera (Strong o.fl., 2005). 

Hreyfing fólks verður oftar í þeim tilgangi að ná fram heilsufarslegum ávinningi 

en sjaldnar tengd örvun frá umhverfinu og því að læra nýjar athafnir (Schutzer og 

Graves, 2004). Í þessu samhengi hreyfir fólk sig í lærðum hreyfimynstrum eins og 

göngu, sundi eða hjólreiðum, en fær minni örvun í gegnum leiki og athafnir sem 

krefjast mikillar einbeitingar og færniþróunar eins og raunin var á yngri árum 

(Strong o.fl., 2005; Ries, Granados og Galarraga, 2009). 

Samkvæmt Flow kenningu sálfræðingsins Mihaly Csikszentmihalyi er 

flæðisástand (e. flow) það hugarástand sem hentar best til að læra og bæta færni 

sína (Csikszentmihalyi, 2008). Í flæðisástandi finnur einstaklingur sig í verkefnum 

þar sem ákveðið jafnvægi er á milli erfiðleikastigs/ögrunar og færnistigs eins og 

mynd 4 leitast við að útskýra (Csikszentmihalyi, 2008). 
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Mynd 4. Jafnvægi erfiðleikastigs og færnistigs í verkefnum er ákjósanlegt til 

færniþróunar samkvæmt flow kenningunni (Csikszentmihalyi, 2008). 

 

Samkvæmt Csikszentmihalyi eru átta mismunandi gerðir af hugarástandi 

sem einstaklingar finna sig í á meðan á lærdómsferlinu stendur og er flæði best 

þeirra til þess að bæta færni. Hin eru kvíði, örvun, leiði, sinnuleysi, áhyggjur, 

slökun og stjórn (Csikszentmihalyi, 2008). Flæði er ákjósanlegast þessa því í flæði 

eru einstaklingar mjög einbeittir að verkefninu, sem er mikilvægur þáttur í 

lærdómsferlinu. Í flæðisástandi getur einbeiting orðið það mikil að einstaklingar 

missa hreinlega sjónar af tímaskyni sínu (Csikszentmihalyi, 2008). Börn eru gjörn 

á að koma sér í þessar krefjandi aðstæður og gera tilraunir, sem útskýrir að mörgu 

leyti hvernig þau læra. Dæmi má taka um barn sem er að læra að ganga. Í fyrstu er 

göngulag óöruggt en með tímanum þróar barnið með sér tækni og færni við göngu 

sem í sjón virkar áreynslulaus. Þegar færnin er orðin þetta mikil minnkar á sama 

tíma örvunin sem var til staðar á meðan barnið var að ná tökum á göngufærni 

sinni. Næst fer barnið því að reyna við flóknari þætti eins og klifur og hopp sem 

dæmi. Áfram heldur þessi þróun og ögrunin fylgir eins og raunin er með þróun á 

færni þeirra barna sem stunda íþróttir sem dæmi. Þegar fólk kemst á 

fullorðinsaldur finnur það sig að jafnaði sjaldnar í athöfnum sem útsetja það fyrir 

slíkum ögrunum tengdum hreyfingu (Strong o.fl., 2005). Á fullorðinsárum er 

margt fólk meira fyrir að gera hreyfingu sem það kann, sem gerir það að verkum 

að ögrunin sem var til staðar á uppvaxtarárum þegar það var að þróa hreyfifærni 

sína verður minni fyrir vikið (Strong o.fl., 2005).  
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Þegar hreyfifærni er skoðuð út frá æviskeiði fólks (e. Life span approach) 

kemur í ljós að hreyfifærni eykst fram til yngri fullorðinsára (e. young adulthood) 

en minnkar frá þessu æviskeiði til gamals aldurs (Leversen o.fl., 2012). 

Samkvæmt rannsókn Leversen o.fl., (2012) var hreyfifærni yngsta hópsins í 

rannsókninni (7-9 ára) og þess elsta (66-80 ára) sambærileg. Hreyfifærnikúrfan 

var U laga á hvolfi þegar æviskeiðið var skoðað í heild. Svipað mynstur er á 

kúrfunni sem sýnir þróun hvíta efnisins í gegnum æviskeiðið hjá Sowell o.fl. 

(2003) eins og fram kom í umfjölluninni um þróun einstaklingsins. Magn hvíta 

efnisins í heilanum er eins og fyrr segir tengt hraða taugaboða (Posthuma o.fl., 

2003, Leversen o.fl., 2012). Þegar minna er til staðar af hvíta efninu kemur slíkt 

niður á hreyfigetu (Sachdev, Wen, Christensen og Jorm, 2005; Leversen o.fl., 

2012). Þar sem magn hvíta efnisins í heilanum er lægra hjá börnum og þeim sem 

komnir eru á efri ár gæti það skýrt að hluta hvers vegna þessir hópar eru hægari í 

hreyfifærniverkefnum en einstaklingar sem eru á þeim aldri þar sem magn hvíta 

efnisins er hvað mest (Leversen o.fl., 2012). 

                                                                          

Gildi þjálfunar á efri árum 

Undanfarna áratugi hefur aldurshlutfall einstaklinga í samfélaginu breyst mikið og 

hefur íslenska þjóðin verið að eldast. Þessi þróun mun halda áfram ef spár ganga 

eftir og verður hlutfall 65 ára og eldri komið yfir 20% þjóðarinnar árið 2035 

samkvæmt spá Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2016). Árið 2049 verður fjöldi 

einstaklinga 65 ára og eldri samkvæmt spánni í fyrsta sinn hærri en fjöldi 

einstaklinga 20 ára og yngri (Hagstofa Íslands, 2016). Hærri aldri fylgir aukin 

hætta á sjúkdómum (Harman, 1991). Hærra hlutfall eldra fólks hefur einnig verið 

tengt aukinni byrði á heilbrigðiskerfi þjóða (Spillman og Lubitz, 2000; 

Alemayehu og Warner, 2004). Gildi reglulegrar hreyfingar fyrir heilsu fólks 

verður sífellt viðurkenndara, sérstaklega þar sem í nútímasamfélögum fær fólk 

ekki sömu hreyfingu við daglegar athafnir eins og venjan var í fyrri tíð og kyrrseta 

hefur aukist (Owen, Sparling, Healy, Dunstan og Matthews, 2010). Raunar er 

regluleg hreyfing talin lykilþáttur í að viðhalda heilbrigði á efri árum (Taylor, 

2014).  

Hreyfingu (e. physical activity) er hægt að skilgreina sem hreyfingu 

líkamans, framkvæmd með beinagrindarvöðvum sem veldur orkubrennslu 
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(Caspersen o.fl., 1985). Hreyfing í daglegu lífi getur átt sér stað í gegnum 

daglegar athafnir, íþróttir, líkamsrækt og heimilis- og garðverk sem og fleiri 

athafnir. Líkamsrækt (e. physical exercise) á við um hreyfingu sem er plönuð með 

það að leiðarljósi að bæta eða viðhalda líkamshreysti (Caspersen o.fl., 1985). 

Aukin virkni og orkubrennsla sem hlýst af reglulegri hreyfingu leiðir til 

betri virkni ýmissa kerfa líkamans, eykur lífsgæði og minnkar líkur á ótímabærum 

dauðsföllum (Franco o.fl., 2005; Chodzko-Zajko o.fl., 2009; Professional 

associations for physical activity, Sweden, 2010). Allir framkvæma hreyfingu að 

einhverju leyti en magn hreyfingar er mjög einstaklingsbundið og einnig ólíkt eftir 

tímabilum í lífi einstaklinga (Caspersen o.fl., 1985). Jákvætt samband er á milli 

hreyfingarmynsturs einstaklinga og líkamshreysti þeirra (Caspersen o.fl., 1985; 

Taylor, 2014; Professional associations for physical activity, Sweden, 2010). 

Líkamsrækt ofan á daglega hreyfingu er einnig talin skila sér í enn meiri 

líkamshreysti heldur en hreyfing tengd daglegum venjum ein og sér (Caspersen 

o.fl., 1985; Professional associations for physical activity, Sweden, 2010). 

Hreyfing einstaklinga virðist minnka strax og einstaklingar komast á 

unglingsaldur (Trost o.fl., 2002; Telama o.fl., 2005; Ries o.fl., 2009) á sama tíma 

og kyrrseta eykst (Pate, Mitchell, Byun og Dowda, 2011; Gísladóttir, Haga og 

Sigmundsson, 2013). Kyrrseta og hreyfingarleysi eru til að mynda bæði þekktir 

áhættuvaldar hjarta- og æðasjúkdóma, sem eru algengasta dánarorsök fólks í 

heiminum í dag (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2016). 

Til þess að ávinningur líkamsþjálfunar verði ákjósanlegur er mikilvægt að 

þjálfun sé í samræmi við þá eiginleika sem sóst er eftir að bæta hverju sinni. 

Líkaminn bregst við ólíku álagi á mismunandi hátt og aðlagar sig að kröfum og 

ákefð sem þjálfuð er hverju sinni (Brewer, 2008; Kenney, Wilmore og Costill, 

2012). Hugtakið hagnýtur styrkur (e. functional strength) heyrist gjarnan í 

tengslum við þjálfun íþróttafólks, en hugtakið nær yfir þá eiginleika einstaklinga 

að vera sterkir í hreyfiferlum sem nýtast þeim (Boyle, 2009). Hagnýtur styrkur á 

þó ekki aðeins við í tengslum við íþróttir. Þegar hagnýtur styrkur er yfirfærður yfir 

á eldri einstaklinga nær hugtakið yfir þá þætti í lífi eldra fólks sem nýtist þeim í 

daglegu lífi til þess að framkvæma daglegar athafnir og auka lífsgæði (Boyle, 

2009). Þættir tengdir líkamsþjálfun, sem hægt er að öðlast með þjálfun og eru 

mikilvægir eldra fólki, eru að mörgu leyti þeir sömu og Ortega o.fl., (2007) tala 

um í skilgreiningum sínum á líkamshreysti. Í þessu samhengi hafa rannsóknir sýnt 
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fram á mikilvægi styrktaræfinga fyrir eldri einstaklinga (Chodzko-Zajko o.fl., 

2009; Goodpaster o.fl., 2006; Taylor, 2014). Rannsókn, sem skoðaði áhrif 

háákefðar styrktarþjálfunar fyrir eldra fólk með jafnvægisvandamál, sýndi að með 

10 vikna þjálfun var hægt að ná fram marktækri styrktaraukningu hjá 

einstaklingunum (Hess og Woollacott, 2005). Styrktarþjálfunin hafði einnig 

jafnvægisbætandi áhrif sem fékk rannsakendur til að áætla að háákefðar 

styrktarþjálfun geti skilað sér í marktækt betra jafnvægi og minnkað þannig 

líkurnar á föllum (Hess og Woollacott, 2005).  

Afl, út frá lífeðlisfræðilegu sjónarhorni, er sá eiginleiki einstaklinga að 

beita krafti snögglega. Aflþjálfun heyrist yfirleitt í samhengi við þjálfun 

afreksíþróttafólks en rannsóknir sýna einnig fram á gildi aflþjálfunar fyrir eldri 

einstaklinga (Tschopp, Sattelmayer og Hilfiker, 2011; Chodzko-Zajko o.fl., 2009). 

Ástæða þess er sú að aflþjálfun er árangursríkasta leiðin til þess að viðhalda 

vöðvastyrk á efri árum þar sem aflþjálfun virkjar týpu IIa og týpu IIx vöðvaþræði, 

sem eru þær gerðir vöðvaþráða sem hafa með afl að gera og tapast með aldrinum 

ef ekkert er gert í að viðhalda þeim (Evans og Lexell, 1995; Miljkovic, Lim, 

Miljkovic og Frontera, 2015). Þannig sýna rannsóknir að hlutfall týpu II 

vöðvaþráða er lægra í eldri einstaklingum samanborið við yngri. Stærð týpu II 

vöðvaþráðanna minnkar líka hlutfallslega meira en týpa I (Evans og Lexell, 1995; 

Miljkovic o.fl., 2015). Einnig ber að hafa í huga að afl tapast hraðar en styrkur hjá 

eldri einstaklingum (Chodzko-Zajko o.fl., 2009). 

Rannsóknir benda til að regluleg hreyfing geti hægt verulega á 

öldrunaráhrifum í heilanum (Cotman, Berchtold og Christie, 2007; Colcombe 

o.fl., 2006; Ahlskog, Geda, Graff-Radford og Petersen, 2011; Barnes, Yaffe, 

Satariano og Tager, 2003; Willey o.fl., 2016). Þannig sýndu meðal annars 

niðurstöður rannsóknar Willey og félaga að heilavirkni eldra fólks sem hreyfði sig 

lítið sýndi merki um öldrunaráhrif 10 árum umfram jafnaldra sína, sem hreyfðu 

sig samkvæmt ráðleggingum varðandi daglega hreyfingu (Willey o.fl., 2016). 

Loftháð þjálfun og loftháð þol er talið sérstaklega mikilvægt í tengslum 

við viðhald á heilahreysti á efri árum (Barnes o.fl., 2003; Ortega o.fl., 2007) 

Hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar mæla með minnst 30 mínútna meðalerfiðri 

hreyfingu daglega fyrir eldri borgara (67 ára og eldri) (Embætti landlæknis, 2008).  
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Samband líkamshreysti og hreyfifærni 

Til þessa dags hefur sambandinu á milli líkamshreysti og hreyfifærni eldra fólks 

ekki verið veitt mikil athygli. Engar rannsóknir fundust við gagnaöflun 

verkefnisins sem tengjast þessu sambandi. Lítið er í raun vitað um samband 

líkamshreysti og hreyfifærni í samhengi við allt æviskeiðið (Stodden, 

Langendorfer og Roberton, 2009). Rannsóknir til þessa dags á málefninu hafa 

frekar verið að skoða sambandið hjá börnum og ungmennum (Haga, 2008;  

Stodden ofl., 2009;  Hands, Larkin, Parker, Straker og Perry, 2009; Haga o.fl., 

2015).   

Stodden o.fl., (2008) komu fram með líkan til að útskýra hið virka 

samband milli, hreyfifærni, hreyfingar og líkamshreysti. Líkanið áætlar að 

hreyfing ýti undir hreyfifærni og líkamshreysti hjá ungum börnum og gefur í skyn 

að þegar komið er lengra inn í barnæsku séu áhrifin tvíátta. Þannig gæti 

hreyfifærni sagt að einhverju leyti til um hversu mikla hreyfingu barnið fær og 

öfugt (Stodden o.fl., 2008; Haga o.fl., 2015). Stodden o.fl., (2008) færa rök fyrir 

því að samband hreyfifærni, hreyfingar og líkamshreysti verði sterkara hjá 

unglingum og ungmennum en snemma í barnæsku. Rannsókn Stodden og félaga 

frá 2009 sem skoðaði tengsl hreyfifærni og líkamshreysti hjá 18-25 ára 

ungmennum styður þessi rök. Rannsóknin sýndi fram á sterk tengsl á milli  

líkamshreysti og hreyfifærni hjá þátttakendum (Stodden o.fl., 2009). Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á veikara samband líkamshreysti og hreyfifærni á 

unglingsárum en það sem Stodden o.fl. (2009) fengu út með 18-25 ára hópinn  

(Haga o.fl., 2015; Hands o.fl., 2009). Það sem kann að skýra muninn milli 

rannsókna Stodden o.fl., (2009) og annarra sem hafa fundið minna samband með 

auknum aldri eru ólíkar leiðir til þess að skoða sambandið á milli líkamshreysti og 

hreyfifærni. Í rannsókn sinni meta Stodden o.fl. (2009) þá þætti sem taldir eru til 

heilsutengdrar hreysti í hreystihlutanum. Þessir þættir eru vöðvastyrkur, vöðvaþol, 

liðleiki, loftháð þol og líkamssamsetning. Líkamshreysti einstaklinga var mæld 

með þolprófi, fitumælingu og líkamsstyrktarprófum (Stodden o.fl., 2009). 

Stodden og félagar notuðu hámarksstökklengd, kasthraða og sparkhraða til þess 

að meta hreyfifærni einstaklinganna, en sem dæmi eru stökk og köst hluti af Test 

of Physical Fitness (TPF) prófinu sem notað hefur verið í rannsóknum til þess að 
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meta líkamshreysti (Fjørtoft ofl., 2003). Það má færa rök fyrir því að mikið af 

þeim eiginleikum sem nýtast í stökkum, köstum og spörkum, líkt og Stodden o.fl., 

(2009) notuðu til þess að meta hreyfifærni, hafi þó nokkuð með líkamshreysti að 

gera. Þessu til stuðnings sýndi til að mynda rannsókn sem skoðaði samband á 

milli hámarksstökkkrafts og hámarksstyrks í hnébeygju fylgni upp á (r=0,72) 

(Wisloff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004). Því kemur ekki á óvart að 

tengslin milli líkamshreysti og hreyfifærni í rannsókn Stodden og félaga séu sterk.  

Samband líkamshreysti og hreyfifærni hefur verið skoðað með sömu 

prófum í ólíkum aldurshópum (Haga o.fl., 2015). Út frá niðurstöðum Haga o.fl. 

(2015) varðandi samband líkamshreysti og hreyfifærni má áætla að sambandið 

dofni með árunum. Markmið þeirra var að bera saman samband líkamshreysti og 

hreyfifærni hjá þremur ólíkum aldurshópum frá barnæsku allt upp í unglingsár. 

Notuð voru sömu próf til þess að meta bæði hreysti og hreyfifærni hjá öllum 

hópunum, eitthvað sem ekki hafði verið gert áður á þessu sviði (Haga o.fl., 2015). 

Þátttakendur voru á aldrinum 4 til 16 ára og skiptust þátttakendur niður í þrjá 

hópa, 4-6 ára, 11-12 ára og 15-16 ára. Niðurstöður sýndu að sambandið milli 

hreyfifærni og líkamshreysti var marktækt sterkara hjá yngri tveimur hópunum, 4-

6 ára (r= 0.56) og 11-12 ára (r=0.44) heldur en hjá 15-16 ára hópnum (r=0.20) 

(Haga o.fl., 2015). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa því í skyn að sambandið á 

milli líkamshreysti og hreyfifærni minnki með aldrinum. 

Eins og sjá má getur verið vandasamt að bera saman rannsóknir á þessu 

sviði þar sem ólíkar skilgreiningar eru notaðar sem upplag til að meta samband 

líkamshreysti og hreyfifærni. Í þessari rannsókn verður, eins og áður hefur komið 

fram, notast við skilgreiningar Ortega o.fl.  (2007) varðandi líkamshreysti. Test of 

Motor Competence (TMC) prófið verður notað við mat á hreyfifærni, en það próf 

er staðlað og var hannað til þess að meta almenna hreyfifærni einstaklinga, bæði í 

gróf- og fínhreyfingum, á breiðu aldursbili (5-83 ára) (Sigmundsson, Lorås og 

Haga, 2016). Prófið er því næmt gagnvart aldurstengdum áhrifum og er því 

áreiðanlegt próf fyrir eldri einstaklinga ekki síður en þá sem yngri eru.  
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Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna samband líkamshreysti og hreyfifærni hjá 

heilbrigðu fólki á aldrinum 66-76 ára. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp 

með að leitast svara við var eftirfarandi: 

 Hvernig er sambandið milli líkamshreysti og hreyfifærni hjá heilbrigðum 

einstaklingum á aldrinum 66-76 ára? 
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Aðferðir og gögn 

Hér verður verður þátttakendum, framkvæmd og mælitækjum rannsóknarinnar 

gerð skil sem og þeim leiðum sem notaðar voru við úrvinnslu gagna. 

 

Þátttakendur 

Hentugleika úrtaki var beitt við öflun þátttakenda í rannsókninni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þátttakendur rannsóknarinnar komu úr þremur áttum. Haft 

var samband við einstaklinga úr leikfimihópum karla og kvenna hjá Sjúkraþjálfun 

Reykjavíkur. Einnig var haft samband við eldri meðlimi Nesklúbbsins, 

golfklúbbsins á Seltjarnarnesi. Þá var einnig haft samband við eldri kórmeðlimi 

Karlakórsins Fóstbræðra. Þátttakendur staðfestu þátttöku sína í rannsókninni með 

undirskrift sinni eftir að hafa kynnt sér efnistök mælinganna í texta sem sjá má í 

viðauka 1. Þátttakendur í rannsókninni voru í heildina 35. Fjöldi karla var 26 

(74,3%) og fjöldi kvenna var 9 (25,7%). Þátttakendur voru á aldursbilinu 66-76 

ára. Meðalaldur þátttakenda var 70,89 ár (staðalfrávik 3,15 ár). 

 

Mælitæki 

Þátttakendur framkvæmdu átta próf. Fjögur prófanna voru hreyfifærnipróf sem 

eru sérstaklega hönnuð til þess að meta hreyfifærni einstaklinga. 

Hreyfifærniprófin bera heitið Test of Motor Competence og meta tvö prófanna 

færni í fínhreyfingum og samhæfingu og tvö prófanna færni í grófhreyfingum og 

hreyfijafnvægi. Saman meta þau almenna hreyfifærni einstaklinga. Í öllum 

prófum er markmiðið að ljúka þeim á sem skemmstum tíma (Sigmundsson o.fl., 

2016). Aðeins þrjú prófanna voru notuð í úrvinnslu rannsóknarinnar, þar sem að 

annað prófanna, áttuhlaup, sem mælir hreyfifærni í grófhreyfingum og 

hreyfijafnvægi, var talið svipa of mikið til 2,45 metra hraða- og snerpu prófsins. 

Ákveðið var að taka áttuhlaupið út til þess að koma í veg fyrir að samanburður 

prófanna gæti skekkt niðurstöður sökum líkinda á milli þeirra.  

Líkamshreystiprófin voru einnig fjögur. Í upphafi var lagt upp með að nota 

fjögur próf úr Test of Physical Fitness (TPF) prófabankanum til þess að mæla 

líkamshreysti þátttakenda, þar sem að TPF próf hafa áður verið notuð sem 

líkamshreystipróf í rannsóknum til þess að bera saman líkamshreysti og 
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hreyfifærni yngri einstaklinga (Haga o.fl., 2015). Prófin sem lagt var upp með 

voru: Boltakast með þyngingarbolta (1 kg) til þess að mæla styrk/kraft,  sex 

mínútna hlaup til þess að mæla loftháð þol og vöðvaþol, 20 metra spretthlaup til 

þess að mæla hraða/snerpu og vöðvakraft í neðri útlimum, og langstökk án 

atrennu til þess að mæla styrk/kraft í neðri líkama auk samhæfingar og jafnvægis. 

Eftir nánari athugun var aðeins boltakastið talið réttmætt fyrir þann aldurshóp sem 

tók þátt í könnuninni. Að lokum var boltakastinu líka sleppt þar sem það mælir 

ekki hlutfallsstyrk því að þyngdin er stöðluð. Rannsakandi taldi því halla á 

konurnar í rannsókninni með því að halda prófinu inni. Ákveðið var að finna próf 

sem mældu sömu eiginleika, þ.e. styrk, þol og hraða/snerpu og var ákveðið að 

notast við próf úr The Senior Fitness Test (SFT) sem þróuð voru með einstaklinga 

60 ára og eldri í huga (Jones og E. Rikli, 2002).  SFT prófin hafa áður verið notuð 

í fjölda rannsókna (Langhammer og Stanghelle, 2015). Í stað langstökks án 

atrennu gerðu þátttakendur 30 sekúndna standa-setjast styrktarpróf  (e. 30 Second 

Chair Stand Test) en það próf mælir styrk í neðri útlimum (Jones og E. Rikli, 

2002). Þátttakendur gerðu einnig tveggja mínútna fótalyftu þolpróf (e. 2 Minute 

Step Test). Fótalyftuprófið mælir loftháð þol og vöðvaþol (Jones og E. Rikli, 

2002). Einnig gerðu þátttakendur 2,45 metra hraða- og snerpupróf með snúningi 

(e. 2,45 Meters Up and Go Test) sem mælir hraða, snerpu og vöðvastyrk (Jones 

og E. Rikli, 2002). 

 

Hreyfifærnipróf: 

 

Áttuhlaup (e. Running in Slopes)  

Prófið var sett upp þannig að þátttakendur hlupu eða gengu eins hratt og þeir gátu 

í 8 sveig eftir merktum velli. Byrjað var á upphafspunkti einn metra frá línu 1. 

Lína 1 var einn metri á breidd og var gengið/hlaupið út fyrir hana og út fyrir línu 2 

öfugu megin, sem var 5,5 metra frá upphafspunkti. Þátttakendur tóku sveig út 

fyrir línu 1 og gengu/hlupu í gegnum miðpunkt og komu til baka út fyrir línu 1, 

öfugu megin við þar sem þeir fóru framhjá henni í upphafi og þaðan í gegnum 

upphafspunkt. Í byrjun var gefið merki og tími settur af stað. Tíminn var síðan 

stoppaður þegar þátttakendur komu að upphafspunkti að nýju. Áhöld notuð til 

prófsins voru límband, skeiðklukka og málband til að mæla út völlinn. Mælieining 

var í sekúndum og sekúndubrotum (Sigmundsson o.fl., 2016). Þetta próf var  að 
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lokum ekki notað við úrvinnslu rannsóknarinnar sökum líkinda við hraða- og 

snerpuprófið. 

 

Hæll í tær ganga (e. Heel to Toe Walking) 

Prófið fólst í því að þátttakendur gengu eftir beinni 4,5 metra langri línu þannig að 

hællinn á fætinum sem var færður fram fyrir stöðufót snerti við tærnar á stöðufæti. 

Markmiðið var að komast yfir þessa 4,5 metra með fyrrgreindri tækni á sem 

stystum tíma. Gefið var merki og tíminn settur af stað við merkið. Mælieining var 

í sekúndum og sekúndubrotum. Áhöld til prófsins voru skeiðklukka, límband og 

málband (Sigmundsson o.fl., 2016).  

  

Kubba turn (e. Building Bricks) 

Í þessu prófi var markmiðið að stafla saman 12 ferningslaga Lego Duplo™  

kubbum í turn eins hratt og mögulegt var. Í upphafi hafði þátttakandi einn kubb í 

sitthvorri hendi á meðan að hinir 10 kubbarnir lágu á borði sem þátttakandi sat 

við. Kubbarnir lágu í þriggja kubba láréttum röðum á borðinu, nema einn kubbur 

var í síðustu röðinni. Þátttakendum var óheimilt að styðja sig við borðið í prófinu 

og skilyrði var að hendur væru frá borði allt prófið. Við tímamerki hófst 

þátttakandi handa við að stafla kubbunum 12 saman í samfelldan turn. Þegar 

kubbarnir voru allir fastir saman var tími stoppaður. Mælieining prófsins var í 

sekúndum og sekúndubrotum. Áhöld til prófsins voru 12 ferningslaga Lego 

Duplo™  kubbar, stóll, borð og skeiðklukka (Sigmundsson o.fl., 2016). 

 

Kubbum raðað á spjald (e. Placing Bricks) 

Í prófinu áttu þátttakendur að raða 18 ferningslaga Lego Duplo™ kubbum á 18 

(3x6) kubba Lego Duplo™ spjald eins hratt og mögulegt var. Þátttakandi hélt 

spjaldinu við borðið með víkjandi hendi og festi kubba á spjaldið með ríkjandi 

hendi. Í upphafi lágu kubbarnir á borðinu í línu við ríkjandi hendi í þriggja kubba 

láréttum röðum. Við tímamerki hófst þátttakandi handa við að fylla reiti spjaldsins 

með kubbum. Þegar þátttakandi var búinn að fylla spjaldið af kubbum var tími 
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stöðvaður og prófinu lokið. Áhöld til prófsins voru 18 Lego Duplo™ kubbar, 18 

kubba Lego Duplo™ spjald, borð, stóll og skeiðklukka (Sigmundsson o.fl., 2016). 

 

 

Líkamshreystipróf: 

 

30 sekúndna standa – setjast styrktarpróf (e. 30 Second Chair Stand Test) 

Markmið prófsins var að standa upp í reista stöðu eins oft og mögulegt var á 30 

sekúndum. Í byrjun sat þátttakandi í miðjum stólnum með hendur krosslagðar á 

öxlum. Fætur hvíldu flatir á jörðinni og bakið beint. Við tímamerki átti þátttakandi 

að rétta alveg úr sér og setjast aftur niður og endurtaka ferlið eins oft og mögulegt 

var þangað til merki var aftur gefið að 30 sekúndum liðnum. Til þess að lyfta 

taldist gild þurfti þátttakandi að rétta alveg úr sér og vera þannig í uppréttri stöðu. 

Ef þátttakandi var kominn meira en hálfa leið í standandi stöðu þegar merki var 

gefið um að tími væri liðin þá taldi sú lyfta. Prófið mælir hlutfallsstyrk í neðri 

líkama. Mælieining var hversu oft þátttakendur náðu að standa upp úr stól úr 

sitjandi stöðu á 30 sekúndum. Áhöld voru 17“ (43,18 sentímetrar) hár stóll án 

arma auk skeiðklukku til þess að mæla 30 sekúndurnar (Jones og E. Rikli, 2002).   

 

2,45 metra hraða og snerpupróf með snúningi (e. 2,45 Meters Up and Go 

Test) 

Markmið prófsins var að fara úr sitjandi stöðu og út fyrir keilu sem var staðsett í 

2,45 metra fjarlægð frá fremsta parti stólsins og aftur til baka í sitjandi stöðu á 

sem skemmstum tíma. Við tímamerki fór þátttakandi af stað upp úr stólnum og 

var tíminn stoppaður þegar þátttakandi hafði farið út fyrir keiluna og komið til 

baka og sest aftur í upphafsstöðu. Prófið mælir snerpu og hraða í hreyfingum. 

Mælieining var í sekúndum og sekúndubrotum og áhöld voru 17“ (43,18 

sentímetrar) hár stóll án arma, málband, keila og skeiðklukka (Jones og E. Rikli, 

2002).   
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2 mínútna hnélyftupróf (e. 2 Minute Step Test) 

Markmið prófsins var að framkvæma eins margar fótalyftur og mögulegt var á 

tveimur mínútum. Til þess að lyfta teldist gild þurfti þátttakandi að lyfta fæti upp 

að eða yfir hæð mitt á milli hnéskeljar og efsta parts mjaðmarkambsins. 

Punkturinn var merktur til viðmiðunar með límbandi á vegg við hlið þáttakanda 

þar sem hann þreytti prófið. Þátttakendum var frjálst að styðja sig við vegginn í 

prófinu ef þess þurfti. Prófið mælir loftháð þol og vöðvaþol. Mælieining var fjöldi 

löglegra lyfta og  áhöld voru málband, veggur, límband og skeiðklukka (Jones og 

E. Rikli, 2002).   

 

Spurningalisti og líkamsmælingar 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur, sem fólst í að kanna hreyfivenjur og 

aldur þátttakenda. Spurt var um magn hreyfingar þátttakenda, annars vegar yfir 

vetrarmánuðina og hins vegar yfir sumarmánuðina. Spurningalistann má sjá í 

viðauka 2. Líkamsmælingar fóru einnig fram til þess að rannsakandi hefði 

upplýsingar um hæð, þyngd og BMI-stuðul þátttakenda. Hæð og þyngd voru 

mæld með Seca scale hæðar- og þyngdarmælitæki og BMI-stuðull áætlaður út frá 

hæð og þyngd þátttakenda (Deurenberg, Weststrate og Seidell, 1991).  

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var framkvæmd í apríl og maí 2017 í inniæfingaaðstöðu Nesklúbbsins 

sem er staðsett á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi. Tveir dagar fóru í mælingar. 

Aðstoðarmenn voru tveir báða dagana. Farið var vel yfir staðlaðar útskýringar 

prófanna við aðstoðarmenn og fengu allir þátttakendur sömu leiðbeiningar áður en 

framkvæmd stakra prófa hófst. Passað var upp á að ekkert væri um óvissuþætti 

áður en prófin voru framkvæmd.  Prófin voru framkvæmd í tilviljunarkenndri röð, 

en passað var upp á að þátttakendur fengju næga hvíld eftir þau próf sem kröfðust 

endurheimtar vegna hárrar ákefðar. Þátttakendur framkvæmdu þó alltaf 

fínhreyfinga kubbaprófin áður en 2 mínútna þolprófið fór fram. Þrjár stöðvar voru 

í gangi á meðan á rannsókninni stóð. Á einni stöð fóru fram líkamsmælingar þar 

sem hæð og þyngd þátttakenda var mæld auk þess sem þeir svöruðu spurningalista 

tengdum hreyfivenjum sínum og aldri. Á annarri stöð fóru fram próf í hraða og 
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snerpu, styrk og hæll í tær göngu. Á þriðju stöð fóru fram próf í að kubba turn 

með Lego Duplo™ kubbum og að fylla út 18 kubba Lego Duplo™  spjald með 

Lego Duplo™ kubbum. Á þeirri stöð fór einnig fram tveggja mínútna hnélyftu 

þolprófið. Prófið tók í heild um 20-25 mínútur fyrir hvern þátttakanda og voru að 

jafnaði tveir til þrír þátttakendur sem komu á heila og hálfa tímanum. 

 

Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics 24. Pearson´s r 

fylgni var notuð til þess að skoða fylgni milli ólíkra þátta rannsóknarinnar. Fylgni 

milli stakra prófa var skoðuð auk þess sem að heildarskor líkamshreystiprófanna 

var borið saman við heildarskor hreyfifærniprófanna. Þá voru niðurstöður stakra 

líkamshreystiprófa, þ.e. hraða- og snerpuprófsins, þolprófsins sem og 

styrktarprófsins bornar saman við heildarskor hreyfifærniprófanna til þess að 

kanna hvort ólíkt samband væri á milli mismunandi líkamshreystiþátta og 

heildarskors hreyfifærni. Árangri einstakra prófa var breytt yfir í Z-gildi svo hægt 

væri að skoða heildarskor líkamshreysti og hreyfifærni. Til þess að geta skoðað 

líkamshreystiprófin sem heildarskor þurfti að snúa niðurstöðum úr 2,45 metra 

hraða/snerpuprófinu við (margfaldað með -1) þar sem að góður árangur í því prófi 

fólst í að klára prófið á sem skemmstum tíma (lágt skor = gott skor) á meðan 

árangurinn á styrktarprófinu og þolprófinu fólst í því að ná sem flestum 

endurtekningum (hátt skor = gott skor). Töflur voru unnar í Microsoft Excel 2013. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Skoðað var 

samband líkamshreysti og hreyfifærni einstaklinga á aldrinum 66-76 ára. 

Líkamshreystiprófin sem notuð voru til mælinga eru eftirfarandi: 2 mínútna 

hnélyftu þolpróf (e. 2 Minute Step Test), 2,45 metra hraða- og snerpupróf (e. 2,45 

Meters Up and Go test) og 30 sekúndna standa - setjast styrktarpróf (e. 30 - 

Second Chair Stand Test). Hreyfifærniprófin sem voru notuð eru eftirfarandi: 

Kubba turn (e. Building Bricks), kubba spjald (e. Placing Bricks), hæll í tær 

ganga, (e. Heel to toe walking). 

 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði yfir frammistöðu þátttakenda í líkamshreysti- og hreyfifærniprófunum 

sem lögð voru fyrir 

Próf Kyn Fjöldi 
Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 
Meðaltal Staðalfrávik 

2 mínútna 

hnélyftu   

þolpróf 

Allir 35 35 136 92,11 22,67 

Karlar 26 35 136 95,69 20,92 

Konur 9 48 134 81,78 25,58 

2,45 metra 

hraða- og 

snerpupróf 

Allir 35 3,38 6,42 4,67 0,83 

Karlar 26 3,38 6,42 4,65 0,9 

Konur 9 4,1 6,09 4,72 0,63 

30 sekúndna 

standa - 

setjast 

styrktarpróf 

Allir 35 11 30 20,63 4,92 

Karlar 26 12 30 21,04 4,98 

Konur 9 11 25 19,44 4,83 

Kubba turn 

Allir 35 10,65 21,07 14,93 2,33 

Karlar 26 11,64 21,07 15,2 2,39 

Konur 9 10,65 16,8 14,2 2,11 

Kubba spjald 

Allir 35 19,15 32,8 24,85 3,73 

Karlar 26 19,67 32,8 25,71 3,46 

Konur 9 19,15 29,9 22,35 3,49 

Hæll í tær 

ganga 

Allir 35 10,05 30,67 17,22 4,6 

Karlar 26 10,05 30,67 17,09 4,97 

Konur 9 12,94 23,1 17,61 3,52 

 

Þátttakendur gerðu að meðaltali rúmar 92 lyftur í 2 mínútna hnélyftu þolprófinu. 

Munur á hæsta og lægsta gildi voru 101 lyfta. Karlar gerðu að meðaltali tæpum 14 

lyftum fleiri en konurnar. Meðaltími þátttakenda í hraða- og snerpuprófinu var 

4,67 sekúndur. Rúmum þremur sekúndum munaði á hraðasta og hægasta tíma. Í 

hraða- og snerpuprófinu voru karlarnir að meðaltali fimm sekúndubrotum fljótari 

en konurnar. Í styrktarprófinu gerðu þátttakendur tæplega 21 lyftu að meðaltali. 
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Munur á hæsta og lægsta gildi var 19 skipti í styrktarprófinu. Karlarnir reistu sig 

upp að meðaltali rúmlega einu skipti oftar en konurnar á 30 sekúndum. Meðaltími 

í að kubba turn úr 12 Lego Duplo™ kubbum var tæpar 15 sekúndur. Munur á 

hraðasta og hægasta tíma var rúmar 10 sekúndur. Konurnar voru að meðaltali 

einni sekúndu fljótari en karlarnir að kubba turn. Meðaltími þátttakenda í að fylla 

út 18 kubba Lego Duplo™ spjald var tæpar 25 sekúndur. Munur á hæsta og lægsta 

gildi var tæpar 14 sekúndur. Konur voru einnig fljótari að fylla út Lego Duplo™ 

spjald en karlarnir. Rúmum þremur sekúndum munaði í meðaltali kynjanna. 

Meðaltími þátttakenda í 4,5 metra hæll í tær göngunni var 17,22 sekúndur. Munur 

á hæsta og lægsta gildi var tæplega 21 sekúnda í 4,5 metra hæll í tær göngunni. 

Karlarnir voru tæpri hálfri sekúndu fljótari að komast yfir vegalengdina að 

meðaltali.  

 

Tafla 2. Pearson‘s fylgni milli þolprófsins, hraða- og snerpuprófsins, styrktarprófsins, kubba turn 

prófsins, kubba spjald prófsins og hæll í tær prófsins. 

 Þolpróf Hraða- og 

snerpupróf 

Styrktarpróf Kubba  

turn 

Kubba 

spjald 

Hæll í 

tær 

Þolpróf 1 -0,574** 0,329 -0,297 -0,322 -0,386* 

Hraða- og 

snerpupróf 

 
1 -0,669** 0,319 0,304 0,167 

Styrktarpróf 
 

 
1 -0,352* -0,404* -0,277 

Kubba turn 
   

1 0,436** 0,344* 

Kubba spjald 
   

1 0,160 

Hæll í tær     1 

*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0,05). 

**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0,01). 

 

Í öllum tilfellum sýnir Pearson‘s fylgnin að góður árangur á prófi tengist auknum 

líkum á góðum árangri í öðrum prófum. Neikvæða fylgnin sem kemur fram á milli 

sumra prófa útskýrist af því að góður árangur á þolprófinu og styrktarprófinu felst 

í að ná sem flestum endurtekningum á meðan að góður árangur í hinum prófunum 

felst í því að ljúka prófunum eins hratt og mögulegt er. Niðurstöður Pearson´s 

fylgniprófsins sýndi að marktækur munur var á milli sjö þeirra prófa sem mæld 

voru innbyrðis. Þegar sambandið milli einstakra líkamshreystiprófa og einstakra 

líkamsfærniprófa er skoðað sést að mesta fylgnin var á milli styrktarprófsins og 
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þess að kubba spjald (r=-0,404). Lægst var sambandið á milli snerpuprófsins og 

hæll í tær göngunnar (r=0,167).  

 

Tafla 3. Pearson´s heildarsamband (Z-gildi) milli líkamshreysti- og hreyfifærniprófa sem og 

samband einstakra líkamshreystiþátta og heildar hreyfifærni. 

Hreyfifærni (TMC) heildar  Z-gildi  

Líkamshreysti heildar Z-gildi -0,517** 

2 mínútna hnélyftu þolpróf -0,455** 

2,45 metra hraða- og snerpupróf 
 

-0,357* 

30 sekúndna standa - setjast styrktarpróf -0,468** 

*Fylgnin er marktæk með minnst 95% vissu (p<0,05). 

**Fylgnin er marktæk með minnst 99% vissu (p<0,01). 

 

Sambandið milli líkamshreysti og hreyfifærni var skoðað með Pearson´s prófi. Z-

gildi voru fengin bæði fyrir líkamshreysti- og hreyfifærniprófin og var Z-gildi 

líkamshreystiprófanna borið saman við Z-gildi hreyfifærniprófanna. Í 

líkamshreystiprófunum var hátt Z-gildi til marks um góðan árangur. Í 

hreyfifærniprófunum var lágt Z- gildi til marks um góðan árangur. Niðurstöður 

sýndu fram á tiltölulega háa (r=-0,517), marktæka (p<0,01) neikvæða fylgni milli 

heildar líkamshreysti og heildar hreyfifærni hjá þátttakendum. Það að fylgnin sé 

neikvæð skýrist af því að góður árangur í  líkamshreysti fólst í háu skori á meðan 

að góður árangur í heildar hreyfifærni fólst í lágu skori. Einnig var marktæk fylgni 

milli allra einstakra líkamshreystiþátta og heildar hreyfifærni. Hæst var fylgnin 

milli styrktarprófsins og heildar hreyfifærni (r=-0,468), (p=0,01). Fylgnin milli 

þolprófsins og heildar hreyfifærni var (r=-0,455), (p<0,01). Lægst var fylgnin 

milli snerpuprófsins og heildar hreyfifærni  (r=-0,357), (p<0,05).  
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða samband líkamshreysti og hreyfifærni hjá 

heilbrigðum einstaklingum á aldrinum 66-76 ára. Niðurstöður sýna fram á 

marktækt samband (p<0,01) milli heildarskors líkamshreysti og heildarskors 

hreyfifærni. Fylgnin á milli heildar líkamshreysti og heildar hreyfifærni var      

(r=-0,517). Einnig var marktækt samband milli allra þriggja stakra 

líkamshreystiþátta og heildarskors hreyfifærni. Áhugavert var að sjá að allir þeir 

hlutar sem skilgreindir voru til líkamshreysti, þ.e. þol, hraði/snerpa og styrkur, 

voru tengdir betri árangri á TMC hreyfifærniprófinu skoðað í heild. Sterkara 

samband var meðal styrks og þols þegar þessir þættir voru bornir saman við 

heildar hreyfifærni (r=-0,468) og (r=-0,455), heldur en hraða/snerpu og heildar 

hreyfifærni (r=-0,357). Rannsóknir sem hafa skoðað samband líkamshreysti og 

hreyfifærni sýna fram á jákvætt samband milli þáttanna (Haga, 2008; Stodden ofl., 

2009; Hands o.fl., 2009; Haga o.fl., 2015; Gisladottir o.fl., 2014). Samband 

líkamshreysti og hreyfifærni er þó mjög ólíkt eftir rannsóknum. Niðurstöður 

rannsóknar Haga o.fl., (2015) sem einnig notaði þol, hraða/snerpu og styrk við 

mat á líkamshreysti eins og gert var í þessari rannsókn og bar saman við sérstök 

hreyfifærnipróf gaf í skyn að sambandið milli líkamshreysti og hreyfifærni minnki 

frá barnæsku samanborið við þá sem komnir eru á unglingsár. Það hefði því ekki 

verið fráleitt að áætla að sambandið hefði minnkað enn frekar hjá eldra fólki 

miðað við þróunina. Sambandið milli líkamshreysti og hreyfifærni í rannsókn 

Haga o.fl. (2015) sem skoðaði þrjú ólík tímabil æskunnar sýndi að sambandið hjá 

4-6 ára var (r=0,56), hjá 11-12 ára var það (r=0,44) og hjá 15-16 ára var 

sambandið (r=0,20). Það er því nokkuð áhugavert að sjá að samband 

líkamshreysti og hreyfifærni hjá aldurshópnum sem skoðaður var í þessari 

rannsókn er orðið nokkuð sambærilegt við sambandið hjá yngstu börnunum í 

rannsókn Haga o.fl. (2015) og töluvert hærra en hjá unglingum.               

Því hefur verið velt upp að ástæða þess að samband líkamshreysti og 

hreyfifærni minnki frá barnsaldri til unglingsára sé tengd því að hjá yngri börnum 

spili hreyfifærni stærri þátt í líkamshreystiverkefnum þar sem að hreyfifærni er 

grunnur góðrar hreyfitækni. Hlaupatækni er sem dæmi misvel þróuð hjá börnum í 

yngri aldurshópum (Haga o.fl., 2015).  Einnig hefur verið nefnt að yngri börn þrói 

hreyfifærni sína í óskipulögðum leikjum sem krefjast aðlögunar og grunn 



37 
 

hreyfifærni til þess að taka þátt. Því gæti verið að börn sem eru lengur að ná 

hreyfifærninni séu að hluta til lengur að því vegna þess að þau ná ekki að aðlaga 

sig í leikjum og fá því færri tækifæri til að þróa hreyfifærni sína. Líffræðilegir 

þættir eins og þróun, auk atriða eins og betri tíma til að aðlagast, gætu átt þátt í því 

að sambandið minnki þegar komið er á unglingsár. Einnig gæti verið að þegar 

einstaklingar komast á unglingsaldur hafi þeir með tímanum öðlast nægilega 

möguleika til að byggja upp mismunandi grunnfærni í gegnum daglegar athafnir 

og þannig minnkað bilið við þá sem fljótari voru til við að ná tökum á hreyfifærni 

(Gisladottir o.fl., 2014; Haga o.fl., 2015).  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er auðvelt að setja síbreytilegt 

samband líkamshreysti og hreyfifærni í samhengi við Dynamic Systems Approach 

sem og kenningu Gilbert Gottlieb (2007) sem skilgreinir þróun sem samspil 

umhverfis, atferlis, taugakerfis og erfða auk þess sem víxlverkandi áhrif milli 

þáttanna hafi áhrif í þróun einstaklingsins. Samband líkamshreysti og hreyfifærni 

virðist vera síbreytilegt eftir tímaskeiðum í lífi fólks miðað við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Umhverfið sem einstaklingurinn finnur sig í, atferli hans, þróun 

taugakerfisins og erfðaþættir virðast hver fyrir sig hafa ólíku hlutverki að gegna 

tengt sambandi líkamshreysti og hreyfifærni á mismunandi tímabilum 

æviskeiðsins. Þessu til stuðnings virðist til að mynda umhverfið sinna ólíku 

hlutverki á mismunandi tímabilum í þessu samhengi. Sem dæmi er umhverfi 

barna gríðarlega mikilvægt fyrir þróun á grunnfærni á æskuárunum á meðan að 

umhverfið virðist oft frekar vera stallur til að viðhalda færni hjá eldra fólki. Í 

báðum tilfellum hefur umhverfið áhrif á færni einstaklingsins, en á ólíkan hátt. 

  Möguleg útskýring á því að samband líkamshreysti og hreyfifærni virðist 

aukast að nýju hjá eldri einstaklingum, eins og niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til, gæti tengst því að að þegar fólk er komið á efri ár sé hreyfifærni orðin 

sérstaklega mikilvæg einstaklingum til þess að geta viðhaldið líkamshreysti. 

Þannig gæti góð hreyfifærni gert það að verkum að fólk sé líklegra til þess að 

stunda hreyfingu og lifa virkum lífsstíl og hreyfa sig heldur en þeir sem búa yfir 

verri hreyfifærni. Ef þetta er raunin er það ekki svo frábrugðið því sem fjallað var 

um með yngri börnin, sem þurfa ákveðna grunn hreyfifærni til þess að geta tekið 

þátt í leikjum sem dæmi og fengið þannig örvun bæði tengt líkamshreysti og 

hreyfifærni. Slíkt gæti hjálpað til við að útskýra hvers vegna samband 
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líkamshreysti og hreyfifærni hjá börnum (4-6 ára) og eldri einstaklingum (66-76 

ára) eru áþekk. 

Aðrir þættir sem gætu skýrt að hluta hvers vegna samband líkamshreysti 

og hreyfifærni eykst að nýju tengjast þróun taugakerfisins og heilans yfir 

æviskeiðið, auk áhrifa reglubundinnar hreyfingar á efri árum á líkamshreysti, 

taugakerfið og heilastarfsemi. Hér að neðan verður leitast við að útskýra hvers 

vegna þessir þættir gætu haft áhrif á samband líkamshreysti og hreyfifærni hjá 

þessum aldurshópi. 

Út frá kenningu Edelman (1987) um tauga Darwinisma, greiningu Sowell 

og félaga (2003) um þróun hvíta og gráa efnisins í heilanum, auk áhrifa hreyfingar 

og líkamshreysti fyrir heilsu eldri einstaklinga, gæti raunar verið rökrétt að ganga 

út frá því að samband líkamshreysti og hreyfifærni aukist þegar fólk færist á efri 

ár. Eins og fjallað hefur verið um hefur magn hvíta og gráa efnisins minnkað 

umtalsvert þegar fólk er komið á efri ár (Sowell o.fl., 2003). Því má gera ráð fyrir 

að færri taugafrumur og frumuhópar séu til staðar við framkvæmd mismunandi 

verkefna hjá eldri einstaklingum en hjá þeim yngri. Samband árangurs í 

mismunandi hreyfiverkefnum (e. motor tasks) er hærra hjá eldri einstaklingum 

samanborið við börn sem má líklegast útskýra með því að börn hafa úr fleiri 

frumuhópum og taugatengingum að velja í mismunandi verkefnum heldur en eldri 

einstaklingar (Leversen o.fl., 2012). Þegar fólk eldist og öldrunaráhrif fara að 

segja til sín verða færri frumuhópar aðgengilegir við framkvæmd mismunandi 

verkefna sem gerir það að verkum að sömu frumuhópar virkjast í ólíkum 

verkefnum (Leversen o.fl., 2012). Því er mjög mikilvægt að þeir frumuhópar sem 

virkjast við framkvæmd verkefna hjá eldri einstaklingum séu hæfir til verkefnanna 

þar sem álagið á þá frumuhópa sem enn eru virkir er meira fyrir vikið sökum 

minna úrvals. Til þess að ná að viðhalda sömu færni með auknum aldri þyrfti því 

að virkja stærri svæði í heilanum en áður til þess að nægilega margir frumuhópar 

taki þátt í verkefninu. Eldri einstaklingar, sem standast yngri einstaklingum 

snúning í vitsmunalegum verkefnum, virðast einmitt virkja stærri svæði í 

heilanum í framkvæmd verkefna en þeir sem yngri eru og takmarka þannig 

aldurstengda taugahrörnun (Cabeza o.fl., 2002). Þetta ætti að geta skýrt að hluta 

hvers vegna samband milli frammistöðu í framkvæmd svipaðra verkefna er hærra 

hjá þeim sem eldri eru, eins og rannsóknir sýna, bæði í sambandi við hugarþrautir 

og eins hreyfiverkefni (Leversen o.fl., 2012). Ekki er útilokað að sterkara 
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samband milli verkefna hjá eldri einstaklingum samanborið við börn geti að 

einhverju leyti einnig átt við í verkefnum sem eru ólík. Sem dæmi má nefna 30 

sekúndna standa - setjast styrktarprófið og að raða kubbum á spjald. Áhugavert 

var að sjá að sambandið á milli árangurs þessara prófa var hæst allra prófa í 

rannsókninni (r=-0,404) þegar einstaka líkamshreystiþættir voru bornir saman við 

einstök hreyfifærnipróf. Í fyrstu virðast þessi próf á engan hátt skyld en auðvitað 

liggur til grundvallar árangurs í báðum þessum prófum virkni taugakerfis 

einstaklinga auk að sjálfsögðu annarra þátta. Mögulega er virkni taugakerfis yngri 

einstaklinga áþekkari einstaklinga á milli heldur en hjá eldri. Mögulegt er að meiri 

munur verði á virkni taugakerfisins einstaklinga á milli þegar öldrunaráhrifin fara 

að segja til sín og hraði taugaboða minnkar mismikið hjá einstaklingum sökum 

öldrunaráhrifa. Slíkt gæti skýrt að hluta aukið samband milli ólíkra prófa með 

auknum aldri. 

Líkamshreysti er að hluta tengd erfðaþáttum en einnig umhverfisþáttum 

vegna örvunar og jákvæðra áhrifa áreitis sem tengjast þjálfun. Eins og fjallað 

hefur verið um minnkar vöðvastyrkur og hraði með auknum aldri, sem tengist 

bæði líkamlegum þáttum sem og starfsemi taugakerfisins, og er því reglubundið 

endurtekið áreiti tengt þjálfun jafnvel enn mikilvægara eldri einstaklingum en 

yngri. Reglubundin hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamshreysti sem og ekki síður 

góð áhrif fyrir heilann og taugakerfið og getur hægt á öldrunaráhrifum heilans, 

eins og fjallað hefur verið um og rannsóknir sýna (Cotman o.fl., 2007; Colcombe 

o.fl., 2006; Ahlskog o.fl., 2011; Barnes o.fl., 2003; Willey o.fl., 2016). 

Heilahreysti og ástand taugakerfisins ætti að hafa mikil áhrif í 

hreyfifærniverkefnum. Ættu því áhrif virks lífstíls og hreyfingar að hafa góð áhrif 

bæði á líkamshreysti sem og hreyfifærni hjá eldri aldurshópum. Þetta gæti skýrt 

að hluta hvers vegna samband líkamshreysti og hreyfifærni styrkist aftur með 

auknum aldri. Með þetta að leiðarljósi er hægt að áætla að reglubundin hreyfing 

hjá eldra fólki hafi ekki bara áhrif á líkamshreysti heldur einnig áhrif á 

hreyfifærni, þar sem þau jákvæðu áhrif sem hljótast af hreyfingu eldra fólks fyrir 

líkamann og heilastarfsemina nýtast einstaklingunum ekki síður í 

hreyfifærniverkefnum (Taylor, 2014). Þetta eru atriði tengd heilanum og 

taugakerfinu eins og samhæfing, viðbragðstíðni, hraði taugaboða og athygli 

(Cabeza o.fl., 2002).   
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Hér að ofan hefur verið rætt um fjóra þætti sem mögulega orsakavalda 

fyrir því að samband líkamshreysti og hreyfifærni styrkist að nýju með auknum 

aldri. Fyrst var það mikilvægi hreyfifærni fyrir eldri einstaklinga til þess að geta 

lifað virkum lífsstíl og stundað reglubundna hreyfingu. Einnig var rætt um 

mikilvægi þess að viðhalda og virkja taugafrumur og frumuhópa líkt og Edelman 

(1987) fjallar um. Þá var rætt um þróun hvíta og gráa efnisins yfir æviskeiðið líkt 

og Sowell o.fl. (2003) fjalla um. Að lokum var fjallað um þau jákvæðu áhrif, bæði 

fyrir líkamlega og vitsmunalega færni sem hljótast af reglulegri hreyfingu fyrir 

eldri einstaklinga. Allt gætu þetta verið mikilvægir þættir í að útskýra hvers vegna 

samband líkamshreysti og hreyfifærni eykst að nýju með auknum aldri. 

Meðal kosta rannsóknarinnar var það að rannsóknin var tiltölulega einföld 

og ódýr í framkvæmd. Einnig voru prófin sem valin voru þannig að tiltölulega 

lítið svæði þurfti undir framkvæmdina. Styrkleiki tengt rannsókninni var meðal 

annars að gögnin sem safnað var í rannsókninni bjóða upp á að bæði líkamshreysti 

og hreyfifærni séu skoðuð með tilliti til hreyfivenja og BMI stuðuls einstaklinga 

þar sem upplýsingum um hæð og þyngd þátttakenda var safnað auk spurninga um 

daglegar hreyfivenjur þátttakenda. Áhugavert væri til að mynda að skoða út frá 

gögnunum annars vegar samband líkamshreysti við hreyfivenjur og hins vegar 

samband hreyfifærni og hreyfivenja. Eins væri hægt að skoða samband 

fyrrgreindra þátta við BMI stuðul einstaklinganna. Einnig er hægt að skoða ólíka 

þætti prófanna milli kynja þó svo að hlutfall kvenna sé heldur lágt í rannsókninni. 

Prófin sem notuð voru hafa öll verið notuð í fyrri rannsóknum og þeim fylgja 

skýrar og aðgengilegar leiðbeiningar. Þau eru einnig einföld í framkvæmd sem 

eykur áreiðanleika rannsóknarinnar. TMC prófið hentar til að mynda vel 

einstaklingum á öllum aldri og því auðvelt að skoða ólíka aldurshópa með sömu 

prófum. Líkamshreysti próf Jones og Rikli (2002) voru sérhönnuð með 

einstaklinga 60 ára og eldri í huga til að meta líkamshreysti þeirra, sem gerði 

framkvæmdina örugga og faglega. Bæði hreyfifærniprófin og líkamshreystiprófin 

sem notuð voru hafa verið notuð í rannsóknarskyni og eru viðurkennd sem slík, 

sem styrkir áreiðanleika niðurstaðna.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allt virkir eldri borgarar sem flestir 

stunda reglubundna hreyfingu. Mikilvægt var að fá einstaklinga úr þremur 

mismunandi áttum með ólíkan bakgrunn til að auka fjölbreytni hópsins. Reynt var 
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eftir fremsta megni að allir þátttakendur skildu prófin rétt til þess að 

óvissuþátturinn væri sem minnstur í prófunum. 

Helstu takmarkanir voru að erfiðara var að fá konur til þess að taka þátt í 

rannsókninni. Einhverra hluta vegna voru karlar tilbúnari til þess að taka þátt í 

rannsókninni og sést það á kynjahlutfallinu þar sem karlar voru 26 (74,3%) og 

konur 9 (25,7%). Eins væri áhugavert að skoða enn stærra úrtak. Frekari 

rannsókna er því þörf til þess að geta ályktað með vissu hversu sterkt samband 

líkamshreysti og hreyfifærni er hjá þessum aldurshópi, þó svo að niðurstöður 

rannsóknarinnar gefi skýrar vísbendingar um tengslin. 

Hreyfing hefur verið talin minnka með aldrinum og er kyrrseta alvarleg 

heilsufarsógn eins og fjallað hefur verið um (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 

2016). Úrtakið í rannsókninni endurspeglaði því ekki heildarþýði einstaklinga á 

aldursbilinu 66-76 ára hér á landi enda markmið rannsóknarinnar að skoða 

samband líkamshreysti og hreyfifærni hjá virkum, heilbrigðum einstaklingum. 

Áhugavert væri þó í framhaldinu að skoða breiðari hóp fólks. Erfitt gæti þó reynst 

að ná til ólíkra hópa samfélagsins í þessu samhengi þar sem að yfirleitt er það 

fólkið sem er virkt í samfélaginu og stundar reglubundna hreyfingu sem er tilbúið 

til þess að taka þátt í rannsókn af þessu tagi. Út frá umfjöllun er óhætt að álykta að 

sambandið milli líkamshreysti og hreyfifærni væri líklega enn sterkara ef 

einstaklingar sem væru algjörlega óvirkir í hreyfingu væru hluti úrtaksins. 
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Viðauki 1 
 

Kæri þátttakandi, 

 

Rannsókn þessi er liður í BSc lokaverkefni mínu í íþróttafræðum við Háskólann í 

Reykjavík. Um er að ræða 8 stutt líkamshreysti- og hreyfifærnipróf auk mælinga á hæð 

og þyngd þátttakenda. Einnig verður lagður fyrir stuttur spurningalisti um hreyfivenjur 

þátttakenda. Rannsóknin er nafnlaus og hvergi verður hægt að rekja niðurstöður til 

einstaka þátttakenda. Á öllum stundum rannsóknarinnar er þátttakendum frjálst að sleppa 

einstaka prófum eða hætta alveg þátttöku í rannsókninni. Þátttaka í rannsókninni tekur um 

20 mínútur. 

 

Með von um þátttöku, Steinn B. Gunnarsson 

 

Ég undirritaður/undirrituð staðfesti þátttöku mína í rannsókninni. 

Undirskrift þátttakanda:                                                                                  . 
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Viðauki 2 
 

 

 

 

B.Sc. verkefni vor 2017 

Steinn B. Gunnarsson 

sími: 823-7606 

steinngunnars@gmail.com 
 

 

 

 

Spurningalisti fyrir þátttakendur 

 
Þátttakendanúmer: ______ 

 

Kyn:                                         dagsetning:                   

. 

 
Aldur:                                 .                                                                       

 

 

Líkamsmál 

 

  Hæð (m):_________ 

       BMI(kg/m2):_________ 

Þyngd (kg):________ 
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Spurningar varðandi hreyfingu 
 

 

 

Hversu oft stundaðir þú að jafnaði lágákefðar líkamsrækt síðastliðinn vetur? 

Dæmi: ganga, synda rólega, hjóla rólega, spila golf  

1 = Aldrei 

2 = sjaldan 

3 = Vikulega, en minna en klukkustund í viku 

4 = 1-3 klukkustundir í viku 

5 = 4-7 klukkustundir í viku 

6 = Meira en 7 klukkustundir í viku 

 

Hversu oft stundaðir þú að jafnaði lágákefðar líkamsrækt síðastliðið sumar? 

Dæmi: ganga, synda rólega, hjóla rólega, spila golf 

1 = Aldrei 

2 = sjaldan 

3 = Vikulega, en minna en klukkustund í viku 

4 = 1-3 klukkustundir í viku 

5 = 4-7 klukkustundir í viku 

6 = Meira en 7 klukkustundir í viku 

 

 

 

Hversu oft stundaðir þú að jafnaði háákefðar líkamsrækt síðastliðin vetur?  Dæmi: 

ganga hratt, hlaupa, synda hratt, hjóla hratt, lyfta lóðum 

1 = Aldrei 

2 = Sjaldan 

3 = Vikulega, en minna en klukkustund í viku 

4 = 1-3 klukkustundir í viku 

5 = 4-7 klukkustundir í viku 

6 = Meira en 7 klukkustundir í viku 

 

 

Hversu oft stundaðir þú að jafnaði háákefðar líkamsrækt síðastliðið sumar?  

Dæmi: ganga hratt, hlaupa, synda hratt, hjóla hratt, lyfta lóðum 

1 = Aldrei 

2 = Sjaldan 

3 = Vikulega, en minna en klukkustund í viku 

4 = 1-3 klukkustundir í viku 

5 = 4-7 klukkustundir í viku 

6 = Meira en 7 klukkustundir í viku 

 
 

 

 


