
 

 

 

 

 

 

 

 

Útivera aldraðra í tómstundum  

 

 

Guðrún Dís Hafsteinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs  

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

 

 



 

Útivera aldraðra í tómstundum 

Guðrún Dís Hafsteinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í Tómstundar- og félagsmálafræði 

Leiðbeinandi: Jakob Frímann Þorsteinsson 

 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útivera aldraðra í tómstundum. 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  

í Tómstundar- og félagsmálafræði við íþrótta-, tómstunda- og 

þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Guðrún Dís Hafsteinsdóttir 2018  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Prentsmiðja xxx 

Staður, 2018  





3 

Ágrip 

Útivist hefur átt vaxandi vinsældum að fagna hér á landi og ýmislegt bendir til þess að 

útivistarsvæði séu nýtt í auknum mæli. Rannsóknir sýna að útivera og upplifun af náttúru 

hefur fjölþætt jákvæð áhrif en vert er skoða hvort að allir hópar samfélagsins eigi jafnan kost 

á að njóta útiveru og upplifunar af náttúru. Í þessari ritgerð er kastljósið sett á 

aldraða. Markmiðið er að varpa ljósi á mikilvægi útiveru fyrir aldraða og hvað náttúran 

hefur upp á að bjóða. Rannsóknarspurningin er hvert er gildi útiveru fyrir aldraða og hvaða 

megin hindranir eru í vegi aldraðra að fara út og njóti náttúrunnar? 

Útivera og upplifun af náttúru getur haft jákvæð áhrif á aldraðra, aukið lífsgæði þeirra 

og stuðlað að lengra og hamingjusamara lífi. Í þessari ritgerð er fjallað um hverjir eru hinir 

jákvæðu þættir og hvaða áhrif útivera og dvöl í náttúrunni hefur á andlega, líkamlega 

og félagslega heilsu aldraðra. Ýmsar hindranir eru í vegi fyrir því að aldraðir geti notið 

útiveru og upplifunar af náttúru og er í ritgerðinni sérstaklega fjallað um þær. 
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Myndasrká 

Mynd 1. Þarfapíramídi Maslows. Sótt af https://www.simplypsychology.org/maslow.html 

https://www.simplypsychology.org/maslow.html
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Formáli 

Þessi ritgerð er til fullnaðar B.A.- prófs í Tómstundar- og félagsmálafræði frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Eftir að hafa tekið námskeið í útilífi sumarið 2017 var 

ég nokkuð viss um að útivist og náttúrupplifun væri eitthvað sem mig langaði að skrifa um. 

Ég var forvitin um hvernig væri hægt að færa þá reynslu sem ég upplifði, hvernig væri 

hægt að vinna með það frekar og langar og stefni núna á að fara í frekari nám tengdum 

þessu. 

Ég vil nýta tækifærið og þakka fyrir mig, mig langar að þakka leiðbeinandanum 

mínum honum Jakobi Frímanni Þorsteinssyni fyrir bæði að kynna fyrir mér útinámi, ásamt 

fleiri kennurum, og með smíðina á þessari ritgerð. Einnig langaði mig að þakka manninum 

mínum Þorbirni og börnum okkar fyrir þolinmæði og hjálpsemi á meðan ég var að vinna í 

ritgerðinni. Einnig vil ég þakka Selmu Björk Hauksdóttur fyrir yfirlesturinn. Síðan vill ég 

þakka foreldrum mínum með aðstoðina með börnin svo ég fengi frið til að skrifa 

ritgerðina.  

 

Reykjavík, 1. maí 2018 

 

                                           

Guðrún Dís Hafsteinsdóttir 
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2 Inngangur  

Sumarið 2017 fór ég á útilífsnámskeið sem kallaðist ferðalög og útilíf. Í námskeiðinu var 

farið í tveggja daga göngu í mjög fallegu umhverfi; sem byrjaði í góðu verði en breyttist 

yfir í ógeðslegt rigningar veður. Þessi áfangi hafði ýmis áhrif á mig og vakti áhugann á 

hvað var að gerast innra með mér og hvernig væri hægt að nýta sér svona upplifun á 

margan veg t.d. að yfirfæra það í daglegt líf með því að vera í náttúrunni. 

Orð Genny Blades útskýra þetta vel, hann sagði: „Þegar hann kannaði form náttúrunnar, 

var hann í raun í hugleiðsluleiðangri með sjálfum sér. Í huga mér fór ég smá saman að beta 

og skilja gildi innri og ytri víðsýni og breiðara vægi þess í nútíma lífi okkar og daglegri 

lífsreynslu “1 (Lawrence, R., Robertson, M., og Heath, G. 2015, bls. 14). Mér fannst 

áhugavert hvort og hvernig væri hægt að yfirfæra þessa reynslu mína í starfi með öldruðum 

í samfélaginu. Þar sem fegurð náttúrunnar getur haft djúp áhrif á einstaklinga. Tómstundir 

sem stundaðar eru utandyra nýta sér umhverfið og náttúruna í nærumhverfinu. Náttúran og 

fegurð hennar í fullum skrúða gerir upplifunina svo miklu betri og í leiðinni býður hún upp 

á tækifæri að læra eitthvað nýtt, njóta fegurðar, einveru, áskorana og spennu. Tómstundir 

utandyra eru blanda af hreyfingu og útiveru í náttúrlegu umhverfi sem nær til einstaklings á 

líkamlegan, andlegan,  tilfinningalegan og félagslegan hátt. Rannsóknir benda m.a. til þess 

að náttúrulegt umhverfi hafi jákvæð áhrif á vellíðan, betri andlega líðan, betri líkamlega 

færni aukin vitsmuna þroska, færri líkamlega kvilla og skjótari bata eftir veikindi (Wells og 

Evans, 2003; Muñoz, 2009 ). Í þessari ritgerð veður fjallað um helstan ávinning þess að 

stunda útiveru og vera í náttúrunni fyrir aldraða einnig er komið inn á hindranir og hvað sé 

í boði fyrir þennan markhóp. Mér fannst mikilvægt að taka þennan hóp fyrir því að þegar 

það er fjallað um útiveru og náttúruna tengir maður ekki endilega við aldraða og þau áhrif 

sem útivera getur haft á þau. Einnig er mikilvægi að nýta sér það sem náttúran hefur upp á 

                                                      

 

 

 

1 In exploring the physical nature surrounding him, he was, in effect, engaged in a meditative-like 

exploration of himself. This resonated with me as I began to appreciate and understand the value of this 

spectrum of awareness of outer to inner and its broader relevance in our modern lives and everyday lived 

experience. 
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að bjóða til að styðja við betra og hamingjusamara líf eldri borgara. Rannsóknir sýna að 

það sé gott fyrir heilsuna að vera úti í náttúrunni, allt frá görðum, útivistarsvæðum og að 

ýmsum grænum svæðum (Muñoz, 2009). Mikið er til af efni um útinám, útikennslu og 

náttúruupplifun sem er miðað að börnum og ungmennum í náttúrunni en þegar það kemur 

að öldruðum virðast ekki hafa verið margar rannsóknir gerðar sem eru miðaðar eru beint að 

öldruðum. Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á mikilvægi útiveru fyrir aldraða og 

hvað náttúran hefur upp á að bjóða. Því er rannsóknarspurningin mín: Hvert er gildi 

útiveru fyrir aldraða og hvaða megin hindranir eru í vegi aldraðra að fara út og njóta 

náttúrunnar?   

Í ritgerðinni verður fjallað í upphafi um tómstundir aldraða þar sem er fjallað um 

lykilhugtök aldraða, í undirkafla er komið inn á hvað eru tómstundir og tómstundarfræði í 

samhengi við útiveru, náttúru og aldraða. Svo verður fjallað um útiveru aldraðra og hverjar 

séu megin hindranir aldraðra að fara út og njóta náttúrunnar. Þá verður fjallað um hvernig 

útivist og náttúra hefur jákvæð andleg, líkamleg og félagleg áhrif á aldraða og hvernig það 

gefur skilning á náttúrunni. Að lokum er stuttlega farið yfir hvað sé í boði fyrir þennan 

markhóp.   

Helstu niðurstöður eru að opin svæði eins og útivtarsvæði, almenningsgarðar og náttúruleg 

svæði gegna mjög mikilvægu hlutverki fyrir aldraða sem og samfélagið í heild sinni. 

Samfélagið myndar ýmsar hindranir þar sem ekki er gert ráð fyrir hrörnun og veikindum 

sem geta fylgt öldrun og eru þær helstu hindranir í því að aldraðir nýta sér útivist, þó 

vissulega að aðrir þættir spila inn í og farið er nánar yfir þá í ritgerðinni.  
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3  Aldraðir og tómstundir  

Hvað fellur undir að vera aldraður? Til eru ýmis viðmið þegar talað er um aldraða. Eitt 

þeirra viðmiða er hjá Landsamtökum eldri borgara (2018) og þar er miðað við 60 ára og 

eldri. En þessi aldur segir manni ekki mikið meira en ákveðna tölu. Jón Björnsson (1996, 

bls. 37)  ræðir þessi mál og heldur því fram að „aldraðir eru hópur í samfélaginu, en það er 

hvorki augljóst né sjálfgefið hverjir teljast til hans“. Viðmið hjá Hagstofu er 67 ára og eldri 

og eftir manntal 2011 voru eldri borgarar 12,8% af þjóðinni (Hagstofa Íslands, 2015).  

Þrátt fyrir þessi viðmið vill Jón Björn (1996) meina að þar kemur ekkert kemur fram um 

eiginlegleika einstaklingsins og þar með er aldur mjög afstæður. Auk þess þá eru ekki eru 

allir sammála því hvenær þeir verða gamlir. Að „Öldrun er áhrif tímans á lífveruna og 

viðleitni hennar gagnvart tímanum“ (Jón Björnsson, 1996. bls. 38). 

Aldraðir eru mikilvægur hópur í samfélaginu því margir fá þau forréttindi að eldast og 

verða aldraður á lífsleið sinni.  

Í bókinni Successful Aging (1993) er komið inn á fræðin hans Cicerso´s De Senectute. 

Cicero fjallað vel um eðli þess að eldast í ritgerð sinni sem hann skrifaði á sextugsaldri til 

að sýna fram á að ellin sé ekki tímabil rýrnunar og minnisleysis. Hann vildi meina að ef 

maður færi rétt að væri þetta tími til þess að nýta sér ný tækifæri fyrir jákvæða breytingu 

og afkastamikla starfsemi. Öldrun var metin sem breytilegt fyrirbæri og það hafi sitt að 

segja að einstaklingur sé sjálfur með jákvæða ímynd af öldruðum og að eldast. Að á eldri 

árum gefist fólki loksins tími til þess að einbeita sér að því sem það langar að gera og 

þroskast á þann veg að ánægja er í fyrirrúmi. Hann kemur einnig inn á að ekki eigi að rugla 

saman öldruðum og veikum öldruðum því veikindi er ákveðið ástand og að sumir aldraðir 

verða veikir á elliárum og geta glímt við ýmsa sjúkdóma eins og minnisleysi. Þar með er 

það algjörlega sitthvor hluturinn því veikindin eru ekki eitthvað sem fylgir ellinni heldur 

einstaklingnum. Sýn Ciceros á öldrun er vissulega bjartsýn, þar sem hann einbínir á að, 

sálræn tálsýn byggð á mætti hugans til að hanna og stjórna hugsunum, tilfinningum og 

væntingum sem fara fram úr líffræðilegum takmörkunum einstaklingsins. Þetta sjónarmið 

hefur verið hvatning til þess að leita og rannsaka það sem veitir betri efri ár (Paul B.B. og 

Margret M.B, 1993, bls. 2-3).  

Í rannsóknum hafa komið fram þó nokkrir þættir sem hafa áhrif á heilsuna eins og hreyfing 

og félagslíf (Bauman, A. E.,2004; Kiyak, H. A., 1996). Hægt er að leggja meiri áherslu á 
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hreyfingu og með því að nýta sér þá fallegu náttúru og samfélagið í kringum okkur. 

Aristotles heldur því fram að tómstundir séu hæsta stig tilverunnar (Agahi, N. 2008, bls. 8-

9). Hann vill meina að menntun sé til þess að við getum nýtt okkur tómstundir á sem 

bestan hátt, að tómstundirnar miði að því að rækta þægindin í lífi einstaklings. Að það sé 

tækifæri til vinna að hærri tilgangi með lífinu (Bramham, P og Wagg, S, 2014, bls. 6). 

Maslow (1943) setti fram hugmyndina um þarfapíramída lífsins. Þar sem einstaklingar fara 

í gegnum fimm stig píramídans á sínum forsendum og ná mislangt á lífsleiðinni og geta 

einnig flakkað fram og til baka. Fyrsta stig fjallar um að fullnægja líffræðilegum og 

lífeðlisfræðilegum þörfum eins og súrefni, matur, skjól og svefn. Annað stig er snýr að 

mæta öryggisþörfum eins og lög og reglur, stöðugleiki og frelsi frá ótta. Þriðja stig tengist 

því að tilheyra og ást sem innifelur atvinnu, traust, að vera hluti af hópi og gefa 

og þiggja umhyggju. Fjórða stigið er um sjálfsmyndina, virðing, árangur og gott orðspor. 

Fimmta og efsta stigið er um sjálfsvitund og er um að átta sig á persónulegum 

möguleikum, sjálfstraust, leitast eftir persónulegum vexti og hámarksupplifun; löngun til 

að verða allt sem maður er fær um að verða. Maslow vildi meina að manneskjan þarf að ná 

að fullnægja fyrstu þremur stigunum til að geta komist í efri stigin (Saul McLeod, 2017;  

Bramham, P og Wagg, S, 2014). Eftir að aldraðir hætta að vinna þá rokka þeir líklega mest 

á milli stiga og væru þá ekki elliárin frábær tími ef ekki sá besti til þess að ná að fullkomna 

efstu stig Maslows?  Náttúra og útivist getur aðstoðað við það. Rannsóknir á úti- og 

ævintýranámi beinast meðal annars að því að það efli trú á sjálfan sig, læsi á sjálfan sig og 

samfélagið auk þess að það styrkir tengsl við annað fólk.  (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 2014)  Higgins (2009) vildi meina að með því að mynda tengsl við 

ákveðin svæði, myndast rými fyrir samkipti og tengingu við fólkið í samfélaganinu sem 

gefur tækifæri á frekari skilningi að gjörðir manns hafa afleiðingar. Þetta eru þættir sem 

maður vill trúa að hjálpi manni að ná efri stigum Maslows.  
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Mynd 1: Þarfapíramýdi Maslows 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir hafa umtalsverða auka orku sem hægt er að virkja 

með því að læra, hreyfa sig eða með þjálfun (Paul B.Baltes. og Margret M. Baltes., 1993, 

bls. 9). Fjölbreytileiki tómstunda ætti að geta vera nægjandi til þess að virkja þessa þætti. 

Síðan þegar litið er til tómstundarfræðinnar þá gegnir það mikilvægu hlutverki í námi og 

menntun. „Mikilvægið tengist allt í senn kerfislægum þáttum, inntaki, vinnulagi og hvenær 

á ævinni við menntum okkur“ (Jakob F. Þorsteinnson, 2011). Til þess að leggja  

skilgreiningu á þessi hugtök er notast við orðabanka íslenskrar málstöðvar. Nám er: „ferli 

sem felur í sér að breyting verður á þekkingu, hugsun, hegðun, viðhorfum og færni 

einstaklinga. Breytingarnar verða vegna virkni einstaklingsins, reynslu, áhrifa eða 

samskipta við umhverfið.“ og afleiðingar út frá þessu ferli kallast menntun sem felur í sér: 

„alhliða þroska einstaklings sem byggist á fræðslu, reynslu, skilningi og virðingu fyrir 

sjálfum sér, öðrum og umhverfinu“ (Orðabanki íslenskra málstöðvar, e.d.).    
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3.1 Hvað eru tómstundir og tómstundarfræði? 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) tekur fyrir hugtakið tómstundir í grein sinni Skilgreining á 

hugtakinu tómstundir. Þar útskýrir hún hugtakið út frá fimm nálgunum; tíma, athöfnum, 

gæðum, viðhorfum og hlutverkum. Tími fjallar um þann lausa tíma sem myndast fyrir utan 

vinnu. Þó geta verið gallar við að nefna tíma sem er ekki vinna þar sem ekki allir vinna og 

líta þar með ekki á allan tíma sinn sem tómstundir, auk þess er ekki skýr lína á milli þess 

hvað séu skyldur og hvað séu tómstundir, þrátt fyrir það er tíminn mikilvægur fyrir 

skilgreiningar á tómstundum. Athöfn: þar sem fólk velur sér röð athafna til að fást við 

í frítíma sínum, áherslan er á það sem gert er en ekki einstaklingin sjálfan. Gæði: sá tími 

sem einstaklingur upplifir á jákvæðan, ánægjulegan og  merkingarbæran hátt og þar með 

snýr að vellíðan. Viðhorf: er út frá einstaklingnum, hvað honum finnst vera tómstundir á 

hverjum tíma og stund sem getur veið breytilegt með tímanum og þar með mjög 

einstaklingsmiðað. Hlutverk: þar sem áhersla er lögð á að það sem er verið að gera sé 

jákvætt og hafi notagildi fyrir einstaklinginn og samfélagið. Hver nálgun hefur ólíkt en 

ákveðin viðmið þar sem koma fram kostir og gallar. Út frá þessum viðmiðum telur Vanda 

að tómstundir séu „athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum“ (bls. 8). Svo 

um tómstundir sé að ræða þarf að uppfylla skilyrði um athafnir einstaklingsins og hann 

þarf sjálfur að upplifa að um tómstundir sé að ræða. „Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin 

sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að 

felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum“ (bls. 8). En hvernig mælum við vellíðan og 

aukin lífsgæði? Hægt er að gera það á lífeðlisfræðilegan og sálfræðilegan hátt en einnig er 

hægt að nálgast það á fræðilegum grunni og þar kemur tómstundarfræðingurinn eða 

tómstundarfræðin inn í.  

Fræði á bakvið Tómstundarfræðina. Skilgreina þarf hugtakið til þess að 

afmarka fræðasvið og í Háskóla Íslands hefur verið boðið upp á nám í Tómstundar- 

og félagsmálafræði frá árinu 2001. Þar fer fram fræðileg kennsla um tómstundir og því 

er hugtakið tómstundarfræði notað sem heiti á námsbraut. Skilgreiningin á afmörkuðu 

fræðisviði hljómar: „Tómstundir eru meðvituð athöfn í frítíma sem byggir á frjálsu vali 

einstaklingsins, skapar reynslu og hefur áhrif á velferð og lífsgæði” (Jakob F. Þorsteinsson, 

2017, bls. 51). Þar með fjallar fræðigreinin tómstundarfræði „um og greinir tómstundir sem 

persónulegan og félagslegan farveg menntunar, menningar, velferðar, afþreyingar, uppeldis 

og lýðræðislegrar þátttöku einstaklinga” (Jakob F. Þorsteinsson, 2017, bls. 51). Út frá 

þessari skilgreiningu um tómstundarfræðina fjallar hún um ýmsa grunnþætti menntunar 
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eins og lýðræði, menningu og þau félagslegu samskipti sem fram fara innan þeirra. Til 

umfjöllunar í þessari ritgerð er útivera aldraðra og segja má að hún tengist einkum þeim 

sviðum tómstundafræðanna sem fást við persónulegan og félagslegan farveg, menningar, 

velferðar, afþreyingar og lýðræðislegrar þátttöku einstaklinga sem er farið nánar í hér fyrir 

neðan þegar farið er yfir líkamlega, andlega og félaglega heilsu sem tengjast útiveru. 
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4 Aldraðir og útivera     

Það er mér minnistætt að hafa eitt sinn heyrt að „Það er enginn of gamall til þess að fara í 

gönguskó. Hreyfa sig rösklega og teiga að sér útiloftið“ sem ber vott um hvetjandi viðhorf 

gagnvart öldrun og sýnir fram á að hver sem er ætti að geta notið útiveru og náttúrunnar, ef 

viljinn er fyrir hendi. Þó hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á að aldraðir fara minna og 

minna út með hækkandi aldri þrátt fyrir þá kosti sem útivera getur gefið „Rannsóknir hafa 

sýnt að besta leiðin til þess að lifa löngu og hamingjusömu lífi sé, líkamleg hreyfing og 

tækifæri til félagslegra samskipta“2 (Leitner og Leitner, 2012 bls. 312). Eftir 65 ára aldur er 

þátttaka aldraða í útiveru 35% meðal karla og 20% meðal kvenna (Litner og litner, 2012 

bls. 330). Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Japan af Koji Fujita o.fl. (2006) fer útivera 

minnkandi með hækkandi aldri. Fram kemur að meira en 50% einstaklinga á aldrinum 65-

69 ára fara út úr húsi að minnsta kosti einu sinni á dag en 30-40% 70 ára og eldri. Það 

þarf ákveðna andlega og líkamlega hæfni til þess að geta farið út sem skerðist með árunum 

og þar með geta verið ákveðnar hindranir í því að fara út. Heilsu hrakar við að fara minna 

út auk þess sem þá helst í hendur að fara út við hversu mikla hreyfingu viðkomandi fær og 

að viðhalda mannlegum samskiptum í samfélaginu. Hreyfing og mannleg samskipti eru 

mikilvæg fyrir líkamlegt og andlegt ástand aldraða og þar með má gera ráð fyrir því að 

með því að fara oftar út eldumst við betur. Í þessari rannsókn var þó ekki rannsakað hversu 

mikið aldraðir fóru út en vísað var í rannsókn eftir A, Kai I., Sakato C., Rubenstein L. Z. 

(2004) sem kemur inn á að þeir aldraðir sem stunda útiveru viðhalda líkamlegri og andlegri 

getu lengur en þeir sem fara sjaldnar út.  

                                                      

 

 

 

2 (Recent recearch shows that the best prescription for a long an happy life is physical exercise and plenty of 

social opportunities)  
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4.1 Hverjar eru hindranirnar?  

Samkvæmt Bull, Hoose og Weed (2003) er hindrunum skipt niður í þrjá flokka. 

Áþreifanlegar (Physical), félagslegar (Social) og þær sem tengjast skynjun einstaklingsins 

(Preceptual barriers). Áþreifanlegar hindranir eru skilgreindar út frá skertri líkamlegri getu 

eða hvernig samfélagið sé ekki búið að gera ráð fyrir þeim til dæmis í byggingum, lélegum 

sætum, bröttum brekkum, háum köntum og lélegri lýsingu (sem er virkilega mikilvægt 

fyrir þá sem sjá ílla) sem gerir það að verkum að einstaklingurinn treystir sér ekki að fara 

einn og taka þátt. Félagslegar hindranir eru þær sem einstaklingur á erfitt með eins og að 

honum finnist hann ekki tilheyra hópi, hann sé óvelkominn og fleiri neikvæðar tilfinningar 

sem fylgja og þar með er ekki líklegur til þess að vilja taka þátt í starfinu. Skynjun felst í 

því að fólk veit ekki hvaða þjónusta er í boði og hvað þau telja sig geta gert, út frá 

neikvæðari staðalímynd á öldruðum. Einnig má horfa til fátækra í þessu samhengi þar sem 

sá sem hefur lítið fjármagn getur átt erfitt með að geta tekið þátt í ýmsu sem felst í því að 

vera í félagslífinu (Bergljót Baldursdóttir, 2015). Þó þetta sé vissulega vandamál virðist 

helsta vandamálið vera vanþekking og lítil skilningur á stöðu þeirra (Bull, Hose og Weed, 

2003). Hindrun tengd skynjun felst í því að einstaklingurinn veit ekki hvað er í boði fyrir 

hann og hvar. Hann gerir sér ekki grein fyrir þeirri þjónustu sem hann á rétt á að nýta sér. 

Á það bættist sjálfsálit einstaklings og þá hvort hann geri hlutina (Bull, Hoose og Weed, 

2003:98). Út frá því að aldraður einstaklingur tengir sig við þá staðalímynd sem hæfir 

öldruðum einstaklingi og er því með fordóma gagnvart sjálfum sér (Leitner og Leitner, 

2012:23).  

Aldraðir glíma bæði við andleg og líkamleg veikindi. Í grein Cole og Dendukuri (2003) 

kemur fram að andleg veikindi, eins og þunglyndi, meðal aldraðra er vaxandi vandamál. 

Einnig reynist erfitt að greina þunglyndi hjá öldruðum og vísbendingar eru um að það sé 

aðeins greint í 20% tilfella. Andleg veikindi geta verið meira hamlandi en líkamleg þó 

vissulega er geta líkamleg einkenni haft neikvæð áhrif á einstaklinginn. Einnig hefur áhrif 

að þessi hópur fer minna út úr húsi heldur en þeir sem eru heilbrigðir. Oft er auðveldara að 

komast meira til móts við hinar líkamlegu hamlanir þar sem þær eru sjáanlegar og til 

dæmis hægt að bæta upp aðgengi og þjónustu til að mæta þeim erfiðleikum. Auk þess getur 

samfélagið hjálpað til með því að tryggja gott aðgengi að grænum og bláum svæðum. Þeir 

helstu þættir sem geta valdið þunglyndi meðal aldraðra eru ástvinamissir, skert líkamleg 

geta, svefntruflanir, saga um geðræna sjúkdóma og kyn. Huga þarf meira af konum heldur 
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en körlum í þessu tilefni þar sem þær eru í frekari áhættu fyrir þunglyndi á efri árum (Cole, 

2003:1147-1156; Agahi, 2008).  

Tengslanet getur skipt sköpum þegar átt er við tómstundir þar sem rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þeir sem hafa maka, fjölskyldu eða vini til að fara í útiveru með fara miklu 

frekar út miðað við þá sem ekki hafa félagsleg samskipti í kringum sig.  

Þeir sem eru óvirkir á elliárum eru líklegir til að hafa verið óvirkir einnig á fullorðinsárum 

og þar með er ákveðin fylgni á milli virkni á fullorðinsárum og efri ára. Það virtist skipta 

meira máli á yngri árum að taka þátt heldur en hæfnin til þess að geta tekið þátt í 

tómstundum á elliárum. Einnig hefur sýnt sig að tómstundarþáttaka á elliárum er yfirleitt 

eitthvað sem hefur fylgt þeim frá ungum aldri (Agahi, 2008).  

Kostnaður getur verið einn hluti hindrunar, þar sem maður getur ímyndað sér 

að húsaskjól og matur er framar í röðinni heldur en tómstundir. Fram kemur skýrslu 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um málefni aldraða að þeir sem lifa á 

þeim greiðslum sem almannatryggingar veita séu í fjárhagslega þröngri stöðu þar sem 

greiðslur eru fremur lágar (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003:50). Árið 2015 

var tekið viðtal við Þórunni Sveinbjörnsdóttir, formann félags eldri borgara í Reykjavík, 

þar sem hún segir að fjöldi eldri borgara lifi í fátækt og félagið fái allt að 5-20 símtöl á dag 

þar sem fólk hringi og fái ráðleggingar vegna fátæktar sem birtist í skorti á lyfjum, 

erfiðleikum með greiðslu á húsaleigu, heyrnartækjum og fleiru (Bergljót Baldursdóttir, 

2015). Því má segja að takmarkað fjármagn geti verið stór hindrun í því að stunda 

frístundastarf sem einstaklingurinn hefur áhuga á eftir að hann fer ellilífeyri.  

Eitt af því sem heldur einstaklingum aftur er staðalímynd kynjanna. Dæmi um staðalímynd 

kynjanna er þegar kvenfólki er ætlað að vera inni í tómstundum sínum, til dæmis prjóna 

eða föndra, á meðan karlmenn eru frekar í hasar meiri tómstundum úti í frítíma sínum. 

Staðalímyndir eru þó eldri sýn og er við það að breytast en þrátt fyrir það er  

tómstundastarfi aldraðra enn skipt meira og minna niður milli kynja. (Agahi, 2008, bls. 

15). Svo virðist vera að það séu þó nokkrir þættir sem draga úr eða koma í veg fyrir 

þátttöku aldraða í tómstundum. Þá virðist vera að samfélagið sé stærsti parturinn því hann 

tengist öllu örðu á vissan hátt. Að staða aldraða í samfélaginu sé ekki ásættanleg, þar sem 

er ekki gert ráð fyrir öldruðum eða tekið tillit til þeirra þegar kemur að fjámagni, andlegri, 

líkamlegri  og félagaglegri hæfni þeirra.     



17 

5 Áhrif á aldraða   

Þegar kemur að elliárunum hefur margt breyst og þá aðallega að fólk er hætt vinna og á 

mikinn tíma út af fyrir sjálfan sig. Það sem margir gera sér ekki grein fyrir er það að 

vinnan fyllir upp í ákveðna þörf í gegnum dagleg samskipti, þætti eins og félagsskapur, 

tilgangur, tækifæri á árangri og viðurkenningar. Þessa þætti þarf að finna aftur á ýmsa vegu 

(Anna J. Jóna E. og Sigurrós S. 1996. bls. 195). Hver og einn þarf að finna sér 

tómstundastarf sem fullnægir félagslegum og sálrænum þörfum hvers og eins. Gott er að 

nýta sér útiveruna vegna þess hún getur gert mikið fyrir manninn á margan veg og þá ekki 

síst fyrir aldraða. Aðgengileg útivistarsvæði geta stuðlað að aukinni vellíðan almennings 

og þar með betri lýðheilsu. Í þessum kafla mun vera fjallað um  nokkra þætti sem tengjast 

náttúruupplifun og útiveru sem hafa áhrif á aldraða, sem getur verið fjölbreytt, en hér mun 

verða farið yfir helstu þætti sem hefur áhrif á andlega, líkamleg og félagalega heilsu 

aldraðra. 

5.1 Andleg, líkamleg og félagsleg heilsa  

Heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við 

sjúkdóma og örorku (WHO, 1948). Þetta er eitthvað sem skiptir okkur öll máli. Flestir hafa 

langanir til að ná fram sem bestri andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu eins lengi og 

hægt er en það virðist oft vera vanmetið þegar kemur að því að viðhalda heilsunni því 

þessa þætti þarf að rækta alla ævi svo hægt sé að viðhalda þeim á lífsleiðinni. Aldraðir 

þurfa að vinna miklu frekar að þessum þáttum heldur en hver annar maður og þess vegna 

skiptir máli að nýta sér alla þá þætti sem ýta undir betri heilsu. Oft haldast þessi einkenni í 

hendur og þar með er oft erfitt að greina í sundur eða eitt og sér þar sem andleg líðan hefur 

áhrif á líkamlega og öfugt, sama gegnir með félagslega líðan.  

Aðgengi að náttúrlegu umhverfi viðheldur andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu. 

Náttúran sem veitir rólegan og fallegan stað þar sem hugurinn getur reikað og náð fram 

endurheimt og streitulosun. Streitan byrjar að leggjast sem andlega þreyta en með tímanum 

hefur hún áhrif á skynjun, hugsun, hegðun og tilfinningar. Með því að gefa tækifæri á 

endurheimt með því að nýta sér náttúruna er verið að „endurnýja líkamlega, andlega og 

félagslega getu sem minnkað hefur vegna fyrirhafnar eða áreynslu við að mæta 

yfirstandandi og viðvarandi kröfum“ (Sigrún Helgadóttir og Páll J. Líndal, 2010). Líka er 
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hægt að tala um lýðheilsu sem snýst um að viðhalda og bæta heilsu í samfélaginu með 

samstarfi og samvinnu og þar með efla líðan og aðstæður þjóðar og þjóðfélagshópa með 

heilsueflingu, rannsóknum, heilbrigðisþjónustu og samfélagslegri ábyrgð. Að líða vel hvort 

sem maður er í skóla, vinnu eða frístundum (Lýðheilsustöð, 2006 bls. 4). Lífshamingjan 

felst í því að ná fram helstu markmiðum elliáranna. Þau eru að viðhalda eða laga 

sálfræðilega velferð í aðstæðum sem hefur áhrif á andlega, líkamlega og félagslega getu. 

(Paul B. Batles og Margret M. Batles. 1993, bls. 269) 3  

5.2 Andleg heilsa   

Náttúran myndar ákveðinn griðastað til þess að flýja daglegt líf. Griðastaður myndar 

aðstæður sem gera einstaklingi kleift að takast á við þætti eins og streituvaldandi aðstæður, 

þá sérstaklega þar sem er mikill hávaði og margt fólk auk þeirri þreytu sem fylgir því að 

búa í miklu þéttbýli. Einstök áhrif náttúrunnar bjóða upp á andlega örvun samanborið við 

daglegt líf og störf. Þessi örvun veitir sálfræðilegan ávinning sem snýr að   

námsmöguleikum. Að kanna, forvitnast og að tilfinninga- og andlegar auðlindir aukist. Því 

hefur verið haldið fram að náttúrulegt umhverfi sé eitt af bestu leiðum til þess að læra af 

því það veitir aðstæður sem eru yfirleitt heillandi og undrandi (Leiter og Leitner, 2012, bls. 

337). Aðgengileg útivistarsvæði geta stuðlað að aukinni vellíðan almennings og þar með 

betri lýðheilsu. Thompson Coon J,  Boddy K,  Stein K,  Whear R,  Barton J,  Depledge Hm 

(2011) gerðu yfirlitsrannsókn um það hvort þátttaka í líkamlegri starfsemi úti í náttúrulegu 

umhverfi hefði meiri áhrif á líkamlega og andlega vellíðan en líkamleg virkni innandyra.4 

Þegar hreyfing utandyra er borin saman við hreyfingu innandyra fannst einstaklingum þeir 

vera endurnærðari, jákvæðari og með aukna orku í náttúrulegu umhverfi. Einnig hafði það 

                                                      

 

 

 

3Life satisfaction i related to the main goal of life in old age: Maintaining and/or restoring pyschological 

well-being in a situation implying many biological, social, an psychological crises and risks   

4 Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical 

and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. 

 

http://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Depledge+MH%22&page=1&restrict=All+results
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sláandi áhrif á spennu, rugling, reiði og þunglyndi. Þátttakendur sýndu meiri metnað og 

ánægju í útivist og lýstu því yfir að ætla að endurtaka hreyfinguna aftur síðar. Kenningin er 

sú að hreyfing í náttúrulegu umhverfi hefur jákvæð áhrif sem er mjög áberandi og eykur 

áhuga mikið. Rannsóknin sýndi það að vellíðan er fylgifiskur þess að æfa úti í náttúrunni, 

sem kemur ekki fram á sömu æfingum innandyra. Því má segja að í þessari könnun er 

verið að meina að hreyfing sem er stunduð utandyra í náttúrulegu umhverfi virðist gefa 

meira af sér á andlegan máta heldur en sömu æfingar sem er gerðar innan dyra.  

Í rannsókn sem Kapal (1977) gerði kom fram að sjálfsálit eykst á því að iðka tómstundir 

utandyra og þá sérstaklega þegar lífsreynsla bætist í útiveru. Tómstundir utandyra þurfa að 

fela í sér að klára ákveðin viðmið eða markmið, eins og ná á fjallstopp, ná að veiða stóran 

fisk, hlaupa maraþon eða ganga ákveðna vegalengd. Allt eru þetta afrek á vissan hátt. Þau 

merkja mismunandi fyrir hvern og einn. Fyrir marga eru það þessi afrek af afþreyingu 

utandyra sem skiptir fólk mestu máli þar sem hún er mjög gefandi og styrkir sjálfstraust. Í 

daglegu lífi og nútíma samfélagi er sjaldan hrósað eða gefin viðurkenning fyrir vinnu og 

dagleg störf og því er útivera og hreyfing utandyra mikill hvati, endurræandi og styrkir 

sjálfstraust. Þar með geta markmið sem náð er með tómstundum verið mjög áhrifarík afrek 

og eitt af undirstöðum sjálfsálits. Í bók  Leitner og Leitner (2012) er komið inn á Knopf, 

1938 og Wiggins, 1973 sem segja að fólk nær að tjá sig og sinn persónuleika í gegnum 

ákveðna afþreyingu utandyra. Einnig er fjallað um Mehrabian og Russel (1974) þar sem 

hver týpa getur fundið eitthvað við sitt hæfi eins og manneskja sem er með mikið 

keppnisskap er þá fremur í einhverju sem býður upp á keppni með öðrum á meðan annar 

sem er rólegur í eðlisfari fer fremur í tómstundir sem bjóða upp á frekari einrænni 

afþreyingu.  

Rannsókn eftir Gunnþóru Ólafsdóttur (2016) sýndi fram á að þeir sem æfa úti finna síður 

fyrir streitu og litningaendar lengdust meira, miðað við þá sem æfa einungis inni. 

Nokkrar rannsóknir hafa bent á tengingu sem er á milli náttúrunnar og sálfræðilegrar 

uppbyggingar (Health Council of the Netherlands (2004), Bowler o.fl. (2010), Thompson-

Coon et al.(2011)). Mörg útivistarsvæði bjóða upp á næði, öryggi og einveru. 

Proshansky, Ittleson og Rivlin (1976) vilja meina að það séu þeir þættir sem skipta 

einstaklinginn mestu máli. Margt fólk, þá sérstaklega þeir sem búa í miklu þéttbýli, upplifa 

það að hafa ekki mikið næði, öryggi og einveru í daglegu lífi geri þeim erfiðara fyrir að 

ráða við önnur vandamál. Því þarf fyrst að vinna í efla þessa þætti. Mörg af náttúrlegum 

svæðum eru frábær til þess að nýta til þess að draga þessa þætti fram. Eftir að búið er að 
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örva þessar tilfinningar um næði, öryggi og einveru verður náttúran að ákveðum friðarstað 

og einstaklingar eiga auðveldara með sjálfsspeglun, sjálfsmat, og afþreyingu. Náttúran og 

útiveran getur verið farvegur til þess að losna við gremju og er þar með mikilvæg.  

Í grein í tímaritinu Útivist í þéttbýli (2015) kemur fram að útivist hefur átt vaxandi 

vinsældum að fagna hér á landi og ýmislegt bendir til þess að útivistarsvæði séu nýtt í 

auknum mæli. Í rannsókn á heilsu og líðan Íslendinga kom fram að árið 2007 var nýting á 

útivistarsvæðum meðal 67-79 ára, 32.1% karla og 25,8% kvenna. Árið 2012 var hlutfallið 

42.4% karlar og 35.4% kvenna sem gefur til kynna að það sé 10% aukning í notkun á 

útivistarsvæðum á fimm ára tímabili. Hægt að rekja sögu Íslands um almenningsgarða og 

útivistarsvæði aftur til 19. aldar. Saga Íslendinga er fremur hæg miðað við önnur lönd en 

hér á landi voru einstaklingar sem byrjuðu á því a gróðursetja og útbúa sína garða sem 

seinna meir urðu margir að almenningsgörðum. Í greininni Útivist og þéttbýli er komið inn 

á orð Steinunnar Garðarsdóttur, 2014 að miklu máli skiptir að hafa góðan aðgang að 

grænum svæðum hér á landi. Þessi svæði geta stuðlað að betri lífsgæðum og samheldni í 

borgum með því að efla félagslegt samneyti fólks, upplifun, skynjun og jákvæð viðhorf til 

grænna svæða. Þessi svæði veita mikið meira heldur en einungis stað til afþreyingar og 

útivistar. Svæðin geta verið samastaður sem íbúar safnast saman og mynda hverfisanda og 

tengja svæðið þannig tilfinningaböndum og stað sem þeim finnst þeir tilheyra. Græn svæði 

geta einnig verið náttúruvæn. Allir þessir þættir hafa ýmist jákvæð áhrif á líkamlega, 

andlega og félagslega heilsu og má því segja að útivistarsvæði geti haft heilsueflandi áhrif 

(Jakob Fríman Þorsteinsson og Ævar Aðalsteinsson. 2015).  

Einnig eru til svokölluðu blá svæði og er þá átt við þau svæði þar sem vatn er hluti 

af landslaginu. Þessi svæði geta haft heilsueflandi áhrif eins og þau grænu og þar með er 

sum áhrifin þau sömu, endurnærandi, tilfinningaleg áhrif og möguleiki á útivist 

(Völker og Kistemann, 2011). Þegar vísað er í tilfinningaleg áhrif er átt við til dæmis að 

upplifa róandi áhrif þess að vera í vatni og að sjá himininn, sólsetur eða sólarupprás á sundi 

(Middlestadt o.fl., 2015; Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir, bls. 

91).  

Árásargjörn hegðun er oft afleiðing af því að einstaklingar séu of pirraðir. Afþreying úti 

býður upp á aðra leið til þess að koma í veg fyrir þessa neikvæðu hegðun, náttúran veitir 

tækifæri á afþreyingu og umhverfi þar sem hægt er að fá útrás á jákvæðan hátt (Leitner og 

Leitner, bls. 338). Í grein um Sleepdisturbance in nursing home í The Journal of Nutrtion, 

Health & Aging kemur fram að það að nýta sér útiveruna eins og hægt er hjálpar við svefn 
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(Neikrug og Ancol-Israel, 2010). Svefninn er heilbrigður þáttur daglegra lífshátta og hann 

hjálpar okkur að takast á við verk dagsins. Hann hefur áhrif á vellíðan okkar, hvernig við 

höfum samskipti við annað fólk, starfshæfni og lífsgæðin. Án svefns myndum við ekki lifa 

af (Salbjörg Bjarnadóttir og Anna Björg Aradóttir, 2012). 

Þegar horft er yfir alla þessa þætti þá tengjast þeir á vissa vegu og það eru jákvæð áhrif 

náttúrunar á geðheilsu okkar, útiveran og náttúran hefur áhrif á svefninn sem hefur áhrif á 

samskipti, vellíðan, starfshæfni og lífsgæðin, bara þessi þættir eru fremur mikilvægir. 

Útiveran og náttúran myndar þar með ákveðinn friðarstað sem hægt er að finna samastað á, 

leita næðis og endurheimtunar. Til þess að geta nýtt ýmis svæði þarf aðgengi að vera 

greiðlegt og gott svo það sé ákjósanlegt að nýta sér þau til að efla líkama og sál.  

5.3 Líkamleg heilsa 

Líkamleg heilsa er áunnin með því að stunda hreyfingu utandyra og getur haft margþætt 

áhrif á einstaklinginn eins og að ganga er bæði nýtt til þess að styrkja líkamann og njóta 

umhverfis í leiðinni. Þeir einstaklingar sem hreyfa sig úti eru ekki einungis að gera það 

vegna þeirrar þjálfunar sem fer fram á líkama og heilsu heldur til þess að njóta fegurðar 

umhverfis og þeirri reynslu sem hún býr yfir. Þegar framför hefur verið náð í hreyfingu 

utandyra, til dæmis ákveðin lengd á göngutúr, verður auðveldara að taka þátt í fleiri eða 

öðrum þáttum útiverunnar. Tómstundir í útiveru geta stuðlað að jákvæðum líffræðilegum 

umskiptum eins og að upplifa fegurð náttúrunnar, spennuna við að klára markmið eða 

gleðin og spenna sem fylgir líkamlegri hreyfingu og veldur því að hormón eins og 

noradrenalín og endorfín fara af stað. Hormónin eru líffræðileg svörun við fegurð, afreki 

og hreyfingu og draga þau úr streitu og neikvæðum tilfinningum (Leitner og Lietner, 2012, 

bls. 336-337). Yfirlitsrannsókn á vegum Haluza, Schönbauer og Cervinka (2014) segir að 

útvera í náttúrunni hafi jákvæð áhrif og þá sérstaklega á streituviðbrögð líkamans. 

Samkvæmt ráðleggingum Landlæknis eiga aldraðir að hreyfa sig 30 mínútur á dag. 

Heppilegt er að þjálfa þol, vöðvastyrk, jafnvægi og liðleika. Að mati Landlæknis er gott að 

stunda þessa styrktarþjálfun til dæmis í tækjasal, leikfimisal, sundi, dansi og göngutúr í 

ójöfnu landslagi. Rannsókn hefur sýnt að þeir sem búa í kringum meira græn svæði séu 

með betri heilsu, minna stress og meiri vellíðan heldur en þeir sem búa við minna græn 

svæði. Samskipti eru líklegri þar sem meiri gróður er og í almenningsgörðum (Erik 

Backman, Barbara Humberstone og Chris Loynes, 2014, Bls. 16).  Í bók Leitner og 
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Leitner, Leisure in Later Life (2004) kemur fram að ef óvirkir eldri borgarar nýta sér 

reglulegar gönguferðir í sex mánuði eykst vitræn færni þeirra töluvert. (bls.15). 

5.4 Félagsleg heilsa. 

Flest afþreying sem fer fram utandyra hefur í för með sér mikla félagslega eiginleika að 

eðlisfari. Með því að byggja afþreyingu á félagslegum grunni verður ávinningur mikill því 

hægt er að deila reynslunni með öðrum. Einnig gefur það einstaklingnum tækifæri á því að 

máta sig við viðmið annara sem taka þátt í sömu afþreyingu, reynslu og umhverfi. Að ná 

þessum viðmiðum getur haft jákvæð áhrif á einstaklinginn og getur verið einu viðurkenndu 

afrekin í lífi þeirra. Samskipti í hópi fólks sem eru í sameiginlegri afþreyingu hjálpar 

einnig við að þróa traust innan hópsins (Leitner og Leitner, 2012, bls 338). Afþreying 

utandyra hjálpar við að mynda tengsl milli þátttakenda hóp, sérstaklega þegar hópurinn er 

að prufa sig í sama umhverfinu. Þetta sameiginlega markmið leyfir fólki að líða betur í 

kringum hvort annað og þau hafa aukna möguleika á að læra mismunandi sjónarhorn og 

hugmyndir. Afþreying utandyra gefur tækifæri á því að einstaklingar læri inn á sjálfan sig 

og um sig í gegnum tengsl við aðra sem eru að fara í gegnum sömu reynsluna. Afþreying 

utandyra sem inniheldur öfluga félagshópa gefur tækifæri á þróa öflugan og jákvæðan 

lífsstíl sem er ólíkur daglegum þörfum og er styrktur af öðrum sem hafa svipuð markmið. 

Þróun verður í félagslegum tengslum þegar verið er að aðlaga sig að nýjum markmiðum og 

væntingum sem er partur af því að eldast og breytast verður yfirleitt breyting í 

félagahópnum. Aldraðir eiga það til, eins og flestir, að aðlagast öðrum sem eru í sömu 

stöðu og þeir sjálfir. Útkoman er sú að það gefur einstaklingnum tækifæri á því að aðlaga 

sig að nýjum lífsaðstæðum og þar með nýjum félagahópum (Baltes, P,B og Baltes, M, M. 

1993. bls 19). Hamitlon (1993) kemur inn á félagsmótun og menningarmótun, að það sé 

ekki einn og sami hluturinn þó að þeir eigi sér stað á sama tíma. „Menn mótast félagslega í 

samskiptum við aðra, en þeir menntast - tileinka sér menningu - vegna þess að 

samskiptahættir eru breytilegir frá einni félagsheild til annarrar“ (bls. 32). Félagsmótun er 

eitthvað sem á við alla menn en menningarmótun er þar sem lífshættir manna eru ólíkir. 

Með því að vera í útiveru af einhverju tagi með öðrum gefst tækifæri á því að tala saman 

og kynnast nýju fólki, sem fyrir suma er allt sem þeir þurfa vegna mögulegrar einangrunar. 

Félagsleg tengsl geta verið á ýmsa vegu eins og skyldur og staða innan fjölskyldu eða 

félagslífið og viðburðir. Rannsóknir hafa sýnt að samskipi við aðra, og þá sérstaklega nána 

fjölskyldumeðlimi, veitir mikla ánægju. En þó eru nokkur atriði sem hafa áhrif eins 
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og stöðugleiki félagslega netsins og stuðningur, eins og vera giftur eða einhleypur gegn því 

að vera ekkill/ekkja eða fráskilin/n (Baltes, P,B og Baltes M, M, 1993 bls. 270). 

5.5 Skilningur á náttúrunni  

Í bók sinni Náttúrupælingar (2014) ræðir Páll Skúlason um skilgreiningar Jónasar 

Hallgrímssonar um hver náttúran er og út frá þeim viðmiðum kemur skilgreiningin að 

náttúran sé „eðli sem býr í öllum sköpuðum hlutum, öflin sem ráða gerð allra hluta og 

heildin sem birtir eðli og öfl hinna sköpuðu hluta. Hún er hið skapaða afl, hinir hlutir og 

sköpunarverkið í heild sinni.“ Maðurinn er einn þáttur þess verks. Með því að vera úti í 

náttúrunni skynjar þú hana meira á vissan hátt, tekur eftir því hvernig umhverfið breytist í 

kringum þig á árstíðum. Að verja tíma sínum í náttúrunni, að staldra aðeins við og gefa sér 

tíma í það að hlusta á náttúruna og þau skilaboð sem hún getur gefið af sér, að  lesa og 

skilja landið í kringum mann (Jón Gauti Jónsson, 2004, bls.14). Í því augnabliki þarf að 

gera grein fyrir þeirri fegurð sem náttúran gefur okkur og þau jákvæðu áhrif sem það hefur 

á tilfinningar og líkama (Sigrún Helgadóttir og Páll J. Líndal).  

Við náttúruupplifun geta komið fram eiginleikar tengsla sem geta haft veruleg áhrif á 

hvernig við skynjum okkur og þær hugmyndir um hver við erum í heiminum 

(Marcus Morse, í Lawrence, R., Robertson, M., og Heath, G. 2015, bls. 114). Hluti af 

náttúruupplifun og útiveru hefur verið tengd við heimspekileg fræði með beinni 

staðfestingu af því að gleyma sjálfum sér í upplifuninni; að vera í sambandi við innri 

uppljómun vegna upplifunar, svipað að einhverju leiti við að vera í hugleiðslu5 (Lawrence, 

R., Robertson, M., og Heath, G. 2015, bls. 75). Heimspekingurinn Páll Skúlason (2014) 

vill meina að „við byrjum á því að skynja náttúruna og nema hana og leggjum þannig 

grunn að því hvernig við nýtum hana. Áður en við nýtum náttúruna verðum við að 

                                                      

 

 

 

5 Part of the experience of nature and the outdoors has been linked in the philosophical literature to this 

direct validation of being by the loss of self in the direct experience of nature; being in touch with the ‘self-

luminosity’ of experience, akin in some respects to a form of meditation 
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rannsaka hana og leggja mat á gilidi hennar“ (Halla Harðarsdóttir, 12.des, 2014). Að það sé 

hægt að nýta sér hana á tvo megin vegu; að náttúran sé auðlind sem við getum nýtt okkur 

fyrir gæði í lífinu, eins og rafmagn, fæðu og húsaskjól, og einnig að njóta náttúrunnar sem 

er allt annar farvegur, þar sem við viljum njóta þeirra gæða sem náttúran er sjálf en ekki 

þeirra auðæfa sem hún getur framkallað. Þó í sumum tilfellum getur þetta tvennt blandast 

saman þar sem maður getur notið náttúrunnar og í leiðinni verið er að vinna í henni, eins 

og tína ber fyrir berjasultu. En þó er þetta sitthvor hluturinn í afstöðu manna, það að nýta 

sér náttúruna þar sem hún er nýtt sem tæki til að ná fram frama og tryggja hag okkar og þar 

sem við nýtum hana sem uppskeru á auðlindunum eða hráefnum fyrir hag mannkynsins. 

Þegar litið er á að njóta náttúrunnar nálgumst við hana út frá þeim áhrifum sem hún hefur á 

okkur en ekki út af þeim afurðum sem hún veitir. Þegar litið er náttúruna út frá þeirri 

afstöðu er hún fyrir okkur forvitnileg, fögur, heilandi, hrífandi eða ógnvekjandi, spennandi 

og leyndardómsfull. Þar með grípur hún athyglina og einstaklingurinn verður fyrir áhrifum 

frá náttúrunni án þess að gera grein fyrir því í hverju þessi áhrif eru fólgin eða hvað þau 

þýða fyrir hann. Þannig vekur hún eitthvað innra með okkur og einstaklingurinn túlkar þau 

áhrif á mismunandi vegu út frá tilfinningum og verki (bls. 90).  Skilgreiningarnar þessara 

fræðimanna er að einstaklingurinn þarf að eyða tímanum í náttúru til þessa að gefa sér 

gaum að skilja og skynja hana. Verður að gefa sér tíma til að tengjast og leyfa náttúrunni 

að hafa jákvæð áhrif á sig.  
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6 Hvað er í boði í Félagasmiðstöðvum og félagasamtökum utandyra fyrir 
aldraða?   

Við rýni í efni ritgerðarinnar um útiveru aldraðra langaði mig að kanna hvernig staðið væri 

að málum varðandi þennan þátt í þjónustu við aldraða. Ég hef því ákveðið að kynna mér 

málið nánar og gert óformlega könnun með því að kynnar mér ýmsar heimasíður hjá 

mismunandi bæjarfélögum, klúbbum og félögum til þess að sjá hvað hvert bæjarfélag 

og/eða félagsmiðstöðvar þeirra væru að bjóða upp á með tilliti til útiveru.  

6.1 Félagsmiðstöðvar aldraðraf 

Félagsmiðstöðvar eiga að vera staður þar sem eldra fólk getur komið og fengið þjónustu 

og stuðning til þess að geta tekið þátt í því sem þau eru að gera í samfélaginu (Anna Jóna, 

Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996, bls. 198). Flestar félagsmiðstöðvar og 

mörg samtök bjóða upp á einhverskonar form af göngu, þó sumir bjóði upp á meira en 

aðrir. Gangan er eitthvað sem flestir eiga að geta tekið þátt í, lítil slysahætta og hefur 

jákvæð áhrif á líkama. Ganga getur hentað bæði fyrir hópa og einstaklinga og getur haft 

áhrif á félagslega og líkamlega heilsu (Svanhildur Elentínusdóttir 1996, bls. 240). En 

verkefni eins og hjá Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, 2010, standa upp úr og eru vel gerð. Þar 

var gerð könnun um útiveru og vellíðan þeirra sem voru á Sóltúni 2006, þar sem var 

skipulagðar reglulegar úriferðir þar sem var veittur félagslegur og andlegur stuðningur við 

að taka þátt í útiveru. Tekið var síðan RAI-matsskýrslur fyrir þá íbúa sem tóku þátt, árin 

2006 til 2008 og þar kom fram sterkar vísbendingar um betri líðan íbúa með aukinni 

útiveru. „Niðurstöður um gæðavísa frá hjúkrunarheimilum á Íslandi sýna að gæði 

umönnunar haldast stöðug á milli ára“ (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og fl, 2010). Þessi 

stöðuleiki sýnir fram á jávkæðar breytingar áttu sér stað við skipulgaðar útiferðir. 

Umönnunaraðilar og aðstandendur tóku eftri betri líðan hjá íbúum. Útiveran gaf tækifæri á 

samskiptum og einstaklingar sem höfðu litið tjáð sig áður fóru að opna sig. Svo virtist vera 

að gleðin og ánægjan fylgdi þáttakendum inn í daginn og jafnvel næstu daga eftir 

útivistina. Nýung er að ýmis bæjarfélög eru farin að taka fram verkefnið að hjóla með 

aldraða. Þar sem hjólað er með aldraða í sérsmíðuðu hjóli. Sjálfboðaliðar eru fengnir til 

þess að koma og hjóla með þá sem geta ekki hjólað sjálfir og þar með geta ferðast um í 

umhverfinu og farið og notið almenningsgarða, til dæmis. Þar með er verið að koma móts 

við líkamlega kvilla að geta ekki hjólað sjálfur.  
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6.2 Þáttur Sveitafélaga 

Bæjarfélögin hafa séð um að veita og auðvelda aðgengi að ýmsum svæðum. Til dæmis 

virtist það vera vinsælt að setja upp púttvelli í nálægð við hjúkrunarheimili/dvalarheimili 

og annars staðar þar sem aldraðir hafa aðgang að, bæði einir og með öðrum. Púttið virðist 

henta öllum og æfir hæfni í „næmni, styrk, samhæfingu með góðri stöðu öruggu 

fjarlægðarskyni ásamt tækni“ (Þórir S. Guðbergsson 2013, Bls. 94). En misjafnt er milli 

bæjarfélaga hvaða afþreying er í boði og hversu öflugt félag eldri borgara er. Sum 

sveitarfélög eru duglegri heldur en önnur að bjóða upp á dagskrá yfir sumarið, til dæmis 

hefur verið boðið upp á hópferðir innanlands og utan á vegum félags eldri borgara á 

Akureyri. Hér á landi er einnig nokkuð vinsælt að fara í sundlaugarnar, hvort sem er fyrir 

ánægju, líkamsrækt eða þeim félagsþætti að hafa samskipti við fólk í heita pottinum. 

Þá kemur fram í rannsókn að notkun útisundlaugar hafi jákvæð líkamleg, félagsleg og 

tilfinningaleg áhrif (Middlestadt, Anderson og Ramos, 2015). Að sjálfsögðu fylgir hreyfing 

og þjálfun sem hefur jákvæð áhrif á líkamann. Í rannsókninni kom einnig fram að 

þátttakendur nefndu félagsleg áhrif þess að vera með vinum eða að kynnast öðrum í sundi 

auk þeirra áhrifa sem tengist bláu svæði sem var fjallað um hér framar (Sigríður Kristín 

Hrafnkelsdóttir og Steingerður Ólafsdóttir, 2017 bls. 91). Sveitafélög gera eldri borgurum 

auðveldara fyrir að nýta sé sundlaugar með því koma á móts við fjárhagstöðu þeirra með 

því að veita eldri borgara afslátt, og sum staðar er það gjaldfrjálst eftir ákveðinn aldur. 

Útivistarsvæðin eru einnig oft í umsjón eða ábyrgð sveitarfélaga eða bæjarfélaga og þurfa 

þau að sjá til þessa að aðgegni sé fulnægjandi.  

6.3 Heima við  

Aldraðir hafa vissulega valmöguleikana að leitast eftir afþreyingu sjálfir og fara út í 

göngutúr en einnig er hægt að leita til ýmsa klúbba eins og Göngu-Hrólfur, Púttklúbbur 

og félag áhugafólks um íþróttir fyrir aldraða. Einnig heima við, þar sem garðyrkja og 

borgarbúskapur virðist vera vinsæl iðja og auðvelt að framkvæma þar sem misjafnt er 

hversu mikið er lagt í eða hvaða þáttum er tekið þátt í, allt frá því að hlúa að plöntum, reita 

arfa eða gróðursetja. Rannsóknir benda til þess að bæði skólagarðar, garðyrkja og 

garðurinn sjálfur hafi jákvæð heilsueflandi áhrif sem auki vellíðan (Ohly o.fl., 2016; 

Stigsdotter og Grahn, 2002.). Í bók Leinter og Leinter (2004) er komið inn á rannsókn 

Kolata (1991) sem leiddi í ljós að þeir aldraðir sem voru virkir í að viðhalda hreyfingu eins 
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og að ganga, hjóla eða yrkja garðinn viðhéldu betri andlegri starfsemi en þeir sem voru  

óvirkir.    
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7 Umræður – samantekt   

Það hefur komið skýrt fram að gott aðgengi að útivistarsvæði geti stuðlað að aukinni 

vellíðan almennings og þar með betri lýðheilsu. Það kemur fram i orðum Sigríðar Kristínar 

Hrafnkelsdóttur og Steingerðar Ólafsdóttur í grein þeirra Lýðheilsa og frístundir að það sé 

„mikilvægt er að stuðla að því að vaxandi hópar eldra fólks geti nýtt sér þau tækifæri sem 

gefast til útiveru á náttúrusvæðum sveitarfélaga. Stígakerfi, almenningsgarðar og 

útivistarsvæði víða um land bæta slíkt aðgengi til hreyfingar og náttúrudvalar“ (bls.91).   

Af þessu leiðir að allir aldaraðir einstaklingar ættu að geta nýtt sér tómstundir í útiveru að 

vissu leiti og ættu að gera miðað við þann ágóða sem útiveran veitir, þá vellíðan sem 

fegurðin bíður upp á, þeirra tilfinningabanda að tilheyra og vera hluti af heild þegar dvalið 

er úti og þá gleði sem fylgir því að hreyfa sig í náttúrunni. Einungis það að taka göngutúr í 

náttúrufegurð nærir líkama og sál. En svo viðist vera að helstu líkamlegar og félagslegar 

hamlanir séu út frá samfélaginu og eitthvað sem ætti að vera auðvelt að laga með stuðningi 

og einungis það að komast til móts við þær hamlanir sem hægt er eins og að laga aðgengi 

eða veita félagslegan stuðning þegar út er farið. En erfiðara er að skynja andleg veikindi 

þar sem það er vaxandi vandamál og reynist erfitt að greina þunglyndi hjá öldruðum og 

vísbendingar eru um að það sé aðeins greint í 20% tilfella. Vinna þarf markvisst að því að 

veita þessum hópi hjálp og finna leiðir hvernig er hægt að koma til móts við þau svo þau 

muni nýta sér náttúruna og það sem hún hefur upp á að bjóða. Einnig má taka tillit til 

þeirra þegar kemur að fjármagni og eins og þjóðfélagið veit er búið að vera barátta fyrir 

aldraða að berjast fyrir betri kjörum, í nokkur ár núna, sem virðist ganga hægt og talið er 

að staða þeira sé ekki ásætanleg. Hindranir aldraða er þó málamiðlun sem þörf er á að 

koma inn á og hvernig sé best að vinna út úr þeim svo þær hamli ekki einstaklingunum við 

að fara út og njóta náttúrunnar. 

Það kom mér mikið á óvart hversu margir jákvæðir þættir og áhrif eru þegar kemur að 

náttúru og útiveru og ennþá meira hversu lág prósenta aldraðra eru að nýta sér útiveru og 

fer fækkandi með aldri, burt séð frá þeim hindrunum sem eiga sér stað. Mér finnst 

mikilvægt að það sé aðgengi að rými í náttúrunni til þess að fá út þann ávinning sem getur 

fylgt. Þó helst að auka vitneskju félagsmiðstöva, hjúkrunarheimila og  meðal aldraðra um 

áhrif útivistar og hvernig væri hægt að nýta sér útiveru fyrir betri og heilsuhraustari elli ár. 

Hvetja til þess að fleiri staðir taki verkefni fyrir að auka útiveruna eins og Sóltún. Ég tel 

ástæðu til þess að draga athygli á þeim þáttum sem er vel eru gerðir og ætti að horfa á sem 
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dæmi um það sem hægt er að gera vegna þess að útivera eykur vellíðan íbúa á 

húkrunarheimilum og að lífsgæði aldraða aukast með því að hafa skipulagða útiveru 

(Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir og fl, 2010). 
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8 Lokaorð   

Þó svo að það ætti að vera auðvelt að komast til móts við aldraða er það í raun ekki þannig. 

Miðað við samfélagið og hvernig reglur og viðmið eru. Síðan má nefna fjármagn sem hægt 

er að nýta í þetta málefni, þá bæði til að efla kjör og líkamlegt og félagslegt aðgengi. 

Vegna þessara viðmiða er ekki sjálfgefið að fá hjálp. Eins og flestir vita er ekki sjálfgefið 

að fólk sé að biðja um hjálp við til dæmis andlegum veikindum og að mínu mati eru 

aldraðir ennþá minna fyrir að biðja um þessa hjálp. Mér finnst það megi vera meiri 

samstaða með öldruðum, allt frá því að bjóða fram hjálparhönd og alveg að því að standa 

með þeim í baráttu um betri lífsgæði því við fáum vonandi öll þau forréttindi að eldast og 

verða gömul. Þar með verðum í þeirra stöðu einn daginn.  
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