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Útdráttur 
 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að setja saman kennsluefni með 

æfingum til að stunda í vatni og gera það aðgengilegt á opinni vefsíðu. 

Æfingarnar eru ætlaðar öllum, en þó með áherslu á aldraða. Þéttleiki 

vatns veitir mótstöðu við hreyfingu og flotmáttur þess dregur úr 

áhrifum þyngdarafls á liði. Hreyfing í vatni er því talin henta vel 

öldruðum sem hafa skertan vöðvakraft og auma liði. Skoðaðar voru 

rannsóknir á hreyfingu í vatni. Sett var upp æfingaáætlun með myndum 

og útskýringum á framkvæmd. Æfingarnar sem urðu fyrir valinu hafa 

verið notaðar með góðum árangri í rannsóknum, með það í huga að 

auka styrk og þol iðkenda á 8-12 vikna tímabili. Æfingarnar og 

áætlanirnar eru nú aðgengilegar á heimasíðunni holltherognu.is. Einnig 

er þar að finna fróðleik um ávinning þess að stunda reglubundna 

hreyfingu í vatni. 

 

 

Abstract 
 

The main objective of this project was to make a teaching material on 

exercises in water and make it accessible on a website for everyone to 

use, but with the elderly in mind. Exercises in water give the possibility 

to move and get a full range of motion and at the same time be gentle 

on tenderness of bones and stiffness of joints that often afflict the 

elderly. Exercises were selected from researches that study exercises in 

water and have shown to benefit in both strength and endurance when 

used in a period of 8-12 weeks. An exercise plan with photos and 

videos of how to perform is now accessible on the website 

holltherognu.is. along with information about the positive effects of 

water exercises. 
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Inngangur 
 
Íslensk sundlaugamenning 
 
Ísland er þekkt fyrir sundlaugamenningu og eru sundlaugar í öllum helstu bæjarfélögum 

landsins (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2017). Á vefnum sundlaugar.is eru tilteknar 

104 sundlaugar um land allt, sautján þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu og sjö laugar eru í 

höfuðborginni (sundlaugar.is,ed). Sundlaugamenning landsmanna er aldagömul og byggir á 

gömlum hefðum (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2017). Í skýrslu frá stjórnarráðinu 

(2017) um menningararf er sundmenning landsmanna talin með menningarerfðum landsins 

sem flyst á milli kynslóða og er í stöðugri þróun (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2017).  

Ferðir í næstu sundlaug eru mikilvægur hluti af daglegu lífi landsmanna, óháð aldri, félagslegri 

stöðu eða líkamsástandi (Jónsson og Rastrick, 2017). Síðustu áratugi hafa sundlaugar verið 

fjölmennustu samkomustaðir landsins, bæði vegna heita vatnsins og einnig þeirrar áherslu á að 

allir læri að synda (Jónsson og Rastrick, 2017). Hægt er að finna sundlaug í nánast öllum 

þorpum og bæjum um land allt, sumar heimatilbúnar og hlaðnar af áhugafólki og aðrar byggðar 

af kunnáttu (Jónsson og Rastrick, 2017). Einstaklingar sem eru 67 ára og eldri fá frítt í sund 

(Reykjavíkurborg, 2016). Landsmenn sem hafa náð 67 ára aldri voru árið 2016 alls 66.682 

einstaklingar. Sama ár heimsótti þessi aldurshópur sundlaugar Reykjavíkur alls 179.000 

sinnum allt árið um kring (Hagstofa Íslands, e.d.). Á höfuðborgarsvæðinu er hægt að taka þátt 

í  vatnsleikfimi fyrir aldraða á hverjum degi til að hreyfa sig, njóta útiveru og ekki síst njóta 

samveru við aðra (Reykjavíkurborg, 2016).  

 

 

Verkefnið 

 
Hreyfing í vatni er frábær leið til að auka lífsgæði þeirra sem komnir eru yfir sextugt og þá 

sérstaklega fyrir þá sem ekki eru hrifnir af hefðbundnum æfingum á landi. Þéttni vatns er 

margfalt meiri en andrúmsloftsins. Því er auðvelt að nýta sér vatnið til að styrkja vöðva og auka 

þol. Rannsóknir sýna að hægt er að auka bæði styrk og þol umtalsvert á 8 vikum.  Lokaverkefni 

mitt felst í því að taka saman  æfingar til að framkvæma í vatni í standandi stöðu, útbúa 

æfingaáætlanir sem auðvelt er að fylgja og gera aðgengilegar fyrir alla á opinni vefsíðu. Á 

vefsíðunni verða ljósmyndir af hverri æfingu og myndbönd sem sýnir rétta líkamsstöðu og rétta 

framkvæmd á hreyfingu. Æfingaáætlanirnar  miða að því að viðkomandi nái auknu þoli og 

auknum styrk með því að æfa í vatni að jafnaði þrisvar sinnum í viku í 8 vikur. Fróðleikur 
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fylgir um hreyfingu í vatni og kosti hennar. Miðað er við að nýta fyrst og fremst  þær æfingar 

sem notaðar eru í öllum helstu rannsóknum á efninu sem hægt er að gera án hjálpartækja.  

 
 

Fræðileg umfjöllun 
 
Mikilvægi hreyfingar á efri árum 
 
Hlutfall aldraðra í heiminum hækkar hægt og rólega og er reiknað með að árið 2035 verði  

20% mannfjöldans eldri en 65 ára, en ár 2015 var hlutfallið um 14% (Ochoa Martínez, Hall 

López, Paredones Hernández og Martin Dantas, 2015). Gert er ráð fyrir að Íslendingar eldri en 

65 ára fari einnig úr 14% í 20% árið 2035 en þriðjungur Evrópubúa verða þá 65 ára og eldri 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Hreyfing er öllum nauðsynleg til að halda heilsu og auka bæði andlega 

og líkamlega vellíðan dags daglega (Ha, Kim, Ha, Kim og Kim, 2019). Til að sem flestir haldi 

heilsu og geti séð um sig sjálfir þarf að grípa til forvarna (Ochoa Martínez o.fl., 2015). Regluleg 

hreyfing er virkasta forvörnin (Fisken, Keogh, Waters og Hing, 2015). Hreyfing eykur líkur á 

því að þeir sem eldri eru geti sinnt daglegu þörfum eins og að fæða sig, klæða og sinna hreinlæti 

(Fisken o.fl., 2015). Regluleg hreyfing er forvörn gegn lífstílssjúkdómum og hjarta og 

æðasjúkdómum (Fisken o.fl., 2015). Heilsufarsleg vandamál sem hljótast af hreyfingarleysi 

verða alloft að langvinnum sjúkdómum (King, 2001). Á það sérstaklega við um aldraða (Ha 

o.fl., 2019). Reglulegar þol og styrkæfingar geta lágmarkað áhrif kyrrsetulífs á aldraða með 

því að draga úr og stöðva þróun á langvinnum sjúkdómum og bæta þannig lífsgæði 

(Gudlaugsson o.fl., 2012). Í Evrópu er  talið að  40 % aldraðra séu haldnir að minnsta kosti 

einum langvinnum sjúkdómi sem tilkomin er vegna slæmra lifnaðarhátta (Janus Guðlaugsson 

og Guðlaugsson, 2018). Æskilegt er að stunda einhverskonar hreyfingu allt sitt líf og það er 

aldrei of seint að byrja (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  Styrkur, vöðvamassi og vöðvakraftur 

minnkar með árunum og hefur áhrif á beinagrindarvöðvana og þar með á daglegt líf  (Kanitz 

o.fl.,2015). Hreyfing  hægir á þeirri þróun og viðheldur þeirri virkni og getu sem þegar er til 

staðar (Pollock o.fl., 1994, Kanitz o.fl., 2015). Eftir 50 ára aldur tapar einstaklingur 1% - 2% 

af vöðvamassa á ári og á milli 1,5% -5% á ári af vöðvastyrk, eða mögulega allt að 15% af 

vöðvastyrk yfir áratug. Helsta ástæða þessa taps er hreyfingarleysi (Keller og Engelhardt, 

2014). Með því að stunda styrkæfingar með þungu viðnámi er hægt að vinna upp tveggja 

áratuga tap á styrk og vöðvamassa á aðeins tveimur mánuðum (Keller og Engelhardt, 2014). 

Vöðvamassi og vöðvastyrkur aukast við styrkþjálfun og með því að halda í styrk í fótleggjum 
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helst getan til að ganga upp og niður stiga og sinna daglegum þörfum eins og að baða sig, fæða 

og klæða (Sato o.fl., 2007). Regluleg hreyfing hefur áhrif á hjarta og æðakerfið og minnkar 

hættu á hjartaáföllum, áunninni sykursýki og ofþyngd (Nied og Franklin, 2002). 

Þyngdaraukning á fullorðinsárum eykur hættu á sykursýki (Schulze og Hu, 2005) . En regluleg 

hreyfing, ásamt hollu mataræði, viðheldur heilbrigðri þyngd og bætir insúlínnæmi (Schulze og 

Hu, 2005). Regluleg líkamleg áreynsla hefur áhrif á æðakerfið með því að lækka blóðþrýsting, 

bæta blóðflæði til líffæra og jafna orku (Zhang o.fl., 2006). Hreyfingin dregur úr líkum á 

háþrýstingi með því að örva aðlögunarviðbrögð í hjarta og æðakerfi sem þýðir að 

samdráttargeta hjartavöðvans eykst við hreyfingu og útæðar víkka sem dregur úr álagi á 

hjartavöðvann (Zhang o.fl., 2006) . Hreyfing er ekki síður mikilvæg fyrir andlega heilsu og er 

talin draga úr áhrifum þunglyndis og streitu (Warburton, 2006). Orkan verður meiri við 

hreyfingu og minni líkur eru á kvíða (Nied og Franklin, 2002). Hreyfing eykur líkur á 

fullnægjandi og sjálfstæðu lífi fram á efri ár, án aðstoðar við daglegar þarfir eða þörf á frekari 

ummönnun á stofnunum (Gudlaugsson o.fl., 2012). Mikill ávinningur er í því að fá sem flesta 

til að hreyfa sig reglulega svo lengi sem við lifum og alveg ljóst að í hreyfingu felast mikil 

lífsgæði (Mazzeo og Tanaka, 2001). Hreyfing  þarf að hækka hjartslátt einstaklings og öndun 

þarf að vera hraðari en venjulega til að teljast heilsubætandi (Warburton, 2006).Viðmið um 

hreyfingu fyrir fullorðinn einstakling er 30 mínútur af hreyfingu á dag. Þeim tíma má skipta 

niður í 10-15 mínútna lotur í senn (Warburton, 2006). Mikilvægt er að halda í þá virkni sem 

fyrir er, ekki síður en bæta líkamsstyrk og þol (Gudlaugsson o.fl., 2012). Þegar glímt er við 

hina ýmsu heilsubresti á efri árum, er ákjósanlegt að æfa í styttri lotum í einu til að koma í veg 

fyrir of mikið álag (Warburton, 2006). Fyrirbyggjandi aðgerðir sem stuðla að aukinni hreyfingu 

eldri borgara eru mun ódýrari fyrir samfélagið en heilsubrestur, auk þess að ýta undir sjálfstæði 

og draga úr þörf á þjónustu (Gudlaugsson o.fl., 2012). 

 
 

 

 

  



 7 

Kostir hreyfingar í vatni umfram kosti hreyfingar á landi 
 

Hreyfing í vatni getur verið margvísleg og vísar meira til æfingaumhverfis en æfinganna sjálfra 

(Fukuie o.fl., 2019). Þegar einstaklingur hreyfir sig í vatni  myndar vatnið mótstöðu sem eykur 

styrk vöðvanna við hverja hreyfingu án þess að auka álag á liði og bein (Lanza, Zanolla og 

Zamparo, 2010). Flotmáttur vatns dregur úr áhrifum þyngdarafls á liði og þá sérstaklega 

hnjáliði  (Rafaelli o.fl., 2010).  Þéttleiki vatns samanborið við loft og dragkraftur vatnsins veita 

mótstöðu á meðan á hreyfingu stendur og auðvelt er að stjórna álagi með því að hreyfa sig 

hraðar til að auka mótstöðu eða hægar til að minnka hana. Mótstaðan virkar jafnt á allar 

hreyfingar og því margir vöðvar sem virkjast við hverja hreyfingu (Rafaelli o.fl., 2010). Vegna 

einstakra eiginleika vatns vegur líkaminn aðeins 25-35% af líkamsþyngd þegar staðið er í vatni 

upp að brjósti (Aquatic Exercise Association, 2010).  Einstaklingar í yfirþyngd, einstaklingar 

sem eru að ná sér eftir meiðsl og einstaklingar með heilsufarsleg vandamál eiga því auðveldara 

með að hreyfa sig í vatni en á landi til að auka styrk og þol (Masumoto, Applequist og Mercer, 

2013, (Katsura o.fl., 2010).  Á sama tíma og hreyfing eykur lífsgæði, eykur hreyfing á landi 

einnig fallhættu hjá eldri borgurum sem hafa lítinn styrk í vöðvum líkamans (Ha o.fl., 2019). 

Lítill styrkur í fótleggjum er ávísun á  lélegra jafnvægi og lélegu jafnvægi fylgir meiri hætta á 

föllum (Nied og Franklin, 2002). Sú hætta hræðir fólk og dregur úr þáttöku í skipulagðri 

hreyfingu (Sato o.fl., 2007a). Hreyfing í vatni telst hins vegar til æfingaumhverfis með lága 

áhættu hvað varðar föll og aðra áverka á meðan á æfingu stendur ( Ha o.fl.,2019). Þéttleiki og 

hitastig vatnsins auka blóðflæðið og gera það skilvirkara þar sem þyngdaraflið virkar ekki eins 

á líkamann í vatninu og getur það dregið úr áhrifum æðahnúta (Raffaelli o.fl., 2010). Engin 

högg eru á liðina þegar stigið er niður (Sato, Kaneda, Wakabayashi og Nomura, 2007a). Þar 

sem hreyfingar eru mjúkar og ákveðinn stuðningur er af vatninu, reynist flestum auðveldara að 

vinda upp á búkinn í vatninu og eykur það liðleika í baki og dregur úr verkjum í mjóbaki 

(Heywood o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt að regluleg hreyfing í vatni yfir lengri tíma bætir 

bæði jafnvægi og stöðu líkamans,beinagrindarvöðvar styrkjast og líkamsstaðan verður beinni 

( Heywood o.fl., 2017). Þegar líkamsstaðan er góð og líkaminn er uppréttur er jafnvægið betra 

( Heywood o.fl., 2017).  Hreyfing í vatni hefur  jákvæð áhrif á líðan aldraðra og er hægt að sjá 

mun á bæði andlegri og líkamlegri líðan eftir aðeins 3 mánuði af reglulegri vatnsleikfimi (Sato, 

Kaneda, Wakabayashi og Nomura, 2007b). Æfingar í vatni reynast  árangursríkari leið til að 

losa líkamsfitu en æfingar á landi þar sem orkunotkun er tvöfalt meiri í vatninu (Ha o.fl., 2019). 
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Styrkur 
 
Með auknum aldri rýrna allir vöðvar líkamans og það dregur úr vöðvastyrk (Keller og 

Engelhardt, 2014). Það á sérstaklega við um beinagrindarvöðvana sem halda líkamanum 

uppréttum (Kanitz o.fl., 2015). Æfingar í vatni eru  góður kostur þegar styrkja á alla vöðvahópa 

líkamans (Sato o.fl., 2007a). Vegna þéttleika vatns samanborðið við andrúmsloftið veitir það 

gott viðnám sem virkjar vöðva betur en æfingar á landi (Ha o.fl., 2019). Æfingar í vatni  styrkja 

vöðva án álags á bein og liði líkamans (Ha o.fl., 2019). Vatnið dregur úr álagi á liði og léttir á 

liðverkjum því flotmáttur vatns ber uppi stóran hluta af þyngd einstaklings (Raffaelli o.fl., 

2010). Nægir að gera styrkæfingar í vatni einu sinni í viku til að sjá aukningu á styrk (Sato 

o.fl., 2007a). Meiri líkamsstyrkur bætir jafnvægið og hefur þannig áhrif á daglegt líf (Sato o.fl., 

2007a). Hlaup í djúpu vatni með flotvesti (deep water running) getur verið öflug leið til að auka 

bæði þol og styrk (Kanitz o.fl., 2015). Vegna mótstöðu vatnsins er vöðvavirkni mikil í 

djúpvatnshlaupi og allir vöðvar fótleggja virkjast vel auk þess að styrkja beygju og réttivöðva 

í hné ( Meredith-Jones, Legge og Jones, 2009). Meredith-Jones og fleiri ( 2009) notuðu æfingar 

í djúpu vatni til að sýna fram á aukinn styrk með æfingum í vatni. Þáttakendur voru 

kyrrsetukonur í yfirþyngd á aldrinum 60-70 ára. Þátttakendur æfðu þrisvar sinnum í viku í 12 

vikur. Framkvæmdar voru styrkæfingar fyrir fótleggi eins og til dæmis fótarétta og fótabeygja. 

Styrkur í fótleggjum jókst til muna á 12 vikum og mældist 32% meiri í fótaréttu og 33% meiri 

í fótabeygju. Vöðvastyrkur í fótleggjum hefur áhrif á getu einstaklings til að lyfta fótum og 

halda jafnvægi. Styrkaukning í fótleggjum auðveldar einnig daglegar athafnir eins og að ganga 

upp stiga og standa upp af stól (Sato o.fl., 2007a).  Í sömu rannsókn framkvæmdu þátttakendur 

styrkæfingar fyrir efri líkama. Meðal æfinga voru styrkæfingar fyrir brjóstvöðva og kvið. 

Styrkur í  í brjósti jókst um 20 prósent eftir 12 vikur. Ein af þeim styrkjandi æfingum fyrir 

fótleggi sem notuð var í rannsókn Takeshima og fleiri ( 2010) krefst þess að þátttakendur sveifli 

beinum fótlegg til hliðar og aftur að líkama. Mótstaða vatnsins dregur úr hraða sveiflunnar, 

veitir mótstöðu og styrkir þannig vöðva í fótlegg. Þáttakendur voru 60-75 ára kyrrsetukonur 

sem æfðu þrisvar í viku í 12 vikur. Aukinn styrkur í að- og fráfærslu fótleggs jók skrefafjölda 

þátttakenda í hliðar-saman hliðar prófi um 5 skref á 20 sekúndum eða úr 23 skrefum í 28 skref 

(Takeshima o.fl., 2002). Sama æfing var einnig notuð í rannsókn Douris o.fl. ( 2003) og 

Meredith-Jones o.fl. (2009) og styrkir hún þá vöðva sem alla jafna virkjast við að fara fram úr 

rúmi, standa upp og ganga af stað (Douris o.fl.,2003, Meredith-Jones o.fl.,2009). 
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Í 12 vikna rannsókn Ha og fleiri á kyrrsetukonum á aldrinum 65-80 ára var meðal annars 

mældur gripstyrkur til að sjá styrkaukningu í efri líkama. Í rannsókninni voru gerðar 

styrkæfingar í vatni, þrisvar sinnum í viku. Gripstyrkur jókst að meðaltali um 2 kg eftir 12 

vikur af æfingum ( Ha o.fl.,2019).    

 
 
Þol 
 
Markvissar æfingar í vatni auka afköst í hjarta og æðakerfi (Kanitz o.fl., 2015). Margir vöðvar 

virkjast í einu til að vinna á mótstöðunni sem myndast í vatninu og leiðir það til aukins þols 

auk styrkaukningar (Kanitz o.fl., 2015). Vöðvaþol eykst verulega við reglulegar gönguæfingar 

í vatni sem hefur í för með sér aukið gönguþol á landi (Ha o.fl., 2019). Lim ogYoon (2014)   

láta sína þátttakendur ganga fram á við með nokkurri ákefð (Lim og Yoon, 2014). Þegar hraði 

hreyfingar í vatni tvöfaldast þá fjórfaldast drátturinn sem myndast í vatninu og því hægt að 

auka erfiðleikastig æfingar með því að auka hraðann (Meredith-Jones o.fl., 2009). Þátttakendur 

í rannsókn Ha og fleiri (2019) gengu 20 metrum lengra á 6 mínútum en þeir gerðu í upphafi 

rannsóknar (Ha o.fl.,2019). Þátttakendur voru 65-80 ára gamlar kyrrsetukonur sem meðal 

annarra æfinga gengu um í vatninu með háum hnélyftum. Í rannsókn Takeshima og fleiri 

(2002) voru þátttakendur 60-75 ára kyrrsetukonur sem gengu og dönsuðu í vatni, þrisvar sinnu 

í viku í 12 vikur. Súrefnisupptaka þeirra jókst að meðaltali um 20 prósent á þessu tímabili. 

Þátttakendur byrjuðu í 67% ákefð á göngu í mælingum fyrir rannsókn en gengu í 78% ákefð í 

lok rannsóknar (Takeshima o.fl., 2002). Rannsóknir sýna fram á aukna súrefnisupptöku ef æft 

er markvisst í vatni, þrisvar sinnum í viku. Hægt er að bæta súrefnisupptöku um allt að 13-16% 

með því að æfa reglulega í 8-12 vikur (Chen o.fl.,2016, Sto o.fl., 2007, Meredith-Jones 

o.fl.,2009, Seong Ha o.fl., 2019). 

 

 

Föll 
 
Föll eru algengasta ástæðan fyrir meiðslum meðal aldraðra í heiminum  og algengustu áverkar 

við fallið eru meiðsl á lærlegg (Hefny, Abbas og Abu-Zidan, 2016).  Í aldurshópnum 65 ára og 

eldri falla einn af hverjum þremur það illa, í það minnsta einu sinni á ári, að langvinn meiðsl 

hljótast af sem hafa áhrif á daglegt líf og gera einstaklinginn háðan aðstoð við daglegar athafnir 

(Elbar o.fl., 2013). Algeng meiðsl auk áverka á lærlegg eru brot á ökla og úlnliðum, handlegg 

og mjöðm og eru brotin lengi að gróa og auka hræðslu við að falla á ný (Lim og Yoon, 2014). 
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Sýnt er að regluleg hreyfing getur dregið úr hættu á föllum auk þess að bæta heilsu (Lim og 

Yoon, 2014). Það sem einna helst er talin ástæðan fyrir fallhættu er lítill styrkur í fótleggjum, 

hægur gönguhraði, stirðleiki og verkir (Elbar o.fl., 2013). Besta leiðin til að draga úr fallhættu 

er að styrkja slaka vöðva líkamans og sérstaklega fótleggi, því það bætir viðbragðið svo getan 

til að stíga hratt niður batnar og gönguhraði eykst og auðveldara verður að koma fyrir sig fæti 

í stað þess að missa jafnvægið ( Arnold og Faulkner, 2010). Áætlað hefur verið að beinþéttni 

aldraðra þurfi að hækka um 20 % til að veita fullkomna vörn gegn beinbrotum við fall 

(Courtney, Wachtel, Myers og Hayes, 1994). Í ljósi þess að í flestum rannsóknum er greint frá 

5% aukningu á beinþéttni við hvaða hreyfingu sem er, þá er hægt að áætla að hreyfing geti 

dregið úr hættu á falli (Keller og Engelhardt, 2014). Æfingar í vatni eru góð leið til að vinna 

gegn föllum þar sem æfingarnar styrkja vöðva, auka liðleika og bæta jafnvægið (Arnold og 

Faulkner, 2010). Auk þess er engin hætta á falli við æfingar í vatni, engin högg eru á líkamann 

og  því gott að nota vatnsleikfimi sem endurhæfingu eftir brot (Ochoa Martínez o.fl., 2015). 

Hægt er að nota kúta til að auka öryggistilfinningu í vatninu (Ochoa Martínez o.fl., 2015). Til 

að kanna aukinn hreyfanleika hjá þátttakendum rannsóknar notuðu Chen og fleiri ( 2016) 

svokallað „up and go„ próf. Þá er tími tekinn á þátttakendum þegar þeir standa upp og ganga 

þrjá metra, snúa svo við og ganga til baka og setjast aftur á stólinn ( Chen o.fl.,2016). 

Rannsóknin tók 8 vikur og hittust þátttakendur tvisvar sinnum í viku og gerðu þol, styrkæfingar 

og teygjur í brjóstháu vatni. Bæting eftir 8 vikur var að meðaltali um 2 sekúndur 

(Chen.o.fl.,2016). 

 

 

 
 

Mynd 1. Myndin sýnir próf sem kallast „up and go“ og er notað til að kanna hvort einstaklingur hefur 

bætt viðbragð og gönguhraða en bætt viðbragð er talið draga úr fallhættu (Kampel, Doppelbauer og 

Planinc, 2018). 
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Liðleiki 
 

Liðleiki tengist góðri stöðu líkamans og er því óbein mælistika á hreyfigetu (Douris o.fl., 2003). 

Aukinn liðleiki getur haft áhrif á daglegt líf og lífsgæði almennt (Josephson, Josephson og Nitz, 

2001). Susan Josephson og fleiri (2001) sýndu með rannsókn sinni að hægt er að bæta liðleika 

á eldri árum með því að hreyfa sig í vatni einu sinni í viku í lengri tíma. Það styrkir  um leið þá 

skoðun að hreyfing í vatni hafi jákvæð áhrif á jafnvægi og hreyfanleika (Josephson o.fl., 2001). 

Liðleikaprófið sem notast er við í til dæmis rannsókn Ha og fleiri (2019 ) er svokallað „sit and 

reach“ eða „stand and reach“ próf. Þá situr eða stendur einstaklingurinn sem á að prófa og 

teygir hendur í átt að fæti. Þáttakendur bættu liðleika sinn að meðaltali um tvo cm eftir 12 vikur 

af æfingum. 

 

 
 

Mynd 2. „Sit and reach“ próf sem notað er til að kanna liðleika hjá eldri borgurum („Senior Fitness 

Testing“, e.d.). 

 

Í rannsókn Josephson og fleiri (2001) notuðu rannsakendur bæði „sit and reach“ próf til að 

kanna liðleika og „up and go“ próf. Þátttakendur gengu í brjóstháu vatni, gerðu styrkæfingar 

með vindu á búk og jafnvægisæfingar.  Þáttakendur bættu tíma sinn að meðaltali um 5 sekúndur 

í „up and go“ prófinu. Liðleiki samkvæmt „sit and reach“ prófinu jókst að meðaltali um 6 cm. 

Takeshima og fleiri (2002) notuðu styrkæfingar með vindu á búk í rannsókn sinni, til að auka 

sveigjanleika í mjóhrygg. Sveigjanleiki í mjóhrygg jókst um 6% eftir 12 vikur af æfingum í 

vatni (Takeshima o.fl. (2002).  
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Svefn  
 
Lítill svefn hefur mikil áhrif á andlega líðan og svefnleysi hefur bein áhrif á þunglyndi, 

háþrýsting, sykursýki og hreyfigetu (Chen, Fox, Ku, og Chang, 2016). Mikill meirihluti 

aldraðra á við svefnvandamál að stríða og flestir eiga ekki bara erfitt með að sofna heldur eru 

einnig andvaka um nætur (Chen, Fox, Ku og Chang, 2016). Hreyfing í vatni hefur góð áhrif á 

svefn (Chen o.fl., 2016). Í rannsókn Chen og fleiri (2016) kom fram að hreyfing í vatni 

auðveldaði öldruðum að sofna, dró úr vökustundum um nætur og lengdi heildarsvefn. 

Þátttakendur í rannsókninni stunduðu styrkæfingar og göngur í brjóstháu vatni en 

samanburðarhópur sem æfði á landi fann ekki fyrir slíkum breytingum á svefni (Chen o.fl., 

2016). Hreyfing í vatni hefur einnig áhrif á andlega líðan og dregur úr streytu (Dadashpoor, 

Mohammadi og Dadashpoor, 2013). 

 
 

Framkvæmd 
Viðfangsefnið var að koma upp vefsvæði með aðgengilegum upplýsingum um hreyfingu í vatni 

og æfingalotur  til að auka styrk og þol. Mesti tíminn fór í uppsetningu á heimasíðu. Hér verður 

farið yfir helstu skref framkvæmdar á verkefninu. 

 

Vefsvæði 

Lénið holltherognu.is var keypt hjá Isnic og er það hýst hjá Tactica. 

Við uppsettningu vefsíðu var  hægt að velja ýmis þemu til að gera útlit aðlaðandi. Þemað 

wordpress varð fyrir valinu þar sem það þótti skýrt og einfalt. Þemað þarf að vera aðgengilegt 

fyrir notandann svo leit að upplýsingum verði auðveld. Þá þarf að vera hægt að setja inn bæði 

upplýsingatexta og myndbönd á síðuna. 

 

Flokkun efnis 

Ákveðið var að flokka efni í fjóra flokka á forsíðu. Forsíðan sýnir mynd af viðfangsefni 

síðunnar auk flokkanna fjögurra. Vonast er til að forsíðan sé grípandi og gefi til kynna hvaða 

efni er að finna á síðunni. 
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Æfingar:   

Þessi flokkur sýnir æfingaáætlanir sem auðvelt er að fylgja til að ná markvissum árangri yfir 8 

vikna tímabil. Einnig er rútína fyrir liðleikaæfingar sem gott er að gera eftir hverja æfingu. 

Við gerð æfingaáætlana var tekið mið af því hvaða æfingar voru notaðar í þeim rannsóknum 

sem stuðst var við og þóttu gefa góða raun og þær notaðar bæði hvað varðar styrkaukandi  

æfingar, þolæfingar og liðleika. Einnig var miðað við að allir vöðvahópar líkamans væru 

virkjaðir og að æfingarnar hentuðu vel fyrir 65 ára og eldri. Hver æfingaáætlun inniheldur 

þolæfingar og styrkæfingar fyrir bæði efri og neðri líkama. Æfingaáætlanirnar eru þrjár og 

styðja þær hver aðra ef notaðar yfir 8 vikna tímabil. Miðað er við að hver áætlun sé notuð í 

viku og þá taki sú næsta við. 

 

Í æfingaáætlun 1 voru notaðar æfingar úr eftirfarandi rannsóknum: 

Fyrir efri líkama: (Chen o.fl., 2016, Takeshima o.fl., 2010, Meredith-Jones o.fl., 2009, Ha o.fl. 

2019). 

Fyrir fótleggi (Meredith-Jones o.fl., 2009, Rafaelli o.fl., 2010, Kanitz o.fl.,2015, Takeshima 

o.fl.,2010). 

Fyrir þol ( Josephson o.fl., 2001, Chen o.fl., 2016, Ha o.fl., 2019, Meredith-Jones o.fl., 2009). 

 

Í æfingaáætlun 2 voru notaðar æfingar úr eftirfarandi rannsóknum: 

Fyrir efri líkama: (Meredith-Jones o.fl., 2009, Takeshima o.fl., 2010, Chen o.fl., 2016, Kanitz 

o.fl.,2015). 

Fyrir fótleggi: (Meredith-Jones o.fl., 2009, Kanitz o.fl.,2015, Takeshima o.fl., 2010). 

Fyrir þol: (Chen o.fl., 2016, Meredith-Jones o.fl., 2009, Takeshima o.fl., 2010, Rafaelli o.fl., 

2010). 

 

Í æfingaáætlun 3 voru notaðar æfingar úr eftirfarandi rannsóknum: 

Fyrir efri líkama: (Takeshima o.fl., 2010, Josephson o.fl., 2001, Meredith-Jones o.fl., 2009). 

Fyrir fótleggi: (Chen o.fl., 2016, Meredith-Jones o.fl., 2009, Takeshima o.fl., 2010, Rafaelli 

o.fl., 2010). 

Fyrir þol: (Meredith-Jones o.fl., 2009, Rafaelli o.fl., 2010, Kanitz o.fl.,2015, Chen o.fl., 2016, 

Ha o.fl., 2019).  

Í liðleikaáætlun voru notaðar æfingar úr eftirfarandi rannsóknum: 

(Ha o.fl., 2019, Josephson o.fl., 2001, Chen o.fl., 2016). 
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Sjá viðhengi fyrir myndir af æfingum. 

 

Myndbönd:  

Þessi flokkur mun sýna myndbönd af framkvæmd á hverri æfingaáætlun fyrir sig. Einnig mun 

verða myndband af liðleikarútínu og til fróðleiks er myndband af samfloti sem hægt er að sækja 

í mörgum laugum um land allt og upplagt er til slökunnar af og til. 

Þar sem ekki er mögulegt að komast í tökur í sundlaugum eins og er, þarf að taka mið af 

æfingaáætlunum til að sjá hvaða æfingar verða myndaðar og í hvaða röð. Hvert myndband mun 

fylgja æfingaáætluninni hvað það varðar. Skotið verður úr sama sjónvinkli og sýnt er á 

áætlunum til að fá sem besta mynd af framkvæmd æfinga (sjá viðauka). 

 

Fróðleikur: 

Hér er fróðleikur um jákvæð áhrif hreyfingar í vatni og hvaða áhrif hreyfing í vatni hefur 

umfram hreyfingu á landi. Hér var leitast við að hafa hverja færslu stutta og hnitmiðaða til að 

sem flestir nenni að lesa alla leið. Auk þess var markmiðið að hafa fróðleikinn 

auðskiljanlegann. 

 

Um síðuna: 

Hér eru upplýsingar um hvers vegna síðan varð til og hver er hönnuður síðu. 

 

Auk þessara flokka verður mögulega eitthvað fleira sem mun koma í ljós á næstu vikum. 

 

Staðan í dag 

Myndir voru teknar á landi af þeim æfingum sem notaðar eru í  rannsóknum sem stuðst var við 

og ákveðið var að nota á síðunni. Þær voru unnar og klipptar og munu verða notaðar í 

æfingaáætlunum þar til annað kemur í ljós. Frekari myndataka og þá myndataka í vatni mun 

bíða þar til opnað verður aftur á sundstöðum. Einnig er stöðugt unnið við að bæta aðra þætti 

síðunnar, svo virkni verði sem best. 
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Lokaorð 
 
Góð heilsa er gulli betri og besta leiðin til að halda góðri heilsu er að hreyfa sig á hverjum degi. 

Hreyfing eykur og viðheldur lífsgæðum, en heilsubrest hjá öldruðum er oft hægt að rekja til 

ónógrar hreyfingar. Öll hreyfing er af hinu góða en kostir þess að hreyfa sig í vatni eru þó 

nokkrir umfram hreyfingu á landi. Fleiri geta tekið þátt í hreyfingu í vatni þar sem líkamlegar 

takmarkanir hafa minna að segja í vatni en á landi og auðveldara er að hreyfa sig í vatninu með 

eða án kúta vegna mótstöðu vatnsins. Í vatninu virkjast fleiri vöðvar í einu við hverja hreyfingu 

og þolið eykst meira en á landi vegna mótstöðunnar. Minna álag er á bein og liði þegar æft er 

í vatninu og engin högg eru til staðar þegar stigið er niður. Allar hreyfingar verða mýkri í vatni 

vegna mótstöðunnar og föll á meðan á æfingu stendur eru óþekkt þar sem vatnið grípur 

einstaklinginn ef að jafnvægið bregst og hægt er að æfa með kúta til að auka á öryggið. 

Hreyfing í vatni hefur jákvæð áhrif á svefn og lengir svefntíma þeirra sem æfa reglulega í vatni 

og það hefur bein áhrif á andlega líðan. Það er sannarlega ástæða til þess að fá fleiri aldraða til 

að prófa hreyfingu í vatni. Ekki einungis er hreyfingin mikilvægur hluti af sjálfstæði á efri árum 

heldur einnig útiveran og samveran við aðra á sama reki sem fylgir því að mæta í sund. 

Umræðan í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum undanfarnar vikur sýnir vel að Íslendingar eru 

mikið fyrir að fara í sund allt árið og sundmenningin er sterk. Landsmenn býða spenntir eftir 

því að komast aftur í laugarnar sem verða opnaðar almenningi eftir covid-lokun þann 18. þessa 

mánaðar. Vegna lokanna sundstaða náðist ekki að taka upp myndbönd af æfingaáætlunum til 

að sýna framkvæmd æfinga eins og áætlað var. Það er þó ætlunin að klára það verkefni sem 

fyrst og koma myndböndum inn á vefsíðu til að hægt sé að nýta síðuna eins og til stóð. Áhugi 

er fyrir því að bæta við úrval æfinga þegar fram líða stundir. Vonast er til þess að sem flestir 

nýti sér æfingarnar til að auka hreyfingu og bæta heilsu. 
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