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Útdráttur 

 

Í rannsókninni er skoðuð virkni og viðhorf aldraðra til líkams- og 

heilsuræktar með því markmiði að sjá hvað íþróttafræðingar geta 

gert til að bæta líkamsræktarstarfsemi aldraðra. Þátttakendur voru 

alls 114 einstaklingar á aldrinum 67-93 ára frá þremur 

félagsmiðstöðvum fyrir aldraða á höfuðborgarsvæðinu. Þessi 

megindlega rannsókn var framkvæmd á tímabilinu 28. febrúar til 

16. mars árið 2011, þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir 

þátttakendur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stór hluti 

aldraðra stundar líkamsrækt og voru þeir almennt ánægðir með það 

sem í boði er fyrir aldraða. Bætt lífsgæði var mesta hvatning 

þátttakenda til að stunda líkamsrækt. Aðal ástæða þess að hluti 

þátttakenda voru óvirkir í líkamsrækt var vegna veikinda/áverka og 

áhugaleysis. Þeir sem ekki stunduðu líkamsrækt töldu að 

æfingafélagi myndi hvetja þá til að hefja ástundun í líkamsrækt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja eldri rannsóknir sem sýna að 

bætt lífsgæði og félagsskapur eru stórir þættir hvað varðar virkni 

aldraðra í líkamsrækt. Einnig sýna eldri rannsóknir að óvirkni í 

líkamsrækt sé helst vegna veikinda/áverka og áhugaleysis.  

 

 Lykilorð; líkams- og heilsurækt, aldraðir, virkni, hvatning, viðhorf. 
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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um líkams- og heilsurækt aldraðra. Skoðuð verður 

virkni þeirra í líkamsrækt og hvers vegna fólk sækir í tiltekna líkamsrækt frekar 

en aðra. Kannað verður viðhorf aldraðra til líkamsræktar, hvað fær þá til að stunda 

líkamsrækt, hvað hvetur þá áfram og hvernig hægt væri að betrumbæta starfið til 

að gera það fjölbreyttara, skemmtilegra og eftirsóknarverðara. Einnig verður 

skoðaður hópur aldraðra sem ekki stundar líkamsrækt. Athugað verður hvers 

vegna þau stunda ekki líkamsrækt og hvað gæti hvatt þau til að hefja ástundun.  

 Hugmyndin að viðfangsefni þessarar ritgerðar kom vegna áhuga okkar á 

mikilvægi hreyfingar á öllum aldursstigum. Fannst okkur vera áhugavert að kanna 

líkamsrækt aldraðra frekar, þar sem við teljum að líkamsrækt sé mikilvæg til að 

viðhalda góðum lífsgæðum á eldri árum.  

Markmið rannsóknarinnar er að sjá hvað íþróttafræðingar geta gert til að 

bæta líkamsræktarstarfsemina fyrir aldraða og þannig hvatt sem flesta til að 

stunda líkamsrækt. Hér á eftir verður leitast eftir að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

 Hvað hvetur þá aldraða áfram sem stunda líkamsrækt nú þegar og hvernig 

er hægt að viðhalda þeim þáttum? 

 Hver er ástæða þess að hluti aldraðra eru óvirkir í líkamsrækt og hvað er 

hægt að gera til að virkja þann hóp? 

Ritgerðin kemur til með að nýtast öldruðum og öllum þeim aðilum sem koma að 

líkamsrækt aldraðra. Með bættu líkamsræktarstarfsemi fyrir aldraða mun aðsóknin 

aukast og hafa jákvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Aldraðir verða hæfari til að sjá um 

sig sjálfir og geta búið lengur við eðlilegar lífsvenjur. Þessi ritgerð mun einnig 

koma sér vel hjá stefnumótunaraðilum þar sem hún verður hluti af heilsueflingu 

aldraðra í Breiðholti. 

 Byrjað verður á að fjalla fræðilega um viðfangsefnið. Eftir það verður 

fjallað um aðferðir og gögn sem notuð voru við framkvæmd rannsóknarinnar. Því 

næst verða niðurstöður settar fram og verða þær túlkaðar með umræðum í lok 

ritgerðar. 
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1. Fræðileg tenging 
 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað fræðilega um viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Byrjað verður á að fjalla almennt um öldrun, áhrif hennar á líkamann og virkni 

aldraðra í líkamsrækt. Þar á eftir verða skoðaðir sálfræðilegir- og félagslegir 

þættir. Í lok kaflans verður fjallað um mikilvægi hvatningar og fagvitundar í 

líkamsrækt. 

 

1.1. Öldrun 

 

Fjöldi aldraðra fer vaxandi í þjóðfélaginu og því má þakka hraðri þróun 

læknavísinda auk tækninýjunga sem gera okkur kleift að lifa lengur (Bouchard, 

Blair og Haskell, 2007). Árið 2007 voru Íslendingar í öðru sæti á eftir Svíum yfir 

langlífustu þjóð í Evrópu og hefur meðalaldur Íslendinga tvöfaldast á síðustu 150 

árum (Hagstofa Íslands, 2010). Spá hagstofunnar um mannfjölda árin 2010-2060 

segir að meðalævi muni halda áfram að lengjast bæði hjá körlum og konum. 

Meðalævilengd karla er nú 79,7 ár en í lok spátímabilsins verður hún 85 ár. 

Meðalævilengd kvenna er lengri ef miðað er við meðalævilengd karla en hún er 

nú 83,3 ár en í lok spátímabilsins verður sá aldur kominn í 87,1 ár. Talið er að 

hlutfall aldraða muni tvöfaldast, í janúar árið 2010 voru 10,4% mannfjöldans 67 

ára og eldri og gerir spáin ráð fyrir því að árið 2060 verði 23,4% mannfjöldans 67 

ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2010).  

 Í kjölfar þessarar þróunar hefur orðið mikil vakning um mikilvægi þess að 

halda góðri heilsu til að bæta góðum árum við lífið (Forsén, Loland, Vuillemin, 

Chinapaw, Poppel, Mokkink, Mechelen og Terwee, 2010). Reglubundin hreyfing 

veitir mestu möguleikana á lengra og sjálfstæðara lífi. Með hækkandi aldri fer 

líkamsgetan versnandi og er því mikilvægt að aldraðir hreyfi sig reglulega til að 

viðhalda líkamsgetu og eðlilegum lífsvenjum t.d. að borða, klæðast, baða sig og 

ganga (Howlay og Frank, 2007). Ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um hreyfingu 

roskins fólks gefa til kynna að lágmarks hreyfing sé 30 mínútur á dag og má 

skipta hreyfingunni í nokkur styttri tímabil yfir daginn (Lýðheilsustöð, 2008).   
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1.2. Virkni aldraðra í líkamsrækt  

 

Spænskur læknir að nafni Cristóbal Mendez var einn af fyrstu fræðimönnum til að 

skrifa bók um líkamsrækt fyrir aldraða en það var árið 1553 (Bouchard, Blair og 

Haskell, 2007). Mendez taldi að mikilvægt væri fyrir aldraða að vera virkir í 

líkamsrækt til að þeir séu hamingjusamir, viðhaldi líkamsgetu og eðlilegum 

lífsvenjum (Machline, 2004).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að um 50% aldraðra stunda líkamsrækt 

þannig að þeir mæðist, þreytist eða svitni einu sinni í viku eða oftar. Fleiri karlar 

en konur stunda líkamsrækt og eru tengsl á milli menntunar og virkni í 

líkamsrækt. Þeir sem eru meira menntaðir eru líklegri til að stunda reglulega 

líkamsrækt (Gonzalez, Varo, Santos, De Irala, Gibney, Kearne og Martínez, 2001; 

Brach, Simonsick, Kritchevsky, Yaffe og Newman, 2004). Virkni aldraðra í 

líkamsrækt fer minnkandi eftir því sem einstaklingar verða eldri. Margar ástæður 

geta legið þar að baki en aðal ástæðan er minnkandi líkamsgeta með aldrinum 

(Garatachea, Molinero, García, Jiménez, Gallego og Márquez, 2009). 

 

1.3. Áhrif öldrunar á líkamann 

 

Hver og einn einstaklingur er ólíkur og eldast einstaklingar því mishratt og á 

mismunandi hátt. Aldur er því afar afstæður og hafa margar kenningar verið settar 

fram um skiptingu á öldrun í lífeðlisfræðilega þætti (Cotton, Ekeroth og Yancy, 

1998). Þær eru meðal annars lífaldur, líffræðilegur-, sálfræðilegur- og félagslegur 

aldur. Lífaldur segir til um hversu mörg ár einstaklingur hefur lifað. Líffræðilegur 

aldur lýsir áhrifum tímans á líkamann og fer hann eftir hvar einstaklingurinn er 

staðsettur á lífsleiðinni. Líffræðilegur aldur fylgir því lífaldri að nokkru leyti. 

Sálfræðilegur aldur vísar til getu einstaklingsins til að meta aldur sinn á 

hugrænan- og andlegan hátt. Félagslegur aldur á við um afstöðu samfélagsins til 

aldurs. Mikilvægt er að líta á aldur eftir skiptingu sem þessari þegar búin er til 

æfingaáætlun fyrir aldraða því engir tveir einstaklingar eru eins og þarf að aðlaga 

æfingaáætlun að hverjum og einum (Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). 

Frá getnaði til grafar er líkaminn í stöðugri víxlverkun við umheim sinn, 

hann les umhverfið og reynir að aðlagast því í samræmi við þarfir sínar. Líkaminn 

fer því í gegnum misbrotið þróunarferli sem stýrist af flóknu samspili 
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umhverfisþátta og erfða (Heymsfield, Lohman, Wang og Going, 2005). Oft getur 

verið erfitt að greina á milli aldurstengdra breytinga og sjúkdóma þar sem 

einkennin geta nánast verið eins. Mikilvægt er því að hafa skýr greinaskil á milli 

öldrunar og sjúkdóma, þar sem ekki er alltaf hægt að kenna háum aldri um 

sjúkdóma eða afleiðingar þeirra (Pálmi V. Jónsson, 1996). 

 Viðnám og hreysti gegn sjúkdómum fer minnkandi eftir fimmtugt og segja 

heimildir að helmingur einstaklinga á aldrinum 65 ára og eldri glími við einhvers 

konar heilsukvilla (Brunet og Sabiston, 2011; Bouchard, Blair og Haskell, 2007). 

Nauðsynlegt er að aldraðir stundi reglulega hreyfingu til að viðhalda starfsemi 

líkamans þ.e.a.s. beinþéttni, vöðvastyrk, jafnvægi, liðleika, þoli og fitumassa 

(Howlay og Frank, 2007).   

 

1.4. Breytingar á líkamsstarfsemi 

 

Ónæmiskerfi okkar er eitt af fyrstu líkamskerfunum til að versna með hækkandi 

aldri (Woods, Ceddia, Wolters, Evans, Lu og McAuley, 1999). Algengustu 

öldrunarsjúkdómarnir eru meðal annars hjartasjúkdómar, sykursýki, gigt, 

krabbamein og lungnabólga (Bouchard, Blair og Haskell, 2007). Þessir sjúkdómar 

koma einungis eftir að ónæmiskerfi okkar byrjar að missa styrkleika sinn. Með 

reglulegri hreyfingu er meðal annars hægt að bæta virkni ónæmiskerfisins, þ.e.a.s 

styrktar- og þolþjálfun geta valdið hækkun á eitilfrumum (hvítu frumunum og T-

frumunum) en regluleg þolþjálfun fjölgar minnisfrumum (Woods, Ceddia, 

Wolters, Evans, Lu og McAuley, 1999). 

Ýmsar breytingar eiga sér stað í hjarta- og æðakerfinu við öldrun. 

Æðakölkun og kransæðastíflur verða algengari, fita fer að safnast inn í æðaveggi 

og valda því að æðar þrengjast eða stíflast og þar af leiðandi minnkar blóðflæði til 

hjartavöðvans. Þegar slagæðarnar verða næstum alveg stíflaðar, getur 

einstaklingurinn orðið fyrir hjartaáfalli, óreglulegum hjartslætti eða hjartabilun. 

Algeng einkenni hjarta- og æðasjúkdóma hjá öldruðum eru að andardráttur verður 

erfiður, þol minnkar, langvarandi þreyta gerir vart við sig og truflanir geta orðið á 

hjartslætti. Þessi einkenni geta orsakað yfirliðskennd, kitl tilfinningu eða að 

einstaklingur getur orðið ruglaður í rýminu (Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). 

Blóðfita er samheiti yfir fituefni sem finnast í blóðinu og hefur hún 

lífsnauðsynlegu hlutverki að gegna í líkamsstarfseminni. Kólesteról er dæmi um 
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blóðfitu og hækkar það með aldrinum. Fituprótein eru svokölluð flutningsefni sem 

sjá um að flytja kólesteról með blóðrásinni til allra hluta líkamans. LDL-

fituprótein og HDL-fituprótein eru mikilvægust þessara flutningsefna (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007). Magn kólesteróls í blóði er afar einstaklingsbundið 

en erfðaeiginleikar og fæðuval skipta þar mestu máli. Ef kólesteról í blóði mælist 

hátt getur skipt máli hvort mikið er af kólesteróli sem bundið er LDL-fitupróteini 

eða HDL-fitupróteini. LDL-kólesterólið er sú tegund kólesteróls sem hefur 

tilhneigingu til að setjast í æðaveggi og valda æðakölkun og er oft kallað 

,,slæma‘‘ kólesterólið. HDL-kólesterólið er hinsvegar kallað ,,góða‘‘ kólesterólið 

því það flytur kólesteról frá æðum til lifrar sem minnkar líkur á æðakölkun og 

hjartaáföllum. Með reglulegri hreyfingu getur einstaklingur lækkað LDL-

kólesterólið og hækkað HDL-kólesterólið (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007; 

Landi, Russo, Pahor, Capoluongo, Liperoti, Cesari, Bernabei og Onder, 2008). 

Þótt stór hluti kólesteróls sé framleiddur í lifrinni eru til ýmsar leiðir til að hafa 

áhrif á magn kólesteróls í blóði. Neysla mettaðrar fitu hækkar magn kólesteróls í 

blóði og bein neysla kólesteróls getur einnig haft áhrif þótt það sé nokkuð 

umdeilt. Til að lækka magn kólesteróls í blóði er því æskilegt að draga úr neyslu 

mettaðrar fitu og kólesteróls og auka neyslu á ómettaðri fitu. Ofþyngd og offita 

eru áhættuþættir hjarta-og æðasjúkdóma. Þegar um offitu er að ræða þarf að bæta 

mataræði til að lækka LDL-kólesteról og hækka á HDL-kólesteról (Lýðheilsustöð, 

2006). Erfðaþættir ráða miklu um hversu mikið kólesteról er framleitt í lifrinni, 

hátt kólesteról getur því verið arfgengt (Emil L. Sigurðsson, 2008). 

Blóðþrýstingur eykst með aldrinum og byrjar hann að hækka upp úr miðjum aldri, 

fyrr hjá körlum en konum. Til að koma í veg fyrir heilsukvilla sem kólesteról 

getur valdið er mikilvægt að halda kjörþyngd, hreyfa sig reglulega, hætta að 

reykja og minnka salt, sykur og feitmeti. Ef einstaklingur gerir þetta hindrar hann 

þróun hjarta- og æðasjúkdóma og verður betur undir það búinn að þola 

náttúrulegar breytingar sem verða við öldrun (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

Einstaklingar sem hreyfa sig reglulega eru í minni hættu á að fá hjarta- og 

æðasjúkdóma en einstaklingar sem hreyfa sig síður, ástæða þess er að hreyfing 

lækkar magn þríglýseríða og hækkar magn HDL-kólesteróls. Einnig styrkjast 

slag- og háræðar á þann hátt að líkamssamsetning breytist. Hlutfall grannra 

líkamsvefja eykst og koma þeir í stað fituvefja, við það eykst súrefnisflæði frá 

hjarta til starfandi vöðva og þannig verður vinnuálag hjartans minna. Við þetta 
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breytist hormónastarfsemi líkamans á þann veg að blóðþrýstingur lækkar (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007). 

Meltingarkerfið veikist hægar en önnur kerfi í líkamanum. Smám saman 

fer að hægast á kerfinu, vöðvar sem hjálpa við meltinguna fara að rýrna og 

starfsemi meltingarlíffæra fer dvínandi. Lengri tíma tekur fyrir gallblöðruna að 

losa gall inn í smáþarmanna og eykur það líkur á gallsteinum. Með aldrinum 

dregst lifrin saman, tekur á móti minna magni af blóði en áður og þarf lengri tíma 

til að vinna úr lyfjum og alkahóli. Þetta getur haft í för með sér meltingartruflanir 

og minna frásog næringarefna í blóði.  Fæðan ferðast hægar í vélinda til magans 

og tekur það lengri tíma fyrir magann að melta fæðuna (Merz, 1992). Með 

hreyfingu eykst virkni smáþarmanna og því er mikilvægt fyrir aldraða að stunda 

líkamsrækt til að viðhalda eða bæta meltinguna (Vena, Graham, Zielezny, 

Swanson, Barnes og Nolan, 1985).  

Með hækkandi aldri tekur lengri tíma fyrir taugakerfið að senda skilaboð 

frá taugum til vöðva og tekur þar af leiðandi vöðvana lengri tíma að bregðast við 

skilaboðum. Geta til að framkvæma hraðar hreyfingar og muna ný hreyfimynstur 

minnkar því, en hægt er að auka þessa getu með reglulegri hreyfingu (Merz, 

1992). Þótt líffæri eldist mishratt, breytast sumir þættir líkamsstarfseminnar ekki. 

Gott dæmi um það eru ýmis hormón sem breytast ekki með aldri og blóðmagn 

helst óbreytt til æviloka (Pálmi V. Jónsson, 1996). 

 

1.5. Holdafar 

 

Tíðni offitu íslensku þjóðarinnar hefur hækkað mikið á síðustu áratugum. Ein af 

ástæðum þess eru stórstíga tækniframfarir sem gera fólki kleift að sinna daglegu 

lífi án mikillar líkamlegrar áreynslu (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Árið 

2007 gerði Lýðheilsustöð rannsókn á holdafari Íslendinga á aldrinum 18-79 ára og 

sýndu niðurstöður að líkamsþyngdarstuðull Íslendinga hefur hækkað á síðustu 

tveimur áratugum (Lýðheilsustöð, 2009). Líkamsþyngdarstuðull er reiknaður út 

frá upplýsingum um hæð og þyngd og miðast offita við að líkamsþyngdarstuðull 

sé  ≥ 30. Líkamsþyngdarstuðull hentar ágætlega til að mæla breytingar á holdafari 

hópa á tilteknu tímabili en hentar ekki vel þegar mælt er holdafar einstaklinga. 

Ástæðan er sú að hann tekur ekki tillit til mismunandi líkamsbyggingar og greinir 

ekki á milli fitu og annarra vefja líkamans (Bouchard, Blair og Haskell, 2007). 
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Niðurstöður rannsóknar Lýðheilsustöðvar sýndu einnig að árið 1990 var hlutfall 

of feitra karla 7,2% en hækkaði í 18,9% árið 2007 og hjá konum hækkaði 

hlutfallið úr 9,5% í 21,3% á sama tíma. Hlutfall íslenskra karla sem eru yfir 

kjörþyngd er 66,6% en hlutfall kvenna sem eru yfir kjörþyngd er 55,3%. Vegna 

þessarar þróunar sem hér hefur átt sér stað bendir allt til þess að samfélagsvandi sé 

hér á ferð. Nauðsynlegt er að huga að þessum vanda og fá fólk til að velja 

heilsusamlegan lífsstíl (Lýðheilsustöð, 2009). 

 Grunnorkuþörf lækkar á fullorðinsárum vegna rýrnunar á vöðvamassa og 

breytinga á virkni ýmissa hormóna sem hafa áhrif á efnaskipti líkamans. Þegar 

einstaklingar eldast tileinka þeir sér lífsmunstur sem krefst minni líkamlegra átaka 

en áður og því rýrna vöðvar (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). Einkenni 

breytinga á holdafari á efri árum eru minnkaður vöðvamassi og aukið hlutfall á 

milli fitu og vöðvamassa. Líkamsþyngdarstuðull er því ekki góður mælikvarði á 

fitu hjá eldra fólki (Sopher, Shen og Pietrobelli, 2005). 

 Rannsóknir sýna að líkamsprósentufita hækkar um 3-4% á hverjum áratugi 

eftir fimmtugt en 6-10% á hverjum áratugi eftir sjötugt. Mikilvægasti 

líkamshlutinn sem aldraðir þurfa að losa sig við fitu er kviðholið vegna þess að 

mikil fitusöfnun á þessu svæði hækkar líkurnar á að einstaklingur fái efnaskipta-, 

hjarta- eða æðasjúkdóma (Howlay og Frank, 2007).  

  Íslenskar rannsóknir hafa bent til þess að þróunin sé í þá átt að þyngd 

einstaklinga fari hækkandi á efri árum (Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2001). Besta 

leiðin fyrir aldraða til að losa sig við fitu er að hreyfa sig meira og minnka inntöku 

hitaeininga (Howlay og Frank, 2007). Aukin hreyfing, hvort sem hún stafar af 

reglulegri líkamsrækt eða aukinni hreyfingu dags daglega, leiðir smám saman til 

hækkandi brennslugetu (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007). 

 

1.6. Beinþéttni 

 

Með aldrinum gisna beinin og líkur á beinþynningu eykst. Beinþéttni aldraðra 

tengist áhættu þeirra á að verða fyrir beinbroti. Því minni sem beinþéttnin er því 

meiri áhætta er á beinbroti (Siris, Miller, Connor, Faulkner,  Wehren, Abbott, 

Berger, Santora og Sherwood, 2001). Beinþynning er langvinnur sjúkdómur í 

beinum sem einkennist af rýrnun á steinefnum þar sem beinin tapa kalki og við 

það minnkar þéttleiki beinvefja, styrkur þeirra minnkar, beinagrindin veikist og 
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hætta á beinbrotum eykst. Algengustu beinbrotin eru á framhandleggsbeini, 

lærleggsbeini og hryggjaliðsbolum. Hægt er að meta beinþynningu með því að 

mæla beinmassa með beinþéttnimælingu sem kallast Dexa-mæli tækni (Ólafur 

Gunnar Sæmundsson, 2007). 

Aldur er algengasti áhættuþáttur beinþynningar en aðrir áhættuþættir eru 

kyn, kynþáttur, erfðir, ótímabær tíðahvörf, of lítil kalk- og D vítamínneysla, 

hreyfingarleysi, reykingar, líkamsþyngd, sjúkdómar, áfengis- og lyfjaneysla. 

Beinþynning er algengari meðal kvenna en karla og gera Alþjóðlegu 

beinverndarsamtökin ráð fyrir að þriðja hver kona og áttundi hver karl brotni af 

völdum beinþynningar einhvern tímann á ævinni (Kolbrún Albertsdóttir og Helga 

Jónsdóttir, 2010). Íslensk rannsókn sýndi að önnur hver fimmtug kona og þriðji 

hver fimmtugur karl geta búist við beinbroti síðar á lífsleiðinni hér á landi (Jón 

Torfi Halldórsson, Þorvaldur Ingvarsson og Björn Guðbjörnsson, 2003). Búast má 

við að þessar tölur hækki verulega á næstu áratugum vegna hækkandi aldurs 

þjóðarinnar. Ástæðan fyrir því að beinþynning er algengari meðal kvenna en karla 

stafar af tveimur ástæðum. Upp úr þrítugt byrjar beinmagnið að minnka og ná 

konur lægri hámarksbeinþéttni en karlar og við hormónabreytingar tapast um það 

bil 10-15% beinþéttni fyrsta áratuginn eftir tíðahvörf hjá konum. Aftur á móti er 

beinþynning hjá körlum tengd lækkuðu magni af testósteron með aldrinum en það 

gerist um sjötugsaldurinn (Kolbrún Albertsdóttir og Helga Jónsdóttir, 2010).  

Jákvætt samband er á milli reglubundinnar þjálfunar og beinþéttni en aftur 

á móti ýtir ofþjálfun undir rýrnun beina (Ólafur Gunnar Sæmundsson, 2007).  

Hreyfing eykur tog á vöðva og bein, eykur þannig beinmassann og sýna 

rannsóknir að styrktarþjálfun hefur jákvæðustu áhrifin á beinmassann (Boonen, 

Dejaeger, Vanderschueren, Venken, Bogaerts, Verschueren og Milisen, 2008). 

Regluleg hreyfing er því fyrirbyggjandi þáttur ásamt neyslu á kalki og D vítamíni 

(Samsøe, Lund og Avlund, 2002). 

 

1.7. Jafnvægi 

 

Jafnvægi er flókið ferli samhæfðra hreyfinga sem miðar að því að halda 

þyngdarmiðju líkamans yfir undirstöðufleti í kyrrstöðu og á hreyfingu. Þetta ferli 

stjórnast af upplýsingum frá sjón, jafnvægismiðstöð í innra eyra og stöðu- og 

hreyfiskyni (Bergþóra Baldursdóttir, e.d.). Við öldrun einstaklinga hafa fundist 
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breytingar í öllum kerfunum sem taka þátt í stöðustjórnun. Vitað er að 

skynviðtökum í jafnvægiskerfi innra eyra og taugaþráðum sem bera boð frá þeim 

fækkar með hækkandi aldri. Við þetta getur virkni einhverra þessara kerfa 

minnkað sem veldur því að jafnvægið minnkar. Þá geta meðal annars misfellur í 

undirlagi, mottur og þröskuldar orðið hindranir (Bergþóra Baldursdóttir, e.d.). 

Regluleg hreyfing hjálpar til við að koma í veg fyrir eða fresta því að 

jafnvægi fari minnkandi með aldri, en jafnvægi er aðal áhættuþáttur á byltum hjá 

öldruðum (Best-Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). Aldraðir sem stunda 

líkamsrækt geta viðhaldið vöðvastyrk og samhæfingu. Þeir sem stunda líkamsrækt 

reglulega eru því með betra jafnvægi en kyrrsetufólk og er því samhengi milli 

líkamsræktar og jafnvægis (Pijnappels, Reeves, Maganaris og van Dieen, 2008).  

Sýnt hefur verið fram á að styrkur hafi áhrif á jafnvægið en aldraðir með 

mikinn vöðvastyrk ganga hraðar en þeir sem hafa lítinn vöðvastyrk. Styrkurinn 

gerir það að verkum að það dregur úr hættunni á byltum hjá þeim einstaklingum 

sem eru sterkir (Arai, Obuchi, Inaba, Shiba og Satake, 2009). 

 

1.8. Vöðvastyrkur 

 

Með hækkuðum aldri dregur mikið úr vöðvastyrk, bæði hámarksstyrk og úthaldi 

(Wilmore, Costill og Kenney, 2008). Vöðvamassi fer minnkandi eftir fertugt hjá 

körlum en eftir sextugt hjá konum. Karlar tapa því vöðvamassa hraðar og fyrr en 

konur (Bross, Storer og Bhasin, 1999). Vöðvarýrnun verður hraðari vegna 

lækkunar á framleiðsluhraða próteina, sem er 20% af vöðvamassa, á meðan 

niðurbrotshraðinn er sá sami (Wilmore, Costill og Kenney, 2008). Rannsóknir 

sýna að vöðvastyrkur rýrnar um 15% á hverjum áratugi eftir fimmtugt en 30% á 

hverjum áratugi eftir sjötugt. Þessi rýrnun stafar af takmarkaðri hreyfigetu sem 

hefur í för með sér minni notkun á ákveðnum vöðvahópum og þar af leiðandi 

fækkunar á vöðvaþráðum (Howlay og Frank, 2007).  

Ekki er fullvitað að hve miklu leyti má rekja þessa afturför til breytinga á 

vöðvunum sjálfum, minnkandi blóðrásar til vöðva, hægari taugaboða, sjúkdóma, 

minnkunar á hreyfingu eða lélegs næringarástands (Gersten, 1991). 

Viðbragðstíminn lengist verulega með hækkandi aldri og eftir því sem viðbragðið 

verður flóknara því lengri verður viðbragðstíminn. Hreyfingar verða hægari, 
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fínhreyfingar og nákvæmni tapast og villutíðni eykst í snörpum hreyfingum 

(Seidler, Bernard, Burutolu, Fling, Gordon, Gwin, Kwak og Lipps, 2010). 

Nauðsynlegt er að aldraðir geri styrktaræfingar með mótstöðu til að auka 

vöðvastyrk (Herling og Kessler, 2006). Mælt er með að aldraðir lyfti 70-80% af 

hámarksþyngd, 8-15 endurtekningar, 1-3 sett með 90-120 sekúndna pásum. Æfa 

ætti einu sinni til þrisvar sinnum í viku með að minnsta kosti tveggja daga 

millibili (Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). Mikilvægt er að aldraðir geri 

styrktaræfingar fyrir fætur til að minnka hættu á falli (Bross, Storer og Bhasin, 

1999). Einnig skiptir miklu máli að eldri konur geri grindarbotnsæfingar því 

rannsóknir sýna að 33,3% kvenna eldri en 65 ára hafa slakan grindarbotnsvöðva. 

Það getur haft í för með sér þvaglekavandamál þegar þær t.d. hnerra, hósta, hlægja 

eða eru í áreynslu (Chen, 2007). 

Þegar aldurinn færist yfir breytast oft matarvenjur og næringarskortur 

eykst þá vegna minnkunar á matarlyst. Fæðið hefur mikil áhrif á heilsu og líðan 

og því er mikilvægt að það sé hollt og fjölbreytt. Orkuþörfin minnkar með 

aldrinum vegna vöðvarýrnunar og minni hreyfingar. Það er því nauðsynlegt fyrir 

aldraða að borða vel af próteini, vítamínum, steinefnum og trefjum til að viðhalda 

eða bæta líkamsorkuna og vöðvamassann (Elva Gísladóttir, 2008). 

 

1.9. Liðleiki  

 

Mikil hætta er á að liðir og liðamót stirni upp hjá öldruðum vegna takmarkaðrar 

hreyfigetu. Einnig getur myndast kölkun í liðunum sem gerir það að verkum að 

hreyfing verður erfiðari (Herling og Kessler, 2006). Nauðsynlegt er að aldraðir 

taki þátt í liðleikaæfingum til að viðhalda liðleika í vöðvum, liðum og sinum. 

Aldraðir þurfa að stunda þessar æfingar reglulega til að viðhalda líkamsgetu 

(Howlay og Frank, 2007). Rannsóknir sýna að með reglulegri hreyfingu er hægt 

að viðhalda eða byggja upp liðleika (Shin, Kang, Park og Heitkemper, 2009). 

Dæmi um æfingar sem hjálpa til við að viðhalda og byggja upp liðleika eru 

æfingar sem innihalda hreyfingar sem fara í gegnum allt hreyfingaferlið (Best-

Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). 
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1.10. Þol 

 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að hámarkssúrefnisupptaka minnkar með 

aldrinum (Bouchard, Blair og Haskell, 2007). Hámarkssúrefnisupptaka minnkar 

um 1% á hverju ári eftir tvítugt vegna þess að minnkun er í bæði 

hámarkshjartaafköstum og hámarksútöndun (Howlay og Frank, 2007). Með 

aldrinum verður hjartað veikara og dælir minna blóði í hverju slagi (Hardvard 

Medical School, 2007). Þegar lungun eldast verða þau minna teygjanleg og 

þenjast ekki út né dragast saman að fullu. Þess vegna geta þau ekki tekið inn eins 

mikið súrefni og erfiðara verður því fyrir rauðu blóðkornin að berast með 

blóðrásinni til þurfandi vefja (Merz, 1992). Sannanir eru fyrir því að jafnvel 

lágmarks líkamsrækt geti haft áhrif á þol hjá öldruðum (Cotton, Ekeroth og 

Yancy, 1998). Því er mikilvægt að aldraðir taki þátt í þolæfingum til að auka og 

viðhalda hármarkssúrefnisupptöku (Howlay og Frank, 2007).  Dæmi um æfingar 

sem veita orku og þol eru loftháðar æfingar til dæmis að ganga, hjóla og synda 

(Hardvard Medical School, 2007). 

 

1.11. Sálfræðilegir þættir  

 

Walter Tokarski (2004) komst svo að orði „Regluleg líkamsrækt leiðir til betri 

heilsu, vellíðan og hamingju á eldri árum.“ Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tengsl eru á milli hreyfingar og kvíða, þunglyndis og annarra andlegra vanlíðan 

(Koopmans, Pouwer, deBie, van Rooij, Leusink og Pop, 2009; Strohle, 2009). 

Talið er að regluleg hreyfing sé áhrifarík fyrir þá sem þjást af depurð og kvíða. 

Niðurstöður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar benda til þess að hægt er að 

bæta andlega líðan með reglulegri hreyfingu og að hreyfingarleysi auki áhættu á 

andlegum sjúkdómum (World Health Organization, 2006). Alþjóðaheilbrigðis-

málastofnunin hefur sett upp töflu með samantekt um sálfræðileg áhrif sem 

líkamsrækt hefur á aldraða (Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). Taflan kemur hér 

að neðan: 
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Tafla 1. Sálfræðileg áhrif sem líkamsrækt hefur á aldraða (Cotton, Ekeroth og 

Yancy, 1998) 

Skammtímaáhrif: Langtímaáhrif: 

 Slökun 

 Minnkað stress og kvíði 

 Betra skap 

 

 Aukin lífslöngun  

 Vellíðan  

 Bætt sjálfsálit og geðheilbrigði  

 Vitsmunaleg bæting  

 Viðhald eða seinkun á 

breytingum sem verða við 

öldrun á getu til að stjórna 

hreyfingum 

 Færni viðhaldið eða ný færni 

lærð   

 

 

1.12. Félagslegir þættir 

 

Nauðsynlegt er að líkamsrækt aldraðra fari fram í félagslega studdu umhverfi þar 

sem einstaklingar finna fyrir hvatningu og jákvæðu hugarfari (Howlay og Frank, 

2007). Hluti af því að eldast er að einstaklingur reyni að aðlagast breytingum sem 

eiga sér stað í lífi þeirra. Þessar breytingar geta verið líkamlegar, andlegar, 

samfélagslegar og félagslegar. Ýmsir neikvæðir þættir hafa áhrif á líðan þeirra 

eins og dauði ástvina eða vina, starfslok, fjárhagslegir erfiðleikar, hrakandi heilsa 

og einangrun. Líkamsrækt getur hjálpað öldruðum einstaklingum í gegnum þessar 

breytingar (Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). 

Í flestum bæjarfélögum er boðið upp á líkamsrækt fyrir aldraða undir 

stjórn þjálfara eða kennara (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2005). Þar fá 

aldraðir tækifæri til að fara út í samfélagið og kynnast nýju fólki á þeirra aldri 

(Cotton, Ekeroth og Yancy, 1998). Góður félagskapur getur framkallað jákvætt 

hugarfar þar sem aldraðir fá hlutverk og öðlast því betri sjálfsmynd. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að félagslegir þættir sem skapast í líkamsrækt draga úr þunglyndi 

og svefnleysi aldraðra (Shin, Kang, Park og Heitkemper, 2009) og fær þá til að 

stunda reglulega líkamsrækt (Tokarski, 2004). 
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1.13. Hvatning og fagvitund 

 

Mikilvægasti þátturinn í þjálfun aldraðra er að þekkja einstaklingana. Hver 

einstaklingur er mismunandi og er mikilvægt að þekkja styrk- og veikleika hvers 

og eins. Ef íþróttafræðingurinn þekkir einstaklingana er auðveldara að aðlaga 

æfingar eftir þörfum hvers og eins svo allir geti tekið virkan þátt. Mikilvægt er að 

vanda val á æfingum fyrir aldraða og taka tillit til líkamsgetu þeirra og 

langvarandi sjúkdóma sem hrjá þá (Howlay og Frank, 2007; Best-Martini og 

Botenhagen-DiGenova, 2003). 

Hvatning er það sem fær einstaklinga til að vera virka í líkamsrækt. 

Persónuleg hvatning er mikilvæg og þurfa íþróttafræðingar að vera meðvitaðir um 

hvatningu og markmið hvers einstaklings. Að vera meðvitaður um hvatningu og 

markmið hvers einstaklings gefur íþróttafræðingnum tækifæri á að þekkja 

einstaklinginn betur, vita hvaða væntingar einstaklingurinn hefur til æfinganna og 

hvernig hann getur aðlagað æfingaáætlunina að einstaklingnum (Best-Martini og 

Botenhagen-DiGenova, 2003).  

Einstaklingar geta fundið fyrir innri- og ytri hvatningu. Innri hvatning er 

hvatning sem kemur innan frá einstaklingnum eins og til dæmis að 

einstaklingurinn æfi til þess að léttast. Ytri hvatning er hins vegar hvatning sem 

kemur frá umhverfinu eins og til dæmis þegar einstaklingar stunda líkamsrækt til 

að fá viðurkenningu eða verðlaun. Bæði innri- og ytri hvatning er mikilvæg, en 

stundum þurfa einstaklingar mikla ytri hvatningu þar til þeir finna fyrir innri 

hvatningu til að halda áfram (Best-Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). 

Íþróttafræðingar þurfa að finna leið til að láta einstaklinga finna fyrir ytri- og/eða 

innri hvatningu. Fyrsta skrefið er að fá einstaklinginn til að mæta í líkamsrækt og 

taka þátt. Reglulegar æfingar geta síðan hjálpað einstaklingnum að sjá og finna 

jákvæðu áhrifin sem líkamsræktin hefur á einstaklinginn. Að sjá og finna þessi 

áhrif getur aukið hvatningu einstaklingsins ef settum markmiðum er náð. Að setja 

raunhæf markmið fyrir hvern og einn einstakling er mikilvægt til að 

einstaklingurinn öðlist hvatningu (Best-Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). 

Með því að hjálpa einstaklingum að setja og ná markmiðum sínum geta 

íþróttafræðingar öðlast traust einstaklinga sem stunda líkamsrækt undir þeirra 

leiðsögn. Margir aldraðir einstaklingar hafa ekki sett sér markmið fyrir líkamsrækt 
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og er því mikilvægt að hjálpa þeim að setja sér raunhæf markmið með tilliti til 

líkamsgetu þeirra (Best-Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). 
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2. Aðferðir og gögn 
 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttakendur rannsóknarinnar, fjölda, kyn og 

aldur þeirra ásamt því sem skoðað verður hvaðan þátttakendur koma og hvers 

vegna þeir urðu fyrir valinu. Greint verður frá mælitækjum sem notuð voru og 

framkvæmd rannsóknarinnar verður útskýrð. Þar á eftir verður fjallað um 

gagnaöflun, úrvinnslu og greiningu gagna. 

 

2.1. Þátttakendur  

 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru 114 einstaklingar af höfuðborgarsvæðinu á 

aldrinum 67 ára og eldri. Aldurinn var ákvarðaður þannig að einstaklingarnir væru 

komnir á ellilífeyrisaldur. Þátttakendurnir voru 35 félagsmeðlimir frá Gerðubergi í 

Breiðholti, 40 Korpúlfar sem eru meðlimir í samtökum eldri borgara í Grafarvogi 

og 39 íbúar frá Árskógum sem eru íbúðir fyrir eldri borgara í Breiðholtinu. 

Ástæðan fyrir því að þessir staðir urðu fyrir valinu var til að sjá hvort munur væri 

á þátttöku í líkamsrækt eftir því hvort félagsmiðstöð væri í sama húsnæði og 

einstaklingarnir búa eða ekki. Þegar búið var að velja úrtakið var haft samband við 

yfirmenn Gerðubergs og Korpúlfa. Rannsóknin var kynnt fyrir yfirmönnunum og 

gáfu þeir leyfi til að leggja spurningalista fyrir félagsmeðlimi. Íbúum Árskóga var 

sent kynningarbréf um rannsóknina, því var svo fylgt eftir með heimsókn til íbúa 

þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir. 

 

2.2. Mælitæki 

 

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur til að kanna virkni og viðhorf 

þátttakenda til líkamsræktar og áhrif hennar á heilsu einstaklinga. Til að kanna 

gæði spurninganna var listinn prófaður á ættingjum áður en hann var lagður fyrir 

þátttakendur. Við gerð spurningalistans var letur haft stærra og rúmgott bil á milli 

lína til að aðlaga spurningalistann að þátttakendum. 

 Við gerð spurningalistans voru rannsóknarspurningarnar hafðar í huga 

ásamt íslenskum og erlendum spurningalistum er gerðir hafa verið á þessu 

viðfangsefni. Fyrir utan spurningalistana sem notast var við eru frá Lýðheilsustöð 

og Janusi Guðlaugssyni, er lítið til af íslenskum rannsóknum um virkni og viðhorf 
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aldraðra til líkamsræktar. Meira er hins vegar til af erlendum rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á viðfangsefninu og var notast við spurningar úr rannsókn er 

gerð var í Frakklandi (Barbosa, Sanchez, Vera, Perez og  Christophe, 2007). 

 

2.3. Framkvæmd  

 

Leyfi var fengið hjá yfirmönnum Gerðubergs, Korpúlfa og Árskóga til að leggja 

spurningalista fyrir félagsmeðlimi, eftir það var farið á staðina og spurninga-

listarnir lagðir fyrir. Fyrst var farið í Gerðuberg þar sem kennslustofa var til afnota 

til að framkvæma rannsóknina. Þegar komið var á staðinn voru félagsmeðlimir í 

tveimur hópum, annar var í leikfimistíma og hinn í handavinnu. Byrjað var á því 

að fá handavinnuhópinn til þátttöku. Eftir að allir voru búnir að koma sér vel fyrir 

var spurningalistum dreift. Spurningarnar voru síðan lesnar upphátt fyrir 

þátttakendur þannig að allir þátttakendurnir voru samtaka að svara og spurðu þeir 

spurninga þegar upp komu vafaatriði. Með þessu fyrirkomulagi var hægt að 

útskýra fyrir öllum hópnum í einu hverja spurningu fyrir sig og gefa svör við 

vafaatriðum yfir allan hópinn. Eftir leikfimistímann var sá hópur fenginn til að 

taka þátt í rannsókninni sem var framkvæmd á sama hátt og með þátttakendurna 

úr handavinnunni. 

 Næst var farið á Korpúlfsstaði þar sem fram fór Gaman saman sem er 

viðburður hjá félagi Korpúlfa. Þar voru meðlimir að koma á mismunandi tímum 

og fór því framkvæmd rannsóknarinnar fram með öðrum hætti en í Gerðubergi. 

Spurningalistunum var dreift á þátttakendur er þeir komu á staðinn. Hver 

þátttakandi svaraði fyrir sig og ef upp komu vafaatriði gátu þeir spurt 

rannsakendur. Lengri tími fór í framkvæmdina á Korpúlfsstöðum og var því farið 

aftur á staðinn til að ná í fleiri þátttakendur. 

 Rannsóknin var framkvæmd tvisvar sinnum á Árskógum. Í fyrri 

framkvæmd rannsóknarinnar var gengið í íbúðir þar sem bankað var upp á og 

farið í heimsókn til  einstaklinga sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin þar fór fram viðtalsformi þar sem spurningar voru lestnar upp fyrir 

þátttakendur og svör skráð. Þar sem mikill tími fór í að ganga í hverja íbúð var 

seinni framkvæmd rannsóknarinnar gerð í handavinnutíma sem fram fór í 

félagsmiðstöð Árskóga. Þar var geta þátttakenda mismunandi til að svara 
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spurningalistunum og var því misjafnt hvort þátttakendur svöruðu sjálfir eða 

fengu aðstoð frá rannsakendum.  

 

2.4. Gagnaöflun 

 

Vinna við rannsóknina hófst í nóvember árið 2010 þar sem farið var í heimsókn í 

Gerðuberg, félagsmiðstöð Breiðholts. Þar voru aðstæður kannaðar fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar og leyfi fengið hjá yfirmanni til að framkvæma 

rannsóknina síðar. Í desember árið 2010 hófst öflun heimilda fyrir rannsóknar-

áætlunina sem var undirbúningsverkefni þessarar ritgerðar. Í janúar árið 2011 

hófst síðan ítarlegri heimildaleit bæði á bókasöfnum og veraldarvefnum þar sem 

gagnasöfn og leitarsíður voru skoðaðar. Einnig voru yfirmenn Árskóga og 

Korpúlfsstaða heimsóttir, aðstæður kannaðar og leyfi fengið til að framkvæma 

rannsóknina síðar. Undirbúningur spurningalistans hófst í febrúar árið 2011 þar 

sem fundað var með Janusi Guðlaugssyni, M.Ed íþróttafræðingi og doktorsnema 

og síðar með Gígju Gunnarsdóttur verkefnastjóra hreyfingar hjá Lýðheilsustöð, 

sem veittu góðar upplýsingar til gerðar spurningalistans. Spurningalistinn var 

síðan lagður fyrir þátttakendur í mars árið 2011. 

 

2.5. Úrvinnsla og greining gagna 

 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölvufræðiforritið Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) útgáfu 19. Upplýsingar úr spurningalistunum voru settar 

inn í SPSS forritið, gerð var breyta fyrir hverja spurningu og fyrir sumar 

spurningar þurfti að gera fleiri en eina breytu. Eftir að upplýsingar úr 

spurningalistunum höfðu verið settar inn í SPSS forritið voru töflur gerðar út frá 

spurningunum til að sjá hlutfall og tíðni og þar af leiðandi skýra mynd af 

niðurstöðunum. Einnig voru valdar spurningar til að krosskeyra og fá ítarlegri 

niðurstöður. Töflur voru síðan endurgerðar í Microsoft Exel útgáfu 2010 áður en 

þær voru færðar inn í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Niðurstöður voru greindar 

með það að markmiði að fá svör við rannsóknarspurningunum sem settar voru 

fram í upphafi rannsóknarinnar. Þegar niðurstöður höfðu verið greindar voru þær 

ritaðar í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 
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3. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum sem fengust með tölfræði-

útreikningum. Spurningar úr spurningalistum verða greindar og viðfangsefni 

þeirra skipt í þátttakendur, virkni, tegund líkamsræktar, hvatningu og viðhorf.  

 

3.1. Þátttakendur 

 

Fjöldi þátttakenda voru alls 114 þar af 48 karlar og 66 konur. Þegar litið er á fjölda 

þátttakenda eftir stöðum komu alls 35 frá Gerðubergi þar af 17 karlar og 18 konur, 

frá Árskógum voru alls 39 þátttakendur þar af 22 karlar og 17 konur og frá 

Korpúlfsstöðum voru alls 40 þátttakendur þar af 14 karlar og 26 konur, sjá nánar 

mynd 1. Þátttakendur voru á aldrinum 67 til 93 ára og var meðalaldurinn 78 ára. 

Algengasta menntun sem þátttakendur höfðu lokið var barnaskóli, gagnfræðaskóli 

og iðnmenntun. Þeir sem höfðu aðeins lokið barnaskóla voru alls 25%. Einnig 

höfðu 25% þátttakenda lokið iðnmenntun og 22% þátttakenda höfðu lokið 

gagnfræðaskóla. 

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda eftir stöðum 
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3.2. Virkni 

 

Þegar litið er á virkni þátttakenda í líkamsrækt kemur í ljós að mikill meirihluti 

þátttakenda eða 73% stundar líkamsrækt þannig að þau mæðast, þreytast eða 

svitna einu sinni í viku eða oftar, 24 % stunda ekki líkamsrækt og 3% þátttakenda 

svöruðu ekki. Þegar litið er á þátttöku í líkamsrækt eftir kyni voru 83% karla og 

71% kvenna sem stunda líkamsrækt. Við skoðun á þátttöku í líkamsrækt eftir aldri 

kom í ljós að þátttaka í líkamsrækt varð minni eftir 80 ára aldurinn en fyrir það 

var dreifingin á þátttöku í líkamsrækt nokkuð jöfn eftir aldri. Ekki var hægt að sjá 

að marktækur munur væri á þátttöku í líkamsrækt eftir menntun. 

Þátttakendur stunduðu líkamsrækt að meðaltali tvisvar til þrisvar sinnum í 

viku 30 mínútur í senn. Flestir þátttakendur eða 29% stunduðu líkamsrækt einu 

sinni til tvisvar sinnum í viku, 24% þátttakenda stunduðu líkamsrækt þrisvar til 

fjórum sinnum í viku og aðrir þátttakendur eða 23% stunduðu líkamsrækt fimm 

sinnum í viku eða oftar. Algengast var að þátttakendur stunduðu líkamsrækt í 30-

40 mínútur í senn en fáir stunduðu líkamsrækt í 10-20 mínútur eða 60 mínútur eða 

lengur í senn.  

Mynd 2 sýnir þátttöku í líkamsrækt í félagsmiðstöðvunum þremur, 

Gerðubergi, Árskógum og Korpúlfsstöðum. Sjá má að flestir þátttakendur sem 

stunduðu líkamsrækt komu frá Gerðubergi, en fæstir frá Árskógum. Af 

félagsmeðlimum í Gerðubergi stunduðu 88% líkamsrækt, á Korpúlfsstöðum 73% 

og í Árskógum 68%. 
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Mynd 2. Virkni þátttakenda í líkamsrækt eftir stöðum 
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ára aldur. Þegar skoðað er hvenær á lífsleiðinni líkamsrækt var stunduð út frá kyni 
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Mynd 3. Virkni þátttakenda í líkamsrækt á lífsleiðinni 

 

3.3. Tegund líkamsræktar  
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Mynd 4. Tegund líkamsræktar sem þátttakendur stunduðu ásamt tegund 

líkamsræktar sem þátttakendum fannst skemmtilegust 

 

Af þátttakendum stunduðu 52% líkamsrækt undir stjórn þjálfara/kennara og 36% 
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þátttakendur eða 12% stunduðu dans og gönguþjálfun undir stjórn 

þjálfara/kennara og komu þeir flestir frá Gerðubergi.  

28 
25 

17 

6 

15 

40 

12 

21 20 

7 

0 

17 

27 

7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

% 

Tegund líkamsræktar  

Stundað Skemmtilegast



30 
 

 

Mynd 5. Tegund líkamsræktar sem þátttakendur stunduð undir stjórn 

þjálfara/kennara, skoðað eftir stöðum 
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Mynd 6. Tegund líkamsræktar sem þátttakendur stunduðu á eigin vegum, skoðað 

eftir stöðum 

 

3.4. Hvatning 

 

Aukin lífsgæði var helsta hvatning þátttakenda til að stunda líkamsrækt og voru 

75% þátttakenda sem töldu að líkamsrækt hafi mjög mikil áhrif á lífsgæði þeirra. 

Þeir þátttakendur sem ekki stunduðu líkamsrækt töldu að æfingafélagi hefði 

hvetjandi áhrif á þá til að stunda líkamsrækt. 

Þegar skoðaðar eru myndir 7 og 8 má sjá að megin ástæður þess að 

þátttakendur stunduðu ekki líkamsrækt eða höfðu hætt síðastliðin 10 ár voru 

vegna veikinda/áverka og áhugaleysis, en báðir þessir þættir voru hæstir hjá 

Árskógum, en vegna veikinda/áverka var jafn hár hjá Korpúlfsstöðum og 

Árskógum. Einnig má sjá að margir þátttakendur frá Árskógum sögðu að það væri 

önnur ástæða en talin var upp fyrir því að þau stunduðu ekki líkamsrækt og 

nefndu þau leti, háan aldur og að líkamsræktarstarfsemi hefði verið lögð niður.  
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Mynd 7. Ástæða þess að líkamsrækt er ekki stunduð, skoðað eftir stöðum 

 

 

Mynd 8. Ástæða þess að hætt hefur verið að stunda líkamsrækt síðastliðin 10 ár 
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3.5. Viðhorf  

 

Tæplega helmingur þátttakenda töldu að frekar mikið framboð væri á skipulagðri 

líkamsrækt fyrir einstaklinga eldri en 67 ára. Alls 25 þáttakendur töldu framboðið 

vera hvorki lítið né mikið, 14 töldu framboðið vera mjög mikið, 11 töldu 

framboðið vera frekar lítið og 5 þátttakenda töldu framboðið vera mjög lítið eins 

og sjá má á mynd 9. Flestir þeir sem töldu nóg vera í boði af skipulagðri 

líkamsrækt fyrir einstaklinga eldri en 67 ára komu frá Gerðubergi en þeir sem 

töldu lítið vera í boði komu frá Árskógum og Korpúlfsstöðum.  

 

Mynd 9. Skoðanir þátttakenda á framboði á skipulagðri líkamsrækt fyrir 

einstaklinga eldri en 67 ára, skoðað eftir stöðum 

 

Á mynd 10 má sjá almenna ánægju þátttakenda með skipulagða líkamsrækt sem í 

boði er fyrir fólk eldra en 67 ára. Þar má sjá að 44 voru mjög ánægðir, 30 voru 

frekar ánægðir, 19 voru hvorki ánægðir né óánægðir, 4 voru frekar óánægðir og 3 

þátttakenda voru mjög óánægðir. Þegar litið er á almenna ánægju út frá stöðum 

kemur í ljós að þátttakendur frá Gerðubergi voru ánægðastir með það sem er í 

boði en þeir sem ekki höfðu skoðun og þeir sem voru óánægðastir komu flestir frá 

Árskógum. Frá öllum félagsmiðstöðvunum voru konur almennt ánægðari en 

karlar með þá skipulögðu líkamsrækt sem er í boði. 
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Mynd 10. Almenn ánægja þátttakenda með skipulagða líkamsrækt sem er í boði 

fyrir einstaklinga eldri en 67 ára, skoðað eftir stöðum 

 

Þátttakendur fengu tækifæri til að koma viðhorfum sínum á framfæri um hvað er 

jákvætt og hvað má bæta í líkamsrækt fyrir fólk eldra en 67 ára, á töflu 2 má sjá 

viðhorf þátttakenda til þessara þátta. Þátttakendum frá Gerðubergi fannst vanta 

meiri fjölbreytni, leikfimi á mismunandi getustigum, leiðsögn á 

líkamsræktarstöðvum og aukið fjármagn. Það sem þeim fannst hins vegar jákvætt 

var fjölbreytnin (t.d. dans og sundleikfimi), gott aðgengi, lítill kostnaður, góður 

kennari og félagsskapur. Þátttakendum frá Árskógum fannst að bæta mætti 

aðgengi að líkamsrækt og samgöngur, einnig fannst þeim vanta íþróttakennara og 

leikfimistíma á Árskógum. Það sem þeim fannst jákvætt er fjölbreytni (t.d. 

námskeið, fyrirlestrar og sund) og góður félagsskapur. Félagsmeðlimum Korpúlfa 

fannst kostnaður vera of mikill og bæta mætti aðgengi að líkamsrækt. Það sem 

þeim fannst hins vegar jákvætt var fjölbreytni (t.d. keila og sundleikfimi) og góður 

félagsskapur.  
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Tafla 2. Viðhorf þátttakenda til jákvæðra þátta og til þess sem má bæta í 

líkamsrækt fyrir einstaklinga eldri en 67 ára 

 

 

 

Jákvætt: 

 

 Fagvitund 

 Félagsskapur 

 Fjölbreytni  

 Námskeið 

 Fyrirlestrar 

 Sundlaugar 

 

 

 

 

 

 

Það sem má bæta: 

 

 Fá fleiri íþróttafræðinga til að 

þjálfa einstaklinga eldra en 67 ára 

 Aðlaga líkamsræktina að getustigi 

einstaklinga 

 Leiðsögn í líkamsræktarstöðvum 

 Fjölbreytni 

 Hvatningu 

 Samgöngur 

 Aðgengi 

 Aukið fjármagn 

 Lækka kostnað  

 Upplýsingaflæði 
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4. Umræður 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að leita svara við rannsóknarspurningunum sem 

settar voru fram í upphafi rannsóknarinnar. Niðurstöður gáfu til kynna að 

líkamsrækt hefur góð áhrif á heilsu aldraðra ásamt því sem hún bætir lífsgæði. 

Einnig kom fram að öll skipulögð líkamsrækt aldraðra eflir skilning og heilbrigði 

þeirra líkamlega, félagslega og andlega. Bætt lífsgæði er það sem hvetur 

þátttakendur til að stunda líkamsrækt og er því mikilvægt að gæði og aðlögun sé í 

fyrirrúmi við val á æfingum fyrir þennan aldurshóp. Þeir þátttakendur sem ekki 

stunda líkamsrækt eiga flestir við heilsufarsleg vandamál að stríða og mætti því 

aðlaga líkamsræktina að þeirra getustigi til að virkja þá. Einnig er áhugaleysi 

ástæða þess að þátttakendur stunda ekki líkamsrækt og telja þeir að æfingafélagi 

muni hvetja þá til að hefja ástundun í líkamsrækt. Mikilvægt er því að líkamsrækt 

aldraðra fari fram í félagslega studdu umhverfi. 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar 

saman við eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið á svipuðu viðfangsefni. Skipt 

verður niður í sömu undirkafla og gert var í niðurstöðukaflanum þ.e.a.s. 

þátttakendur, virkni, tegund líkamsræktar, hvatning og viðhorf. Að lokum verður 

fjallað um gildi niðurstaðna og mikilvægi þess fyrir íþróttafræðinga og aldraða 

einstaklinga, framtíðarsýn og hvað hægt væri að rannsaka í framhaldi af þessari 

rannsókn.  

 

4.1. Þátttakendur 

 

Í upphafi rannsóknar var markmiðið að fá alls 120 þátttakendur, 40 þátttakendur 

frá hverjum stað, til þess að svara spurningalistanum. Alls fengust 114 

þátttakendur, þar af 48 karlar og 66 konur. Þessi munur á þátttöku kynja teljum við 

vera vegna þess að konur voru almennt jákvæðri fyrir verkefninu og vildu frekar 

taka þátt en karlar. Mismunandi ástæður voru fyrir ónægðri þátttöku eftir stöðum. 

Frá Gerðubergi tóku alls 35 einstaklingar þátt í rannsókninni og getur ástæða þess 

meðal annars verið vegna lélegra veðurskilyrða á þeim tíma sem rannsóknin var 

framkvæmd. Alls tóku 39 einstaklingar þátt frá Árskógum og munaði því litlu að 

markmiði hefði verið náð varðandi fjölda þátttakenda. Meiri tími en áætlaður var 

fór í að framkvæma rannsóknina á Árskógum þar sem gengið var í íbúðir allra 
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þátttakenda og höfðu sumir þeirra skemmtilegar sögur að segja frá. Þátttakendur 

frá Korpúlfsstöðum voru alls 40 einstaklingar og teljum við að markmiði þátttöku 

hafi verið náð vegna þess að rannsóknin var framkvæmd á eftirsóttum atburði 

Korpúlfa þar sem fjöldi einstaklinga voru komnir saman. 

 Stefnt var að því að þátttakendur rannsóknarinnar væru 67 ára og eldri 

þ.e.a.s. þeir einstaklingar sem komnir eru á ellilífeyrisaldur. Þeir einstaklingar sem 

tóku þátt voru á aldrinum 67-93 ára og var meðalaldurinn 78 ára. Algengasta 

menntun sem þátttakendur höfðu lokið var barnaskóli, gagnfræðaskóli og 

iðnmenntun og teljum við það stafa af því að á menntaárum þátttakenda voru 

gerðar minni kröfur og möguleikar til menntunar ekki miklir. 

 

4.2. Virkni 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 73% þátttakenda stunduðu 

líkamsrækt þannig að þau mæddust, þreyttust eða svitnuðu einu sinni í viku eða 

oftar. Sú tala er há ef niðurstöðurnar eru bornar saman við eldri rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á sama viðfangsefni í Bandaríkjunum og Evrópu en þar stunda 

einungis um 50% aldraðra líkamsrækt (Gonzalez, Varo, Santos, De Irala, Gibney, 

Kearne og Martínez, 2001; Brach, Simonsick, Kritchevsky, Yaffe og Newman, 

2004). Þessar niðurstöður eru mjög jákvæðar þar sem hreyfing er mikilvægur 

þáttur svo einstaklingar öðlist tækifæri til að vera lengur sjálfbjarga og betur í 

stakk búnir til að koma í veg fyrir óþarfa byltur (Howlay og Frank, 2007). Velta 

má vöngum yfir því hvers vegna virkni þátttakenda í líkamsrækt úr okkar 

rannsóknarúrtaki sé meiri ef miðað er við fyrrnefndar rannsóknir frá öðrum 

löndum. Mögulegar ástæður gætu verið vegna þess að þátttakendur okkar eru 

virkir meðlimir í félagsstarfi og bjóða sumar félagsmiðstöðvar upp á líkamsrækt 

sem hluta af þeirra dagskrá. Með þessu má sjá að tengsl gætu verið á milli virkni í 

félagsstarfi og líkamsrækt.  

Þegar skoðað er hvort fleiri karlar eða konur stunduðu líkamsrækt má sjá 

að fleiri karlar en konur stunduðu líkamsrækt og samræmist það niðurstöðum eldri 

rannsókna sem gerðar hafa verið á svipuði viðfangsefni (Gonzalez, Varo, Santos, 

De Irala, Gibney, Kearne og Marínez, 2001). Ýmsar ástæður geta legið að baki 

þessara niðurstaðna, má nefna mismunandi áhugamál kynja þar sem konum finnst 
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oft skemmtilegt að heimsækja hvor aðra og spjalla saman á meðan karlar velja 

heldur að stunda afþreyingu saman eins og til dæmis að spila golf og fara í sund. 

Þetta er þó afar einstaklingsbundið. Einnig sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

ekki er hægt að sjá marktækan mun á þátttöku í líkamsrækt eftir menntun en hins 

vegar sýna erlendar rannsóknir að tengsl eru á milli menntunar og virkni í 

líkamsrækt. Því meiri menntun sem erlendu þátttakendurnir höfðu lokið því 

virkari voru þeir í líkamsrækt. (Gonzalez, Varo, Santos, De Irala, Gibney, Kearne 

og Marínez, 2001; Brach, Simonsick, Kritchevsky, Yaffe og Newman, 2004). 

Hægt er að álykta að þessi munur á tengslum menntunar og virkni í líkamsrækt á 

milli okkar rannsóknarúrtaks og annarra landa stafi af því að færri möguleikar til 

menntunar hafi verið á Íslandi á þessum tímum.  

Nýleg rannsókn sem gerð var á Spáni um virkni aldraðra í líkamsrækt 

sýnir að virkni í líkamsrækt fer minnkandi eftir aldri og samræmist það 

niðurstöðum úr okkar rannsókn (Garatachea, Molinero, García, Jiménez, Gallego 

og Márquez, 2009). Viðnám og hreysti gegn sjúkdómum fer minnkandi eftir 

fimmtugt og minnkar því geta einstaklings til að stunda líkamsrækt. Þetta er líkleg 

ástæða þess að virkni í líkamsrækt fer minnkandi eftir aldri (Brunet og Sabiston, 

2011).  

Þátttakendur stunduðu líkamsrækt meðaltali tvisvar til þrisvar sinnum í 

viku 30 mínútur í senn. Þessar niðurstöður eru mun lægri en ráðleggingar 

Lýðheilsustöðvar segja til um líkamsrækt aldraðra en þær segja að aldraðir eiga að 

stunda líkamsrækt daglega 30 mínútur í senn (Lýðheilsustöð, 2008). Því má sjá að 

stór hluti þátttakenda okkar rannsóknar stundar líkamsrækt en ekki nógu oft í viku 

til að viðhalda góðri líkamsgetu. 

Þegar skoðuð er virkni í líkamsrækt eftir félagsmiðstöðvunum þremur, þar 

sem rannsóknin var lögð fyrir, kom í ljós að virkni í líkamsrækt var mest hjá 

þátttakendum frá Gerðubergi eins og sjá má á mynd 2. Ætla má að það sé vegna 

þess að boðið er upp á fjölbreytta líkamsrækt í félagsmiðstöðinni undir leiðsögn 

íþróttakennara sem þátttakendur voru almennt ánægðir með. Í Árskógum var 

virkni þátttakenda í líkamsrækt minnst af þeim félagsmiðstöðum sem skoðaðar 

voru. Margar ástæður geta verið fyrir því en í janúar árið 2011 var 

líkamsræktarstarfsemin á Árskógum lögð niður þar sem ekki var nægilegt 

fjármagn til staðar. Almenn óánægja íbúa Árskóga var með þetta fyrirkomulag og 

vilja allir fá líkamsræktarstarfsemina á ný í húsið. Margir íbúar Árskóga hafa hætt 
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að stunda líkamsrækt í kjölfar þessarar þróunar vegna þess að þeir treysta sér ekki 

eða hafa ekki kost á að sækja líkamsrækt annað vegna samgönguörðuleika. 

 Ein niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að algengast var að þátttakendur 

höfðu stundað líkamsrækt fyrir 20 ára aldur og eftir 67 ára aldur, en alls 29% 

þátttakenda höfðu stundað líkamsrækt allt sitt líf (Forsén, Loland, Vuillemin, 

Chinapaw, Poppel, Mokkink, Mechelen og Terwee, 2010). Getur þetta stafað af 

því að þegar þátttakendur rannsóknar okkar voru yngri en 20 ára hreyfði þeir sig 

mikið við daglegar venjur og störf. Þátttakendur höfðu orð á því að líkamsrækt 

þeirra á yngri árum hafi verið stunduð á annan hátt en líkamsrækt í dag. Þá var 

gengið meira á milli staða því notkun bíla var ekki jafn algeng og í dag. Þá var 

meira um erfiðisvinnu og útiveru vegna minni tækni en er nú á dögum. Mikil 

þátttaka í líkamsrækt eftir 67 ára aldur getur verið vegna þess að á síðustu árum 

hefur orðið mikil vakning á mikilvægi þess að halda góðri heilsu á eldri árum því 

öldruðum hefur farið fjölgandi í þjóðfélaginu (Hagstofa Íslands, 2010; Forsén, 

Loland, Vuillemin, Chinapaw, Poppel, Mokkink, Mechelen og Terwee, 2010). Út 

frá þessum niðurstöðum má álykta að þeir sem stunduðu líkamsrækt á yngri árum 

eru líklegri til að verða virkir í líkamsrækt á eldri árum. Erfitt hefur verið að finna 

eldri rannsóknir sem gerðar hafa verið með því markmiði að kanna hvort meiri 

líkur séu á því að einstaklingur sem stundar líkamsrækt á yngri árum stundi einnig 

líkamsrækt á efri árum.  

 

4.3. Tegund líkamsræktar  

 

Þegar spurt var hvers konar líkamsrækt þátttakendur stunduðu og hvaða 

líkamsrækt þeim fannst skemmtilegust kom í ljós að langflestir þátttakendur 

stunduðu gönguþjálfun og fannst hún einnig skemmtilegust eins og sjá má á mynd 

4. Telja má að gönguþjálfun sé mest stunduð og vinsælust vegna þess hversu 

auðvelt er fyrir flesta að stunda hana, hægt er að stunda hana nánast hvar sem er 

og hvenær sem er. Sú líkamsækt sem kom á eftir gönguþjálfun var leikfimi og 

sund. Teljum við að leikfimi sé mikið stunduð og vinsæl vegna þess að boðið er 

upp á leikfimistíma í flestum félagsmiðstöðvum, þá er kennt í hópum og myndast 

við það félagsleg tengls milli þátttakenda. Vinsældir og virkni í sundi má telja að 

sé mikil vegna góðrar aðstöðu sundlauga hér á landi.  



40 
 

Af þátttakendum stunduðu 52% líkamsrækt undir stjórn þjálfara/kennara og var 

þar leikfimi vinsælust. Flestir þátttakendur sem stunda leikfimi undir stjórn 

þjálfara/kennara komu frá Gerðubergi og kemur það ekki á óvart þar sem góðir 

einstaklingar standa að leikfimistímanum sem gerir andrúmsloftið jákvætt og 

skemmtilegt. Vatnsleikfimi kemur næst á eftir leikfimi og má álykta að það sé 

vegna þess að félög og einstaklingar bjóða upp á vatnsleikfimi fyrir aldraða. Dans 

og gönguþjálfun voru einnig mikið stunduð en algengt er að boðið sé upp á þessa 

líkamsrækt í félagsstarfi aldraðra.  

Þátttakendur sem stunduðu líkamsrækt á eigin vegum voru 36% og var 

gönguþjálfun lang vinsælust hjá þeim hópi. Þessar vinsældir má rekja til þess að 

auðvelt er fyrir einstaklinga að stunda gönguþjálfun á eigin vegum. Flestir 

þátttakendur sem stunduðu gönguþjálfun komu frá Gerðubergi. Þessar niðurstöður 

má rekja til þess að virkni þátttakenda í líkamsrækt almennt var mest í 

Gerðubergi. Fleiri velja að stunda líkamsrækt undir stjórn þjálfara/kennara heldur 

en á eigin vegum og samræmist það niðurstöðum eldri rannsókna sem sýna að 

félagsskapur og hvatning frá þjálfara/kennara er stór þáttur í virkni aldraðra í 

líkamsrækt (Howlay og Frank, 2007). 

 

4.4. Hvatning 

 

Flestir þátttakendur í rannsókninni eða 75% töldu að aukin lífsgæði væri þeirra 

helsta ástæða þess að þeir stunda líkamsrækt. Endurspeglar það niðurstöður 

rannsóknar Cotton, Ekeroth og Yancy sem gerð var árið 1998 en þar kom fram að 

langtímaáhrif líkamsræktar eru aukin lífsgæði. Þeir þátttakendur sem ekki 

stunduðu líkamsrækt töldu að æfingafélagi hefði hvetjandi áhrif á þá til að stunda 

líkamsrækt. Þetta er eins og við mátti búast því eldri rannsóknir sýna að 

félagslegaslegur stuðningur er stór þáttur í því að fá aldraða til að vera virkir í 

líkamsrækt Með félagslegum stuðningi finnur einstaklingurinn fyrir öryggi, 

hvatningu og vellíðan. Þessir þættir gera einstaklinginn áhugasamari og um leið 

virkari í líkamsrækt (Tokarski, 2004).  

Megin ástæða þess að þátttakendur okkar stunduðu ekki líkamsrækt var 

vegna veikinda/áverka og áhugaleysis sem samræmist niðurstöðum fyrri 

rannsókna á viðfangsefninu þar sem fram kemur að viðnám og hreysti gegn 

sjúkdómum minnkar með hækkandi aldri. Þessir þættir voru mestir á Árskógum 
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og getur niðurstaða rannsóknar okkar stafað af því að íbúar í Árskógum voru 

almennt eldri en þátttakendur frá hinum stöðunum. Þegar þátttakendur voru 

spurðir hvort þeir höfðu hætt að stunda líkamsrækt síðastliðin 10 ár og hver 

ástæðan fyrir því væri, kom í ljós að 39% þátttakenda höfðu hætt að stunda 

líkamsrækt síðastliðin 10 ár og var aðal ástæða þess veikindi/áverki og áhugaleysi. 

Flestir þeir sem höfðu hætt komu frá Árskógum sem er niðurstaða í samræmi við 

fyrri upplýsingar um að líkamsræktarstarfsemin á Árskógum var lögð niður í 

janúar árið 2011. Rannsókn sem tók á mjög sambærilegum þáttum sýndi einnig að 

þessar ástæður væru algengastar fyrir óvirkni og brotfalli úr líkamsrækt aldraðra 

(Bouchard, Blair og Haskell, 2007). 

 

4.5. Viðhorf 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu almennt að mikið væri í boði af skipulagðri 

líkamsrækt fyrir einstaklinga eldri en 67 ára og komu flestir þeir frá Gerðubergi en 

þeir sem töldu lítið vera í boði komu flestir frá Árskógum. Flestir þátttakendur 

voru almennt ánægðir með líkamsrækt sem er í boði fyrir aldraða eins og sjá má á 

mynd 10. Þegar litið var á almenna ánægju út frá stöðum kom í ljós að 

þátttakendur frá Gerðubergi voru ánægðastir en Árskógar óánægðastir. Eins og 

áður hefur verið nefnt er boðið upp á mikið af skipulagðri líkamsrækt fyrir aldraða 

í Gerðubergi en engin líkamsrækt er í boði á Árskógum.  

 Í lokin fengu þátttakendur rannsóknarinnar að koma skoðunum sínum á 

framfæri. Það sem þátttakendum fannst jákvætt var að hafa íþróttafræðing til að 

stjórna skipulagðri líkamsrækt ásamt því að halda fyrirlestra og námskeið. 

Mikilvægt er að hafa íþróttafræðing til að stjórna líkamsrækt aldraða þar sem hver 

einstaklingur er mismunandi og aðlaga þarf æfingar að hverjum og einum (Best-

Martini og Botenhagen-DiGenova, 2003). Þau töldu einnig jákvætt að stunda 

líkamsrækt því góður félagsskapur getur myndast þegar hún er stunduð og líka 

hversu mikið er í boði af fjölbreyttri líkamsrækt fyrir aldraða. Sömu niðurstöður 

fengust í rannsókn sem gerð var árið 2009 um jákvæð áhrif félagslegra þátta sem 

skapast í líkamsrækt (Shin, Kang, Park og Heirkemper, 2009). Það sem 

þátttakendum rannsóknar okkar fannst mega bæta var að fá fleiri íþróttafræðinga 

til að sjá um líkamsrækt fyrir aldraða og aðlaga betur líkamsræktina að getustigi 

einstaklinga svo fleiri gætu tekið þátt. Einnig meiri fjölbreytni þannig að allir finni 
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eitthvað við sitt hæfi og nefndu þau hópkennslu og líkamsrækt utandyra, aukið 

aðgengi og samgöngur, bæta upplýsingaflæðið svo aldraðir viti hvað er í boði á 

hverjum stað, auka fjármagn og lækka þannig kostnað einstaklinga. Margar 

ástæður geta legið að baki þessara niðurstaðna um þá þætti sem má bæta eins og 

til dæmis niðurskurður sem hefur bitnað á starfsemi eldri borgara vegna 

efnahagsástandsins í þjóðfélaginu í dag.  

 

4.6. Gildi niðurstaðna  

 

Gildi niðurstaðna þessarar rannsóknar gætu gagnast ýmsum aðilum sem koma að 

heilsu aldraðra. Niðurstöður rannsóknar okkar geta hvatt aldraða til að stunda 

líkamsrækt þar sem þeir sjá hve stór hluti þátttakenda stundar líkamsrækt og áhrif 

sem líkamsrækt hefur á lífsgæði þeirra. Einnig koma skoðanir þátttakenda fram í 

niðurstöðum sem hægt er að nýta til að betrumbæta líkamsræktarstarfsemina sem 

nú þegar er í boði fyrir þá. 

Gildi niðurstaðna okkar fyrir íþróttafræðinga eru margvísleg. Virkja þarf 

þann hóp sem ekki stundar líkamsrækt ásamt því að viðhalda þeim hópi sem nú 

þegar stundar líkamsrækt. Íþróttafræðingur getur gert það með því að hafa 

fjölbreytta líkamsrækt í félagslega studdu umhverfi sem miðað er að því sem 

þátttakendum finnst skemmtilegast, til dæmis gönguþjálfun, leikfimi og sund. 

Mikilvægt er að aðlaga æfingarnar að einstaklingum til að halda þeim sem lengst 

virkum í líkamsrækt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftir 80 ára aldur verða 

þátttakendur óvirkari í líkamsrækt vegna veikinda/áverka en með aðlögun æfinga 

að einstaklingum væri hægt að halda þessum hópi lengur virkum. Til að fá 

einstaklinga til að stunda líkamsrækt á eigin vegum getur íþróttafræðingurinn 

frætt einstaklinga um mikilvægi líkamsræktar og sett upp æfingaráætlun með 

auðveldum æfingum sem hægt er að framkvæma án þjálfara/kennara. Með 

þessum hætti er hægt að fá einstaklinga til að stunda líkamsrækt oftar í viku og ná 

því viðmiði Lýðheilsustöðvar sem er 30 mínútur á hverjum degi. 

 Reykjavíkurborg, bæjar- og sveitafélög gætu nýtt sér niðurstöður 

rannsóknar okkar til að efla líkams- og heilsuræktarstarfsemi aldraðra. Í 

niðurstöðum rannsóknar okkar má sjá viðhorf aldraðra, hvað er vinsælast og hvað 

má bæta. Einnig sjá þau ávinning sem aldraðir hljóta við að stunda líkamsrækt og 
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hversu mikilvæg hún er fyrir þá. Útfrá upplýsingum niðurstaðna er til dæmis hægt 

að koma af stað heilsueflingu sem miðar að öldruðum og hvetur þá til að stunda 

reglulega líkamsrækt. 

Með niðurstöðum rannsóknar okkar geta félög aldraðra og heilbrigðis-

stéttir séð hvaða líkamsrækt aldraðir stunda helst og aðlaga því dagskrá 

líkamsræktar út frá því. Einnig geta þau séð hver viðhorf aldraðra eru til 

líkamsræktar og hvað þeim finnst mega bæta, til dæmis að hafa fjölbreytta 

líkamsrækt undir stjórn íþróttafræðings og bæta upplýsingaflæði. 

Ofangreindir aðilar og stofnanir gætu nýtt sér niðurstöðurnar til að pressa á 

yfirvöld um bætta, meiri og vandaðri þjónustu í formi líkamsræktar. Heilbrigði 

aldraðra ætti ekki að vera málefni heilbrigðisstéttanna einna, heldur þverfaglegt 

átak allra, allt frá stjórnvöldum, félagsmiðstöðvum til einstaklinganna sjálfra. 

Lykilhugtak er máttur, það er að efla mátt og megin einstaklinga og samfélags við 

að taka þær ákvarðanir sem leiða til aukins heilbrigðis.  

 

4.7. Framtíðarsýn  

 

Í framtíðinni væri gaman að skoða af hverju fleiri karlar en konur stunda 

líkamsrækt og hvers vegna virkni sé minnst frá 20-67 ára aldri. Fróðlegt væri að 

skoða hvort tengsl eru á milli virkni aldraðra í félagsstarfi og líkamsrækt. 

Áhugavert væri að bera saman ýmsa þætti við önnur lönd, eins og hvers vegna 

aldraðir eru virkari í líkamsrækt í okkar rannsóknarúrtaki hér á Íslandi en í öðrum 

löndum, einnig hvort líkamsræktarstarfsemi aldraðra hér á landi sé frábrugðin 

líkamsræktarstarfsemi í öðrum löndum fyrir þennan aldurshóp. Athyglisvert væri 

að bera saman landshluta á Íslandi og sjá hvort munur er á virkni og framboði á 

líkamsrækt aldraðra. Eins og ástandið er í þjóðfélaginu í dag væri áhugavert að 

skoða áhrif kreppunnar á líkamsrækt aldraðra en mikill niðurskurður hefur nú 

þegar orðið á starfsemi þeirra.  

 Rannsóknin gaf til kynna að heilbrigði er ekki einkamál hvers þátttakenda, 

þeir sem lifa í samfélagi hafa áhrif á heilbrigði hvers annars og með því að stuðla 

meðvitað að þeirra eigin heilbrigði hafa þeir áhrif á heilsu og líðan í kringum þá. 

Því er nauðsynlegt að kanna styrkleika og úrræði samfélagsins til að styðja 

aðgerðir til bættrar heilsu. 
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Viðaukar  
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Kynningarbréf til þátttakenda 
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Spurningalisti 

 

Heilsurækt aldraðra 

 

Kæri þátttakandi  

Við erum tveir nemendur frá Háskólanum í Reykjavík sem erum að 

kanna heilsurækt aldraðra, en könnunin er liður í lokaverkefni okkar í 

íþróttafræði. Spurningakönnunin ber yfirskriftina „Heilsurækt 

aldraðra“ og er tilgangur verkefnisins að komast að því hvernig hægt 

er að betrumbæta íþróttastarf aldraðra til að auka aðsókn og áhuga. 

Okkur ber að benda á að þér er ekki skylt að svara einstökum 

spurningum, en farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál og 

nafn þitt kemur hvergi fram, hvorki á svarblaðinu né í úrvinnslu. Líkt 

og í allri rannsóknarvinnu af þessu tagi liggur áreiðanleiki 

rannsóknarniðurstaðna í því að sem flestir svari spurningalistanum. 

Það er því von okkar að þú sjáir þér fært að svara listanum og biðjum 

við þig því um að svara eftir bestu getu. 

 

Með kærri kveðju og von um góða þátttöku  

Helga Hafsteinsdóttir og Sigurlaug Rúna Guðmundsdóttir 
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Spurningakönnun 

1. Hvert er kyn þitt? 

□ Karlmaður 

□ Kvenmaður 

 

2. Hvert er fæðingarár þitt?______________ 

 

3. Hvert er síðasta skólastig sem þú laukst? 

□ Barnaskóli  

□ Gagnfræðaskóli 

□ Framhaldsskóli 

□ Iðnmenntun 

□ Grunnnám úr háskóla 

□ Framhaldsnám úr háskóla  

□ Hef ekki lokið formlegri menntun  

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 
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4. Hversu oft í viku stundar þú líkamsrækt þannig að þú mæðist, 

þreytist eða svitnar? 

□ Ég stunda ekki líkamsrækt 

□ 1-2 sinnum í viku 

□ 3-4 sinnum í viku 

□ 5-6 sinnum í viku 

□ Daglega eða oftar  

 

5. Hversu langan tíma í senn stundar þú líkamsrækt þannig að þú 

mæðist, þreytist eða svitnar?  

□ Ég stunda ekki líkamsrækt 

□ 10-20 mínútur 

□ 20-30 mínútur 

□ 30-40 mínútur 

□ 40-50 mínútur 

□ 50-60 mínútur 

□ 60 mínútur eða lengur  
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6. Hvers konar líkamsrækt stundar þú, þannig að þú mæðist, 

þreytist eða svitnar, og hversu oft í viku stundar þú hverja fyrir sig? 

□ Ég stunda ekki líkamsrækt 

□ Stunda leikfimi______sinnum í viku  

□ Syndi______sinnum í viku 

□ Stunda vatnsleikfimi______sinnum í viku 

□ Stunda boccia______sinnum í viku  

□ Stunda dans______sinnum í viku 

□ Stunda gönguþjálfun______sinnum í viku 

□ Annað, þá hvað?_________, ________ sinnum í viku  

 

7. Hvaða líkamsrækt, þar sem þú mæðist, þreytist eða svitnar, finnst 

þér skemmtilegust af eftirfarandi? (Vinsamlegast merkið einungis í 

einn reit) 

□ Leikfimi 

□ Sund 

□ Vatnsleikfimi 

□ Boccia 

□ Dans 

□ Gönguþjálfun 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 
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8. Hvaða líkamsrækt stundar þú þannig að þú mæðist, þreytist eða 

svitnar undir stjórn þjálfara / kennara? (Vinsamlegast merktu við allt 

sem við á)  

□ Ég stunda ekki líkamsrækt undir stjórn þjálfara / kennara 

□ Leikfimi 

□ Sund 

□ Vatnsleikfimi 

□ Boccia 

□ Dans 

□ Gönguþjálfun 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 

 

9. Hvaða líkamsrækt stundar þú, þannig að þú mæðist, þreytist eða 

svitnar á eigin vegum? (Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

□ Ég stunda ekki líkamsrækt á eigin vegum  

□ Líkamsræktarstöð 

□ Sund 

□ Gönguþjálfun 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 
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10. Hver er þín helsta hvatning til að stunda líkamsrækt, þannig að þú 

mæðist, þreytist eða svitnar? (Vinsamlegast merktu við eitt atriði sem 

skiptir þig mestu máli)  

□ Ég stunda ekki líkamsrækt 

□ Bætt líkamlegt hreysti 

□ Bætt andleg líðan 

□ Kennarinn 

□ Félagsskapur 

□ Lífsgæði 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 

 

11. Hversu mikil eða lítil áhrif telur þú að líkamsrækt hafi á lífsgæðin 

þín? 

□ Mjög mikil  

□ Frekar mikil 

□ Hvorki mikil né lítil  

□ Frekar lítil  

□ Mjög lítil  
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12. Hver er megin ástæða þess að þú stundar ekki líkamsrækt þannig 

að þú mæðist, þreytist eða svitnar? (Vinsamlegast merktu við allt sem 

við á) 

□ Ég stunda líkamsrækt 

□ Sú líkamsrækt sem mér stendur til boða hentar mér ekki 

□ Tímaskortur 

□ Of erfitt fyrir mína getu 

□ Áhugaleysi 

□ Skortur á aðgengi 

□ Veikindi / áverkar 

□ Áhyggjur af áhættu 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 
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13. Ef þú stundar ekki líkamsrækt, þannig að þú mæðist, þreytist eða 

svitnar, telur þú að eftirtaldir möguleikar myndu hvetja þig til að 

stunda? (Vinsamlegast merktu við allt sem við á)  

□ Ég stunda líkamsrækt  

□ Betra upplýsingaflæði 

□ Meiri fjölbreytni  

□ Betra aðgengi 

□ Betri aðstaða 

□ Hafa æfingafélaga 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 
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14. Hvenær á lífsleiðinni hefur þú verið virkur / virk í líkamsrækt? 

(Vinsamlegast merktu við allt sem við á) 

□ Ég hef aldrei stundað líkamsrækt  

□ Yngri en 20 ára  

□ 21-30 ára 

□ 31-40 ára 

□ 41-50 ára 

□ 51-60 ára 

□ 61-66 ára  

□ 67 ára eða eldri  
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15. Ef þú hefur hætt að stunda líkamsrækt síðast liðin 10 ár, hver var 

megin ástæða þess að þú hættir? (Vinsamlegast merktu við alla þá 

valmöguleika sem við eiga) 

□ Ég hef ekki hætt að stunda líkamsrækt 

□ Veikindi / áverki 

□ Skipulögð heilsurækt var lögð niður 

□ Minni áhugi 

□ Tímaskortur 

□ Áhyggjur af áhættu 

□ Kostnaður 

□ Annað, þá hvað?_________________________________ 

 

16. Telur þú að framboð á skipulagðri líkamsrækt, með leiðsögn 

þjálfara / kennara, fyrir fólk eldra en 67 ára sé mikið eða lítið? 

□ Mjög lítið 

□ Frekar lítið 

□ Hvorki mikið né lítið  

□ Frekar mikið 

□ Mjög mikið 
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17. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu almennt með skipulagða 

líkamsrækt, með leiðsögn þjálfara / kennara, sem er í boði fyrir þinn 

aldurshóp?  

□ Mjög ánægð/ur 

□ Frekar ánægð/ur 

□ Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur  

□ Frekar óánægð/ur 

□ Mjög óánægð/ur 

 

18. Finnst þér eitthvað ábótavant við líkamsrækt fyrir fólk eldra en 67 

ára? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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19. Hvað finnst þér jákvætt við þá líkamsrækt fyrir fólk eldra en 67 

ára sem er nú þegar í boði? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Þá er þessu lokið 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

 

 

 

 

 
 


