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Útdráttur 
 

Markmið verkefnisins var að kanna viðhorf eldri borgara og forstöðumanna til 

tómstundastarfs á dvalar- og hjúkrunarheimilum og virkni íbúanna í  starfinu. 

Mikilvægt er að hafa öflugt tómstundastarf í boði á öldrunarheimilum svo eldri 

borgarar eigi möguleika á að taka þátt í starfi sem veitir þeim ánægju og vellíðan. 

Rannsókn var gerð á tveimur dvalar- og hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu. 

Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga á aldrinum 82 - 96 ára og forstöðumenn 

heimilanna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að það er mikilvægt að bjóða 

upp á fjölbreytt tómstundastarf þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Viðmælendur okkar töldu sig taka virkan þátt í því tómstundastarfi sem er í boði á 

þeirra dvalar- og hjúkrunarheimili. Viðhorf allra viðmælenda okkar til 

tómstundastarfsins var gott og töldu þeir hvatningu starfsfólks til þátttöku einnig 

mikilvæga.  
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Inngangur 

Tómstundir eða önnur valin hegðun fyrir utan vinnu og aðrar skyldur eru mikilvægar 

fyrir fólk og sérstaklega  einstaklinga á efri árum. Tómstundaþátttaka síðar á ævinni 

stuðlar að góðri öldrun og eykur líkamlega, andlega og tilfinninga- og félagslega líðan 

síðar á ævinni (Humberstone, 2010).  

Mikilvægt er að nýta frítímann í athafnir sem hafa jákvæð áhrif á líðan okkar því 

frítíminn er mikilvægur hluti af lífi okkar og þróun mannkynsins. Virkni hefur góð áhrif á 

líkama og sál og eykur líkur á að fólk lifi lengur sjálfstæðu og heilbrigðu lífi þegar komið 

er á eftirlaunaldur. Tómstundastarf er því farið að skipta miklu meira máli fyrir líf eldri 

borgara (Agahi, 2008). Viðhorf einstaklinga til tómstunda getur verið mismunandi þar 

sem reynsla og skilningur hvers einstaklings fyrir sig stýrir því hvað  hann telur vera 

tómstund og hvað ekki (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Hér á eftir verður fjallað um ellina og gildi hennar og helstu kenningar sem stuðst er 

við í öldrunarfræðum. Þá verður hugtakið tómstundir skilgreint og farið yfir mikilvægi 

tómstunda. Komið verður inn á félagsstarf aldraðra og iðjuþjálfun sem er í boði á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum, farið yfir hugtakið virkni og mikilvægi virkni á efri árum 

auk þess sem vitnað verður í eldri rannsóknir um tómstundir og virkni. Margir þættir 

geta hindrað virkni eldri borgara í tómstundastarfi og verður farið yfir helstu hindranir.  

Þá verður rannsókn okkar kynnt, greint verður frá þeirri aðferðafræði sem við 

studdumst við, þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar, afstöðu rannsakenda og 

komið inn á siðferðileg mál rannsókna. Að lokum eru niðurstöður kynntar, hvaða þemu 

komu út úr greiningu viðtalanna ásamt umræðum þar sem niðurstöður okkar eru 

teknar saman.   

Víða er starfrækt gott og skipulagt tómstundastarf á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 

vakti það forvitni okkar um virkni  einstaklinga í tómstundarstarfinu og almennt viðhorf 

þeirra til þess. Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hversu mikil virkni íbúa 

og einstaklinga væri í tómstundastarfi á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Einnig var leitað 

eftir svörum við því hver viðhorf viðmælendanna voru til tómstundastarfs. Leitast var 

eftir því að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru viðhorf til 

tómstundastarfs á dvalar- og hjúkrunarheimilum og hversu virkir eru þátttakendur?  
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1 Efri árin 

Þegar einstaklingar eru komnir á efri árin hafa þeir kynnst lífinu og ættu að vera 

vissir um tilgang lífsins. Ellin er laus við ástríðu og hagsmuni sem kynda undir baráttu, 

átök, stríð og streitu hinna yngri. Er ellin færist yfir staldra einstaklingar gjarnan við og 

veita lífinu sjálfu eftirtekt í stað þess að nýta lífsorkuna í að ana áfram. Einstaklingar á 

efri árum búa yfir þekkingu og reynslu  sem þeir geta miðlað áfram til yngri kynslóða og 

því horfir æskan oft til ellinnar til að ná áttum í lífinu (Páll Skúlason, 1996).  

Öldrun er hlutlaust heiti á ferli, því árin færast yfir mann, og í því felst engin afstaða 

til þess hvort öldrun sé til góðs eða ills. Orðið elli hefur aftur á móti fengið neikvæða 

mynd á sig þar sem orðið vísar til þess að vera gamall (Jón Björnsson, 1996). 

Fyrir mörgum getur ellin verið tími tilfinningalegrar skynjunar á vitund og ánægju. Af 

þeirri ástæðu taka sumir aldraðir upp á því að finna sér áhugamál til að hlúa að, eins og 

garðyrkju, fuglaskoðun, höggva út myndir, búa til málverk eða tónlist, jafnvel þótt þeir 

hafi aldrei gert það áður (Berger, 2011).  

1.1 Gildi efri áranna 

Þrátt fyrir að einstaklingar verði aldraðir þarf ekki að vera að þeir hafi kynnst öllum 

gildum efri áranna. Grundvöllur þess að ná andlegum þroska er að hafa tamið sér 

hófstillt líferni og lagt rækt við sálargáfur sínar. Mikilvægt er að geta treyst á 

vinasambönd og hafa náð að mynda góðan skilning á öðrum manneskjum (Páll 

Skúlason, 1996).  

Menn eru félagsleg dýr, háð hvert öðru til þess að lifa og vaka saman og veita hvert 

öðru gleði. Þessi þáttur í mannlegu eðli er eins alla ævi hvort sem er við fæðingu eða 

síðar á ævinni. Út frá rannsóknum er talið að aldraðir þurfi að minnsta kosti einn náinn 

félaga. Fyrir mörgum er þetta náinn vinur en fyrir öðrum einnig makar. Aldraðir gera 

sér stundum ekki grein fyrir því hversu mikilvægt er að eiga góðan og náinn félaga á 

efri árunum fyrr en sambandið slitnar eða einstaklingurinn fellur frá. Gæði vináttu eru 

mikilvæg, sérstaklega á efri árunum (Berger, 2011).  

Ytri aðstæður hafa einnig áhrif á það hvort að einstaklingar hafi náð að mynda 

góðan andlegan þroska. Sumir hafa búið við erfiðar aðstæður og hafa því ekki getað 

leyft sér að slaka á og sinna sínum andlegu hugðarefnum. Siðir og samskipti manna í 
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þjóðfélaginu segja til um þroska einstaklinga og hvort nærgætni, tillitssemi og virðing 

ríki meðal fólksins fremur en afskiptaleysi, ruddaskapur og ókurteisi. Gildi ellinnar 

felast í andlegum þroska manna og því er mikilvægt að einstaklingar þróist í góðan 

farveg (Páll Skúlason, 1996).  

1.2 Þrenns konar aldur 

Aldur er yfirleitt talinn í árum en árin segja ekki allt og hefur aldri verið skipt niður í 

þrenns konar aldur; líffræðilegan aldur, sálrænan aldur og félagslegan aldur (Jón 

Björnsson, 1996). 

Þegar talað er um líffræðilegan aldur þá er átt við hvernig tíminn færist yfir 

líkamann og líffærin. Talið er að líffræðilegur aldur manns segi til um hvort maður sé 

nálægt eða fjarri ævilokum. Lífsskilyrði, lífsmáti og heppni hafa mikið að segja um hvort 

einstaklingar nái hámarksævilengd en talið er að hámarksævilengd mannsins sé um 

115-120 ár og er miðað við að einstaklingur lifi þá við ákjósanleg lífsskilyrði. Allir menn 

hrörna og deyja á endanum en nú til dags hafa einstaklingar tök á því að hægja á elli 

sinni til dæmis með inntöku ýmissa lyfja og líffæraskiptum. Áður fyrr féll fólk frá fyrr í 

aldri vegna þess hve læknameðferðir voru vanþróaðar. Ekki er þó hægt að setja 

samasemmerki milli þess að lengja lífið og að varðveita æskuna því langlífi er ekki 

eftirsóknavert ef það er kvalarfullt (Jón Björnsson, 1996).   

   Með sálfræðilegum aldri er átt við hvernig einstaklingur staðsetur sig á æviferlinum 

út frá því hvernig hann skynjar tímann og aldur sinn. Einstaklingur sem er illa á sig 

kominn, slitinn og þreyttur andlega getur upplifað sig sem gamlan einstakling á meðan 

einstaklingur sem er eldri í lífaldri getur verið ungur í anda og hagað sér eftir því en 

þetta er að miklu leyti háð því hvernig sjálfsmynd fólks er (Jón Björnsson, 1996).  

Félagslegur aldur er þegar tekið er mið af aldri manns út frá félagslegu umhverfi 

hans. Hvert og eitt samfélag hefur sína afstöðu til aldurs og fær hinum einstöku 

aldurshópum stöðu og samfélagslega þýðingu, réttindi og skyldur. Samfélög hafa 

væntingar til aldraðs fólks og geta væntingarnar verið mismunandi eftir samfélögum. 

Hérlendis er ætlast til að fólk hætti launavinnu um sjötugt og frá 67 ára aldri eiga allir 

rétt á ellilífeyri. Út frá þessu er ekki verið að miða við líffræðilegar ástæður, einungis 

félagslegar og stjórnmálalegar og hvað sé best fyrir samfélagið. Einstaklingur getur 

verið heilsuhraustur og í stakk búinn til þess að sinna vinnu sinni vel þrátt fyrir að vera 
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orðinn sjötugur en þá verður hann að hætta að vinna vegna reglu sem samfélagið 

hefur ákveðið (Jón Björnsson, 1996).  

1.3 Mismunandi sjónarhorn öldrunar 

Öldrunarfræðingar greina á milli fyrsta stigs öldrunar og annars stigs öldrunar.  

Fyrsta stigs öldrun lýsir sér þannig að alhliða breytingar eiga sér stað með tímanum, 

þær líkamlegu breytingar sem eiga sér stað þegar einstaklingar eldast. Annars stigs 

öldrun lýsir sér þannig að líkamlegir sjúkdómar koma fram sem geta verið genatengdir 

og heilsan stjórnast af umhverfisaðstæðum. Greinarmunurinn á milli þessara tveggja 

öldrunarstiga er ekki skýr (Berger, 2011).   

Öldruðum einstaklingum getur verið skipt í þrjá hópa. Fyrsti hópur er nefndur 

ungur-gamall (almennt þá á aldrinum 60-75 ára) og er það stærsti hópurinn. Sá hópur 

inniheldur einstaklinga sem eru við góða heilsu, virkir, fjárhagslega öruggir og 

sjálfstæðir og virkir í lífi fjölskyldu sinnar og samfélagi. Flestir þessara einstaklinga 

reikna með jafn góðri framtíð og fortíðin hefur verið, jafnvel að framtíðin verði betri.  

Næsti hópur er nefndur gamall-gamall (almennt þá yfir 75 ára aldur). Líkamleg og 

andleg geta hefur hrakað hjá einstaklingum í þessum hópi sem og félagslegur 

stuðningur er minni en þeir bera þó enn umhyggju fyrir sjálfum sér og eru stoltir.  

Að lokum er sá hópur sem kallast elsti-gamall (almennt þá yfir 85 ára aldur) og 

inniheldur sá hópur um 10% aldraðra einstaklinga. Einstaklingar sem tilheyra þessum 

hóp eru veikburða og í hættu á veikindum og meiðslum. Þessir einstaklingar þurfa 

mikla hjálp, eru háðir öðrum um nánast allt og þurfa yfirleitt að styðjast við þjónustu, 

svo sem hjúkrunarheimili og dvöl á sjúkrahúsum. Þó svo að aldurinn sé settur til 

viðmiðunar á það ekki alltaf við þar sem aldraðir einstaklingar sem tilheyra miðju 

hópnum (75-85 ára) geta verið einstaklingar á aldrinum 60 ára og allt til  90 ára (Berger, 

2011).   

1.4 Efri árin og frítíminn 

Þegar kemur að því að hætta í launaðri vinnu vegna aldurs er margt sem breytist. 

Við eigum meiri tíma fyrir okkur sjálf og gerum okkur grein fyrir því að vinnan skiptir 

miklu máli í lífi okkar þar sem hún uppfyllir ákveðnar grunnþarfir okkar. Á vinnustað 

tilheyrum við ákveðnum hóp, höfum ákveðin markmið sem við stefnum að og vinnum 
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að einhverju ákveðnu á hverjum degi. Vinnan gefur okkur tækifæri til þess að ná 

árangri og fá viðurkenningu frá öðrum. Þar sem við fáum útrás fyrir flestar þessar þarfir 

okkar í vinnunni er mikilvægt að undirbúa starfslok með því að finna sér áhugamál sem 

kemur í staðinn fyrir vinnuna (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdótti og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996).  

Fólk sem er komið yfir 75 ára aldur hefur mikinn frítíma og upplifir oft á tíðum 

einmannaleika en sú tilfinning getur valdið þunglyndi hjá eldri borgurum. Líkur eru á að 

þegar fólk er komið á þennan aldur  hafi það misst maka sinn og fái færri heimsóknir en 

áður. Eldri borgarar eru oftar en ekki farnir að gera upp líf sitt og getur sú staðreynd að 

tilheyra hópi þeirra elstu reynst þeim erfið. Einnig hafa líkamlegir þættir áhrif á líðan 

þeirra (Björn Harðarson, e.d). 

Frítíminn, sama hvernig honum er eytt, er mikilvægur hluti af hverju mannslífi og 

þróun mannkynsins.  Virkni einstaklings á efri árum eykur lífslíkur og líkur á að fólk lifi 

lengur sjálfstæðu og heilbrigðu lífi eftir starfslok. Tómstundastarf er því farið að skipta 

miklu meira máli fyrir líf eldri borgara (Agahi, 2008).  

1.5 Starfsemi á elli árum 

Starfsemi á síðari hluta fullorðinsára getur verið mikil og fjölbreytt. Sumir þurfa að 

vinna eins lengi og þeir geta á meðan aðrir eru í vinnu einungis vegna þess að vinnan 

veitir þeim félagsskap og góða sjálfsmynd en ekki vegna peninganna (Berger, 2011).  

Ein af uppáhalds starfsemi fólks sem komið er á eftirlaun er að hugsa vel um 

heimilið sitt. Það verður gjarnan aðaláhugamál fólks þegar það er komið á eftirlauna 

aldurinn. Bæði menn og konur sinna fleiri heimilisstörfum á eftirlaunaaldri. Garðyrkja 

verður frekar vinsæl á meðal aldraðra. Tekið er fram að krefjandi áhugamál og 

starfssemi heima fyrir eru í beinu samhengi við lægra hlutfall einstaklinga með 

heilabilun (Berger, 2011).  

Þegar fólk eldist vill það helst ekki flytja en ef fólk neyðist til að flytja vill það vera 

nálægt gamla hverfinu sínu, kannski í minni íbúð í húsi með lyftu, en vill komast hjá því 

að breyta mikið um umhverfi. Eldra fólk þarfnast þjónustu frá samfélaginu og er 

mikilvægt að því sé boðin þjónustan  í stað þess aðþau þurfi að leita eftir þjónustunni 

(Berger, 2011).   
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1.6 Breytingar á efri árum 

Margt getur valdið því að aldraður einstaklingur finni til örvæntingar, til dæmis 

daglegir hlutir sem valda langvarandi sársauka sem og hræðsla af völdum óvissu um 

framtíðina. Svo er það vitneskjan um óumflýjanlegan dauðann, sem er skyndilega svo 

nálægur, og óvissan um það hvað tekur við. Það að finna til örvæntingar er þannig hluti 

af því að eldast (Berger, 2011).  

Flest eldra fólk telur að persónuleiki þeirra og lífsviðhorf haldist nokkuð stöðug yfir 

líftíma þeirra, eins og þau þekkja líkamlegar breytingar á líkama sínum. Þegar árin 

færast yfir upplifir fólk hins vegar ýmsar breytingar sem geta reynst því erfiðar andlega, 

eins og til dæmis að geta ekki keyrt bíl lengur. Það að komast ekki á milli staða er ekki 

það sem reynist fólki ekki erfitt heldur er það tilfinningin sem fylgir því að geta ekki 

lengur framkvæmt hlutina sjálfur vegna heilsubrests í kjölfarið á öldrun (Berger, 2011).   

Trúariðkun getur hjálpað fólki að viðhalda líkamlegri og tilfinningalegri heilsu. 

Vísindamenn á sviði félagslegra þátta hafa fundið nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi 

hvetur trú til heilsusamlegs lífernis, í öðru lagi eykur trúariðkun félagsleg sambönd  og í 

þriðja lagi gefur trúin lífinu, aldrinum og dauðanum merkingu og dregur þannig úr 

streitu. Eftir því sem fólk eldist eykst trú þeirra og það biðst meira fyrir (Berger, 2011).  
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2 Kenningar um öldrun 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar sem stuðst er við í 

öldrunarfræðum. Kenningarnar sem farið verður yfir eru hlédrægnikenningin, 

athafnakenningin, samfellukenningin og þróunarþrepakenningar Erik Eriksson og R. 

Peck. Að lokum verður komið inn á kenninguna um sjálfið.  

2.1 Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin er ein útbreiddasta kenningin um persónuleika aldraðra. 

Aðalatriði kenningarinnar er að það sé eðlilegt að þegar einstaklingar eldast þá dragi 

þeir sig út úr tengslum sínum við umheiminn og skuldbindingum gagnvart honum og 

fjarlægist fólkið í kringum sig. Einstaklingar og samfélagið sameinast um að draga sig í 

hlé hvort frá öðru (Jón Björnsson, 1996).   

Kenningin er tvíþætt, annars vegar snýr hún að samfélaginu sem einstakingurinn lifir 

í og hins vegar að einstaklingnum sjálfum (Jón Björnsson, 1996).    

Einstaklingarnir sem skipa samfélagið eru dauðlegir og falla frá en samfélagið þarf 

að endurnýja einstaklingana sem halda því uppi. Hlutverki einstaklinga í samfélaginu 

lýkur ekki við dauða þeirra heldur eru aðrir sem taka við hlutverkunum. Það þarf sífellt 

að yngja upp í samfélaginu svo það geti haldi áfram að þróast. Samfélagið verður alltaf 

að tryggja að ábyrgðin sé færð í tæka tíð frá hinum öldruðu til hinna ungu. Samfélagið 

gerir öldruðum auðveldara fyrir að ganga inn í ellina með því að létta byrðum af þeim 

og draga smátt og smátt úr mikilvægi þeirra í samfélaginu (Jón Björnsson, 1996).  

Hin hlið kenningarinnar snýr að einstaklingnum sjálfum og þörfum hans. Talið er 

eðlilegt að þegar ellin færist yfir fólk þá eigi það til að draga sig í hlé og losa sig frá 

mikilli ábyrgð og skuldbindingum. Ekki er hægt að segja til um hvenær þessi tiltekna 

þörf fyrir að draga sig í hlé kemur upp en það fer ekki eftir líffræðilegum aldri heldur 

frekar eftir sálrænum aldri. Áhuginn á umheiminum minnkar hjá fólki eftir því sem það 

eldist, það vill frekar einbeita sér að því að halda vel í allar þær minningar sem það á 

eftir öll þessi ár  frekar en að finna sér nýjar athafnir. Hlédrægnikenningin á þó ekki við 

um alla sem eldast. Alls ekki allir draga sig í hlé þegar efri árin færast yfir, margir hverjir 

finna sér ný áhugamál til að njóta lífsins. Þegar samfélagið vill til dæmis að 

einstaklingar fari að draga sig til hlés eru margir sem streitast á móti og vilja gera gagn í 
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samfélaginu. Því er óhætt að segja að hlédrægni kemur ekki fram hjá öllum 

einstaklingum í ellinni. Hugmyndafræðilega styður kenningin þó við þá þjónustu sem 

aldraðir fá á sínum efri árum. Dvalar- og hjúkrunarheimili eru staðsett í rólegu umhverfi 

þar sem ekki er mikil umferðaös. Þar fá einstaklingarnir góða umönnun þar sem 

þörfum þeirra er mætt og þurfa þeir því litlar áhyggjur að hafa. Aðstaðan sem aldraðir 

fá gerir þeim auðveldara fyrir að draga sig til hlés í samfélaginu og geta þeir notið þess 

að hvílast í rólegu umhverfi og þurfa ekki að hafa áhyggjur af hinu daglega amstri (Jón 

Björnsson, 1996).  

2.2 Athafnakenningin 

 Á miðjum aldri í blóma lífsins eru einstaklingar duglegir og nógir sjálfum sér og 

öðrum. Að einstaklingur finni að hann geri gagn í samfélaginu og að aðrir þarfnist hans 

veitir honum vellíðan og jákvæða sjálfsmynd. Það sama á við um eldra fólk sem einnig 

þarf að finna að þörf sé fyrir það í samfélaginu þrátt fyrir að það sé hætt að vinna eða 

komið á elliheimili. Aldraðir eiga það til að afneita hrörnun sinni og er það í góðu lagi 

því ellin hefur fengið neikvæða mynd á sig og því er mikilvægt að hjálpa öldruðum að 

halda sem lengst í sína lífshætti. Ef að aldraðir fá það á tilfinninguna að þeir gegni ekki 

hlutverki í samfélaginu getur það valdið þeim mikilli vansæld. Mikilvægt er að teygja 

miðævina inn í efri árin og er æskilegt að hafa öflugt tómstundastarf í boði fyrir aldraða 

þegar þeir hætta að vinna svo þeir hafi eitthvað til athafna (Jón Björnsson, 1996). 

2.3 Samfellukenningin  

Öll erum við mismunandi, lifum mismunandi lífi og eigum okkar mismunandi ævi. 

Ekki er hægt að setja alla aldraða einstaklinga undir sama hatt því fólk er mismunandi í 

ellinni. Flestir vilja halda áfram að lifa því lífi sem þeir hafa valið sér fram að efri 

árunum. Fólk hefur valið sér lífsstíl sem það vill ekki þurfa að breyta, þrátt fyrir að vera 

komið á eftirlaun og jafnvel inn á dvalar- og hjúkrunarheimili, burt séð frá því hvort 

lífsstíllinn var athafnasamur eða hlédrægur. Um þetta snýst samfellukenningin. Ef 

einstaklingar hafa verið hlédrægir allt sitt líf þá er ekki ólíklegt að þeir haldi áfram á 

þeirri braut á efri árunum. Það sama má segja um þá sem hafa alltaf haft nóg fyrir 

stafni, þeir vilja halda því áfram inn í ellina. Fólk vill því hafa samfellu í gjörðum sínum 

og lífsháttum og verður sú tilhneiging þess æ sterkari með aldrinum. Einstaklingar 

verða að fá að mæta ellinni á sínum eigin forsendum hvort sem þeir kjósa að halda í 
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gamla lífshætti eða mynda nýja. Mikilvægt er að fólk finni vellíðan í ellinni og fái að 

eyða sínum síðustu æviárum í það sem því þykir skemmtilegt að gera og veitir því 

vellíðan. Einnig er mikilvægt að koma í veg fyrir að ellin rjúfi samfelluna í æviferlinu og 

lífsstílnum hjá öldruðum. Samfellukenningin undirstrikar þá staðreynd að þjónusta við 

eldri borgara verði að vera fjölbreytt og koma til móts við sem flesta eldri borgara. 

Einnig að aldraðir stjórni því hvernig þeir vilja haga lífi sínu í ellinni, að þeir velji sjálfir 

hvað þeir vilja gera hvort sem það er að taka þátt í félagsstarfi eða ekki. Mikilvægt er 

að hlusta á skoðanir þeirra því aldraðir vita sjálfir hvað er þeim fyrir bestu. Í lok 

samfellukenningarinnar er komið inn á mikilvægi þess að eldri borgarar reyni sem 

lengst að stjórna lífi sínu og haldi áfram sínum lífsstíl þrátt fyrir að ellin færist yfir en 

stuðlað er að því með öflugri heimaþjónustu (Jón Björnsson, 1996). 

2.4 Þróunarþrepakenning Erik H. Erikson  

Þróunarþrepakenning Erik H. Erikson fjallar um sálræna þróun einstaklingsins og 

lýsir einnig þeirri persónuleikaþróun sem á að að verða hjá öllum. Erikson segir að allir 

einstaklingar verði að takast á við þau átök sem koma fram á vissum þroskaskeiðum og 

eru mönnum óhjákvæmileg. Hann skiptir æviferlinu niður í átta þroskaskeið og á hverju 

skeiði koma fram átök sem eru forskrifuð af erfðum en kölluð fram af samfélagsvirkni. 

Einstaklingur þróar sjálfsmynd sína með því að leysa átökin sem koma upp í hans lífi. 

Einstaklingar verða að geta leyst þau átök sem koma fram á hverju skeiði fyrir sig til að 

geta komist á næsta skeið fyrir ofan, annars staðnar hann á tilteknu skeiði. 

Einstaklingar ganga í gegnum sjöunda og áttunda skeið á efri árum (Jón Björnsson, 

1996).   

Á sjöunda skeiðinu telur Erikson að einstaklingar séu að velja á milli stöðnunar og 

gjafmildar. Einstaklingar á efri árum líta þá til bara og sjá að aðeins fátt eitt rættist af 

því sem þeir hefðu viljað láta rætast í lífshlaupi sínu. Einstaklingar verða að velja á milli 

þess að staðna og vera ósáttir við fortíðina ogmeð eftirsjá eða þá að vera gjafmildir og 

horfa björtum  á lífið og fortíð sína (Jón Björnsson, 1996).   

Áttunda og síðasta skeiðið er undir lok ævinnar, þá er talið að einstaklingar þurfi að 

velja á milli fullgerningar lífsins og angistarinnar. Einungis þeir sem hafa komist í 

gegnum sjö fyrri skeiðin eiga kost á að reyna sig á áttunda skeiðinu. Erikson segir að 

þeir sem örvænta undir lokin finnist lífið hafa svikið sig og telji sig eiga mörgu ólokið 
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fram til dauðadags. Sá sem hins vegar fullgerir líf sitt sér ævi sína í heild og réttlætir 

hana hvernig sem hún var og finnst dauðinn tímabær, réttlátur og velkominn (Jón 

Björnsson, 1996).  

2.5 Þróunarþrepakenning R. Peck  

Fræðimaður að nafni R. Peck bætti við þróunarþrepakenningu Erikson þremur 

óhjákvæmilegum átökum sem geta orðið til þess að einstaklingar á efri árum vaxa eða 

staðna. Fyrsta var að finna ný áhugamál eða vera fangi af starfi eða starfsframa. Þetta 

eru átökin sem einstaklingar verða að glíma við eftir að þeir hætta að vinna, að þeir 

finni fyrir því að þeir séu enn verðugir og geti fundið sér ný áhugasvið í stað þess að 

hverfa bara með vinnunni. Annað var að bindast hrörnuninni eða hefja sig yfir hana. 

Átökin sem einstaklingar lenda í við hrörnun, að láta ekki afturförina hafa svo mikil 

áhrif á sig á eldri árunum og gefast upp heldur sætta sig við óhjákvæmilega hrörnun 

líkamans og lifa við jákvæðni og njóta hverrar stundar sem lifandi einstaklingar. 

Þriðjaer að bindast eigin sjálfi eða hefja sig yfir það. Þessi átök einkennast af því að 

endalokin eru yfirvofandi. Þessu svipar til áttunda stigs Erikson nema hvað dauðinn er 

ekki fjarlægur lengur heldur er hann á næsta leyti. Sumir einstaklingar komast vel í 

gegnum þessi átök en aðrir eiga erfitt með að sætta sig við það að komið sé að 

endalokum (Jón Björnsson, 1996). 

2.6 Sjálfið 

Eldra fólk er líklegra en yngra fólk til að ná hæsta stigi þróunar á sjálfsþroska. Talið 

er að reynsla fólks hjálpi til við að ná fullum sjálfsþroska og því er sagt að eldra fólk sé 

komið á hæsta stig þroskans. Samt sem áður geta verið eldri borgarar sem ekki eru 

komnir með fullan sjálfsþroska og eru enn í leit að ást og velgengni. Sjálfsþroski 

einkennist af fagurfræði, sköpun, heimspeki og andlegum skilningi. Þegar talið er að 

fólk sé komið á hæsta stig sjálfsþroska þá hefur það gaman af lífinu, fólk hlær mikið 

með öðrum og að sjálfu sér (Berger, 2011).   

Það má sennilega segja að þróun manna sé fjölbreyttari á fullorðinsárunum en á 

öðrum aldri. Sumir aldraðir eru við góða heilsu og geta jafnvel hlaupið maraþon á 

meðan aðrir geta hvorki gengið né talað lengur. Þar að auki eru allir einstaklingar 
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mismunandi í nánast öllum mælikvörðum á frammistöðu manna í daglegu lífi. En það á 

sér margt stað á efri árunum (Berger, 2011).  

Kenningar sjálfsins í lok fullorðinsára leggja áherslu á kjarnastarfsemi sjálfsins eða 

leitina eftir því að viðhalda heilindum einstaklings og sjálfsmynd (Berger, 2011). Agnes 

Repplire sagði að „úr frístundum sínum býr hann til sitt sanna sjálf“ (Honoré, 2006).   

Það má segja að fólk verði sannarlega það sjálft þegar það eldist. Innra sjálfið er 

friðlýst og fullnægt þrátt fyrir allar þær breytingar sem geta verið að eiga sér stað. 

Kenningar um sjálfið leggja áherslu á að fólk finni leiðir til að takast á við áskoranir sem 

það stendur frammi fyrir í lífinu. Það á vel við eldra fólk sem verður fyrir mörgum 

áskorunum sem það þarf að takast á við eins og veikindi, starfslok og dauða ástvina 

(Berger, 2011).  

Að varðveita sjálfið er mikilvægt og leiðir til hamingju frekar en örvæntingar hjá 

fólki. Flestir átta sig á að þeir gætu hafa valið aðrar leiðir í gegnum lífið, sérstaklega ef 

þeir hefðu búið í öðrum menningarheimum. Samt sem áður þakka þeir fyrir sjálfsmynd 

sína sem þeir hafa skapað í lífshlaupi sínu (Berger, 2011).   
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3 Tómstundir 

Í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningu á orðinu tómstundir,ljósi varpað á 

mikilvægi tómstunda og helstu hugmyndir þeirra. Rætt verður um mikilvægi 

félagsstarfs fyrir aldraða og það helsta sem er í boði á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 

Að lokum verða kynntar niðurstöður eldri rannsókna sem gerðar hafa verið á 

félagsstarfi aldraða.  

3.1 Skilgreining á tómstundum 

Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið tómstund skilgreint sem frístund, stund eða 

tími þegar ekki þarf að gegna skyldustörfum (Mörður Árnason, 2007).   

Mikilvægt er fyrir alla að hafa tómstundir í lífi sínu. Ekki er um tómstundir að ræða 

ef fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það sé að stunda tómstundir. Hægt er að 

skilgreina tómstundir á mismunandi hátt og einnig geta tómstundir verið ólíkar eftir 

menningarheimum. Almennt er tómstund skilgreind sem frelsi án þvingunar, frelsi til 

að velja sér athafnir og tími sem er tómur eftir vinnu eða frítími eftir að félagslegar 

skyldur hafa verið uppfylltar (Torkildsen, 2005).  

Segja má að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi, íþróttum eða listum sé skilgreind 

sem tómstund en frístund er það sem fólk gerir sér til afþreyingar fyrir utan allan 

skipulagðan tíma. Tómstundir má skilgreina á fimm vegu; tómstundir sem tími, 

tómstundir sem athöfn eða starfsemi, tómstundir sem gæði, tómstundir sem viðhorf 

og að lokum tómstundir sem hlutverk (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Þegar litið er á tómstundir sem tíma þá er átt við þann tíma eftir að vinnu, skyldu og 

líkamlegum nauðsynjum hefur verið fullnægt (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Þegar talað er um tómstundir sem athöfn er verið að horfa á það sem 

einstaklingurinn er að gera, hvaða athafnir hann tekur sér fyrir hendur. Hægt er að líta 

á tómstundir sem röð athafna eða verkefna sem einstaklingar taka að sér í frítíma 

sínum. Aftur á móti skýrir athafnanálgunin ekki hugtakið tómstund með fullnægjandi 

hætti því það vantar allar upplýsingar um gæði og innihald (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010).   

Gæðanálgunin mætir tómstundum þannig að þær tómstundir sem einstaklingur 

tekur þátt í eiga að veita honum vellíðan og ánægju í lífinu. Tómstundir sem gæði felur 
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í sér að þær tómstundir sem við veljum verða að veita okkur jákvæða upplifun, ánægju 

af því sem við gerum og að reynslan sem einstaklingur fær af þátttöku í tómstundum 

hafi jákvæða merkingu. Gæðanálgunin er mikilvæg þar sem hún gefur til kynna að 

tómstundir geti aukið lífsgæði fólks (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir sem viðhorf er einstaklingsbundið, það fer eftir reynslu og skilningi 

einstaklings á hugtakinu og hvað hann telur vera tómstund og hvað ekki. Viðhorf geta 

verið mismunandi eftir einstaklingum og því flokka ekki allir tómstundir undir sama 

hatt, einnig geta viðhorf gagnvart ákveðinni tómstund breyst eftir aldri einstaklings. 

Viðhorfsnálgunin gefur það til kynna að tómstundir geti átt sér stað hvar og hvenær 

sem er og er hún huglæg  þar sem hún snýst ekki um það sem samfélagið ákveður 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Að lokum er hægt að skilgreina tómstundir sem hlutverk og er áherslan þá á því sem  

verið er að gera. Hlutverkanálgunin leggur áherslu á að sú tómstund sé jákvæð og hafi 

notagildi fyrir einstaklinginn og samfélagið. Litið er til þess hvernig tómstundir eru 

notaðar, innihald skoðað sem og félagslegar afleiðingar þeirra (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010).  

3.2 Hugmyndin um tómstundir  

Hugmyndin um tómstundir getur verið mjög mismunandi þar sem tómstundir eru 

almennt taldar vera andstæðan við vinnu. Aftur á móti getur vinna eins manns verið 

tómstundir annars manns. Einnig getur ákveðin starfsemi sameinað bæði tómstundir 

og vinnu. Sumir telja að tómstundir séu tækifæri fyrir slökun og ánægju og eyðir fólk  

frítíma sínum oft í sérstaka þjónustu. Þannig  getur verið mjög vandasamt að skilgreina 

hugtakið tómstund (George Torkilden, 2005). 

3.3 Mikilvægi tómstunda á efri árum 

Tómstundaiðja er viðurkennd sem uppspretta ánægju og persónulegs þroska og 

sjálfsvirðingu, sérstaklega síðar á ævinni.  Þannig felur persónuleg og þroskandi 

tómstundaiðja í sér þann möguleika að veita eldri einstaklingum aðstoð við að takast á 

við starfslok, ástvinamissi eða félagamissi (Humberstone, 2010).  

Vísindamenn vilja meina að það sé mikilvægt fyrir einstaklinga að taka þátt í 

tómstundastarfi þar sem það getur haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra   og þroska . 



19 

Þetta á einnig við þegar við eldumst en mikilvægt er að stuðla að öflugu 

tómstundastarfi fyrir aldraða til að viðhalda innri og ytri lífsstíl þeirra. Innri lífsstíll 

þeirra eru viðhorf og gildi en með ytri lífsstíl er átt við félagslega þátttöku, áhrif 

umhverfis, hlutverk og starfsemi einstaklings. Tómstundastarf hjálpar eldra fólki að 

aðlagast breyttum aðstæðum sem það gengur gjarnan í gegnum þegar það eldist og 

gefur því kost á að takast á við ný hlutverk í lífinu (Humberstone, 2010).   

 

3.4 Félagsstarf aldraða 

Á Íslandi er víða öflugt tómstundastarf fyrir eldri borgara. Á mörgum stöðum eru 

félagsmiðstöðvar reknar af sveitarfélögum og eru með starfsmann sem stjórnar 

starfinu og sér um dagskrána. Einnig eru félög eldri borgara virk og sjá oft á tíðum um  

starfið og fá þá styrk frá sveitarfélaginu (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996). 

Á dvalar- og hjúkrunarheimilum er einnig haldið úti tómstundastarfi og er þá 

sérstakur starfsmaður sem sér um starfið. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tómstundastarf, skipulagt eða óskipulagt, hefur jákvæð áhrif á sjúklinga (Anna 

Jónsdóttir, Jóna Eggertsdótti og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996). 

Tómstundastarfið byggist á almennri handavinnu, teiknun, málun, leirsköpun, 

bútasaumi, smíðum og útskurði. Oft er lögð áhersla á hreyfingu og er þá til dæmis 

gönguhópur, boccia, leikfimi, sund og mini-golf á dagskrá. Spil eru einnig vinsæl hjá 

eldra fólki sem spilar mikið félagsvist og brids. Söngur og dans er mjög vinsælt og eru 

mörg félög með söngkóra og félagsmenn sem finnst gaman að spila á hljóðfæri og geta 

leikið fyrir dansi þegar þeim sýnist svo (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdótti og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996). 

Dægrastytting er skilgreind í orðabók sem afþreying, dægradvöl eða skemmtun, eða 

hvernig fólk lætur tímann líða á jákvæðan hátt við að gera eitthvað sem stuðlar að 

ánægju, vellíðan og innihaldsríkara lífi. Misjafnt er hvað fólk finnur sér til 

dægrastyttingar. Sumum finnst notalegt að sitja og horfa út um gluggann á meðan það 

gæti valdið leiða hjá öðrum. Þess vegna þarf starfsfólk að taka hverjum einstaklingi eins 

og hann er og finna út hvað hentar hverjum og einum út frá heilsu hans og getu hverju 

sinni (Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009).  
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Dagvistun aldraðra á stofnunum er stuðningsúrræði fyrir þá sem ennþá geta búið 

heima. Þeir koma þá á daginn og fá þjónustu og mat og taka þátt í tómstundastarfi. 

Reynsla og niðurstöður rannsókna hafa sýnt að margir af þeim sem hafa nýtt sér og 

notið góðs af þjónustu dagvistunar hefðu annars verið einangraðir heima. Markmið 

félagsstarfs aldraða er, samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga frá árinu 

1991, fyrst og fremst að virkja hæfileika fólks og reynslu innan félagsstarfsins. Einnig er 

það markmið að hvetja eldri borgara til frumkvæðis á vettvangi félagsstarfa og minnka 

líkur á félagslegri einangrun með góðum félagsskap og þægilegu umhverfi. Ef við 

nýtum hæfileika okkar og sköpunargáfu sem öllum er gefin stuðlum við að gleði og 

bættri líðan. Mörg dæmi á síðustu áratugum hafa leitt í ljós að félags- og 

tómstundastarf aldraðra hefur minnkað félagslega einangrun þeirra og veitt þeim 

ánægjulegar stundir með góðum vinum. Þannig hefur félags- og tómstundastarf 

stuðlað að aukinni vináttu og samhug og minnkað líkur á ótímabærri hrörnun (Þórir S. 

Guðbergsson, 2002).   

Iðjuþjálfun hefur það að markmiði að efla færni og stuðla að virkni einstaklinganna í 

því sem skiptir þá máli. Iðjuþjálfun býður upp á fjölbreytta þjónustu svo flestir geti 

fundið eitthvað við sitt hæfi og innan síns áhugasviðs. Iðjuþjálfar nota ákveðin verkfæri 

í þessari vinnu sinni og eru það helst fræðsla, ráðgjöf, þjálfun og önnur hjálpartæki. Það 

er mikilvægt fyrir einstaklinga að stunda þá iðju sem þeir hafa áhuga á því virknin hefur 

jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan þeirra. Í iðjuþjálfun er leitast eftir því að gera hverjum 

og einum einstaklingi til hæfis og þarfir hvers og eins hafðar að leiðarljósi. Unnið er að 

því að viðkomandi hafi hlutverk og fái tækifæri til að njóta iðju sem hann hefur áhuga 

á. Iðjuþjálfar vinna bæði með einstaklinga og hópa og stuðla að því að bæta andlega 

líðan og félagslega og líkamlega hæfni einstaklingsins (Hrafnista, 2010). 

Í íslenskri rannsókn frá árinu 1999 sem gerð var á eldri borgurum, frá 65 ára til 80 

ára, kom fram að 74% svarenda höfðu aðgang að félagsstarfi eldri borgara og 36% af 

þeim tóku þátt í því, en tæplega 32% sögðust taka þátt í einhverju öðru félagsstarfi. 

Rannsóknin sýndi að þeir sem voru yngri tóku frekar þátt í öðru félagsstarfi en hinir 

eldri og hinir tekjuhærri voru frekar meðal þátttakenda en hinir tekjulægri. Rúmlega 

58% af þeim sem tóku þátt í félagsstarfi eyddu fjórum klukkutímum eða færri á viku í 

starfið, en meðaltíminn var fimm og hálf klukkustund, og þeir sem voru eldri en 70 ára 
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eyddu meiri tíma en þeir yngri í einhverskonar félagsstarf. Áhugaleysi, tímaskortur, leti 

og heilsufar voru helstu ástæður þeirra sem sögðust ekki taka þátt í neinu félagsstarfi 

en rúmlega 15% af þeim sögðu að þau myndu frekar taka þátt ef þeim væri skutlað til 

og frá félagsstarfinu (Velferðarráðuneytið, 1999).  

Rannsóknir hafa sýnt að íbúar á hjúkrunarheimilum eyða 56% - 65% af tíma sínum í 

algjört aðgerðaleysi, svefn eða bið. Starfsfólk hjúkrunarheimila þarf að vera meðvitað 

um mikilvægi dægrastyttingar og þarf það að finna leiðir til að stuðla að virkni og 

vellíðun hjá íbúum. Samkvæmt skýrslu, sem gerð var á vegum Velferðarráðuneytis, frá 

árinu 1995 voru 17,8% íbúa á hjúkrunarheimilum á Reykjavíkursvæðinu virkir í 

daglegum athöfnum (Velferðarráðuneytið, 1999).  

Ein af frumþörfum sjúklinga er skemmtun, að taka þátt í skemmtunum eða annarri 

dægradvöl sem hefur einungis þau markmið að láta tímann líða og hafa jákvæð áhrif á 

líðan þeirra. Eins og sagt er þá eru áhugamál eins og vítamínsprautur sem efla dug og 

dáð og halda við hæfileikanum til að gleðjast og hlakka til (Þórir S. Guðbergsson, 2002).   
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4 Virkni 

Í þessum kafla verður farið yfir mikilvægi virkni á efri árum og á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum. Einnig verða rannsóknir sem hafa verið gerðar um virkni eldri 

borgara útlistaðar.  

Hjúkrunar- og dvalarheimili eru oftast síðustu heimili einstaklinga á lífsleiðinni og er 

því mikilvægt að reyna skapa eins innihaldsríkt og fjölbreytt líf fyrir einstaklingana 

miðað við heilsufar þeirra og aðstæður. Heimilið er okkar griðastaður þar sem okkur á 

að líða vel en þar sinnum við okkar helstu þörfum og er dægrastytting eitt af þeim. 

Eldri borgarar eiga oft erfitt með virka þátttöku vegna slæmrar heilsu eða annarra 

hamlandi þátta og getur það leitt til skorts á tómstundaiðju. Stundum getur verið erfitt 

að finna tómstundir fyrir eldri borgara sem henta þeirra getu og þörfum og einnig geta 

aðstæðurnar haft áhrif á það sem hægt er að bjóða upp á (Dagmar Huld 

Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009).  

Í vel skipulögðu starfi ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og eins og vitur 

maður komst að orði þá getur sá sjóndapri dansað, sungið og hlustað en hinn 

heyrnaskerti getur skapað með hönd og huga. Það skiptir einnig miklu máli hvar áhugi 

einstaklingsins liggur og hvernig hann nýtir hæfileika sína í því starfi sem í boði er (Þórir 

S. Guðbergsson, 2002).   

Andleg og líkamleg hreysti hægir á öldrun og þess vegna er fólki ráðlagt að halda sér 

virku, andlega og líkamlega, öllum stundum (Scumdoctor, e.d.).  

Þeir eldri borgarar sem halda sér virkum í einhvers konar starfi líður betur og eru 

ánægðari, eru ólíklegri til þess að þjást af þunglyndi og upplifa sig gagnlegri en þeir sem 

sinna færri hlutverkum (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008).  

Vissir þættir einkenna þá einstaklinga sem stunda litla sem enga afþreyingu. Þessir 

þættir eru leiði, minni lífsánægja, þunglyndi, slakara líkamlegt þol, minni samhæfing og 

minni vitsmunaleg geta (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008). 

 Önnur erlend rannsókn hefur leitt í ljós að virkni íbúa hjúkrunar- og dvalarheimila í 

félagsstarfi er meiri ef fjölskylda þeirra tekur þátt og ef starfsfólk hvetur þá til þátttöku 

(Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009). 
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Hvað virkni eldri borgara varðar þarf einnig að hafa í huga að félagslegar þarfir fólks 

eru ólíkar og taka þarf tillit til þess. Sá sem hefur aldrei verið virkur í skipulögðu félags- 

eða tómstundastarfi og hefur ekki haft áhuga á því í gegnum tíðina hefur mögulega 

ekki áhuga á því heldur þegar hann eldist (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2010).  

Þegar eldri borgarar eru hvattir til þátttöku í tómstundastarfi er mikilvægt að spyrja 

þá hvaða áhugamál þeir hafa og reyna finna eitthvað út frá því heldur en að velja fyrir 

þá. Þannig líður þeim frekar eins og þeir séu að fara taka þátt á sínum eigin forsendum 

sem og að þeirra skoðun skipti máli (Scumdoctor, e.d.).   

 

4.1 Rannsóknir á virkni eldri borgara 

Rannsókn sem gerð var árið 2004 á dægradvöl á íslenskum hjúkrunarheimilum sýndi 

að 26,1% einstaklinga á hjúkrunarheimilum voru virkir í daglegum athöfnum og 45,9% 

af þeim sögðust verja miklum eða þó nokkrum tíma í þessar virku athafnir. Konur voru 

hlutfallslega virkari en ekki var marktækur munur á virkni eftir aldri einstaklinganna. 

Einstaklingarnir kusu helst að vera inni í sínu herbergi þegar þeir sinntu sínum 

tómstundum eða dægradvöl. Samræður, hlusta á útvarp, horfa á sjónvarp og hlusta á 

tónlist var það sem skoraði hæst þegar þeir voru spurðir að því hvaða tómstundir þeir 

kysu helst. Rannsóknin sýndi einnig að eftir því sem vitræn skerðing einstaklinganna 

var meiri, því minni var virkni þeirra í tómstundum. Virkni þeirra var einnig minni ef 

geta þeirra til daglegra starfa var minni (Dagmar Huld Matthíasdóttir, Ingibjörg 

Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009). 

Þessi rannsókn hefur því leitt í ljós að það er mjög mikilvægt að beina sjónum okkar 

að þeim einstaklingum sem hafa mikla vitræna skerðingu og þeim sem þurfa mikla 

hjálp við dagleg störf og reyna efla þá í tómstundastarfi með jákvæðri hvatningu, 

skipulagðri dagskrá með áherslu á samskipti, samveru og tónlist (Dagmar Huld 

Matthíasdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir og Rúnar Vilhjálmsson, 2009). 

Enn fleiri rannsóknir hafa leitt í ljós að eftir því sem eldri borgarar eru virkari og eftir 

því hversu mörgum hlutverkum þeir gegna hafa þeir meiri lífsfyllingu, þeir lifa lengur og 

upplifa sig yngri en þeir sem ekki eru virkir. Því er mikilvægt að eldri borgarar sinni 

hlutverkum sínum því virknin hefur áhrif á líðan þeirra. Rannsókn á virkni eldri borgara 
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hefur einnig gefið til kynna að þeir eldri borgarar sem voru virkir fyrr á ævinni voru það 

einnig á efri árum (Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2010). 
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5 Hindranir aldraðra 

Margt getur hindrað þátttöku eldri borgara í tómstundum. Hér á eftir verða helstu 

hindranir sem gætu orðið á vegi eldra fólks, hvað varðar þátttöku í tómstundum, 

reifaðar.  

5.1 Hindranir í tómstundum 

Hindranir í tómstundum eru þeir þættir sem takmarka getu einstaklings til þess að 

taka þátt í því tómstundastarfi sem er í boði. Samkvæmt kenningunni um 

sjálfsákvörðunarrétt er gengið út frá því að sjálfsákvörðunarréttur sé lykilþáttur að 

hvatningu. Talið er að þeir þættir sem hafi mest áhrif á hvatninguna séu annars vegar 

þau tækifæri sem eru í boði og hins vegar hindranir gegn þátttöku (Losier, 1993).  

Ef tækifærin eru mörg sem standa til boða þá hefur það þau áhrif að fólk finnur fyrir 

hvatningu til þess að taka þátt en ef fólk finnur fyrir einhverjum hindrunum, til dæmis 

of hátt þátttökugjald, þá minnkar áhugi þess á þátttöku. 

Þegar aldraðir tala um þær hindranir sem koma í veg fyrir þátttöku þeirra í 

tómstundastarfi nefna þeir aðallega hindranir tengdar heilsu þeirra, samgöngum og 

fjárhag frekar en aðrar hindranir sem snúa að eigin fordómum um þátttöku í 

tómstundastarfi (Gibson og Singleton, 2012).  

Viðhorf eldri borgara til tómstundastarfs getur einnig hindrað þá í þátttöku í því 

starfi sem er í boði fyrir þá. Hvetja verður aldraða til þess að líta á tómstundastarf með 

opnum huga og sjá hvað lífið hefur uppá að bjóða (Lennartsson og Silverstein, 2001).  

Ef aldraðir horfa ekki á tómstundir með opnum huga getur það haft djúpstæð áhrif á 

sjálfstraust og félagsfærni. Tregi einstaklinga til þátttöku í tómstundarstarfi af 

einhverju tagi  getur leitt til einangrunar og er það algengt meðal aldraðra. Þrátt fyrir 

að aldraðir hafi einna mestan tíma til þess að sinna tómstundum verður veruleg 

fækkun hvað varðar þátttöku í þeim hópi sem ekki er hægt að útskýra en líklega er um 

að kenna líffræðilegum breytingum sem eiga sér stað hjá einstaklingunum og öldrun 

þeirra. Einnig ber að hafa í huga að einstaklingar á efri árum eiga það til að forðast 

aðstæður sem þeir hafa ekki verið í áður og bera með sér neikvæðar hugsanir og 

tilfinningar á borð við að þeir séu ekki velkomnir eða munu ekki njóta þess að taka þátt 

í starfinu (Bull, Hoose, og Weed, 2003).  
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5.2 Heilsa  

Eldri borgarar eru oft steyptir í sama mótið þar sem þeir eru búnir að ná ákveðnum 

aldri en það er ekki sanngjarnt gagnvart þeim þar sem hver og einn eldri borgari hefur 

sínar langanir, þarfir og metnað í lífinu. Því er mikilvægt að samfélagið búi til aðstæður 

og tækifæri til þess að hver og einn einstaklingur fái að njóta sín og finni að hann hafi 

eitthvað fram að færa til samfélagsins. Svo hægt sé að bæta lífsgæði einstaklinga á efri 

árum og þeirra sem glíma við heilsufarsleg vandamál er mjög mikilvægt að þeir fái 

tækifæri til þess að láta skoðun sína í ljós og að það fólk sem vinnur með þeim hlusti á 

hugmyndir þeirra og hvaða þarfir þeir hafa (Anna Björg Aradóttir og Sigríður Egilsdóttir, 

2006). Aldraðir verða að fá tækifæri til að geta sagt til um hvað þeir treysta sér til að 

gera út frá heilsufarslegu ástandi þeirra. Því er mikilvægt að hlusta á þá og fá jafnvel 

hugmyndir frá þeim um hvaða tómstundastarf sé hægt að bjóða þeim til þess að 

sporna gegn  einmannaleika og viðhalda félagsfærni þeirra.   

Sýnt hefur verið fram á að regluleg hreyfing hefur góð áhrif á fólk á öllum aldri. Eldra 

fólk sem stundar reglulega hreyfingu er í betra líkamsástandi og lifir við betri lífsgæði. 

Hreyfing vinnur gegn beinþynningu og minnkar þar af leiðandi líkur á beinbroti hjá 

öldruðum. Hreyfing dregur einnig úr og minnkar líkur á hjarta- og æðasjúkdómum. 

Þátttaka í félagsstarfi eldri borgara er tilvalin leið til þess að viðhalda hreyfigetu á efri 

árum (Alder, Crombie, Irvine, McGinnis, McMurdo, Slane og Williams, 2004).  

Hægt er að bæta lífsgæði með heilsusamlegum lifnaði, virkni og ráðgjöf og efla 

þannig líkamlega- og andlega heilsu. Með útivist, bókalestri og öðrum áhugamálum má 

efla lífsorkuna. Samskipti við aðra og almenn gleði með góðum félögum skiptir miklu 

máli og að hugsa um það sem hefur góð áhrif á andlegu hliðina. Þess vegna er mjög 

mikilvægt fyrir þá sem stjórna landinu og þá sem bera hag eldri borgara fyrir brjósti að 

vera upplýstir um það að eldri borgari er ekki bara eldri borgari. Hver og einn eldri 

borgari er sérstæður og þarf því að líta á mannauð hvers og eins og mikilvægi hans í 

samfélaginu. Þátttaka eldri borgara í samfélaginu eflir lífsgæði þeirra og stuðlar að 

betra þjóðfélagi og verður því samfélagið í heild, stjórnvöld, sveitarfélög, félagasamtök 

og eldri borgarar, að hjálpast að og gæta þess að standa vörð um rétt og velferð 

aldraða og sjá til þess að lagt sé mat á stefnumótun og að gerðar séu áætlanir um 

þjónustu við eldri borgara (Anna Björg Aradóttir og Sigríður Egilsdóttir, 2006).  



27 

Mikilvægast er því að bjóða upp á tómstundastarf sem hentar öllum eldri borgurum, 

burtséð frá heilsufari þeirra. Það gengur til dæmis ekki að hafa eingöngu starfræktan 

gönguklúbb því það hindrar þátttöku þeirra sem eiga erfitt með göngu. Slíkar hindranir 

geta valdið því að þeir einstaklingar sem standa frammi fyrir þeim hugsi í framhaldinu 

neikvætt til alls tómstundarstarfs og verði fráhverfir því. Því er mikilvægt að halda úti 

fjölbreyttri tómstundastarfsemi fyrir aldraða og reyna að koma til móts við þarfir sem 

flestra auk þess að kynna starfið vel fyrir þeim. 

5.3 Samgöngur 

Eldra fólk vill lifa virku, líflegu og sjálfstæðu lífi og geta hugsað um sjálft sig eins lengi 

og hægt er. Samgöngur fyrir aldraða verða því að vera í lagi og koma til móts við þarfir 

þeirra svo þær hindri ekki virka þátttöku í tómstundastarfi. Þess má geta að meiri hluti 

eldri borgara býr einn en við þær aðstæður er erfiðara að reka bíl og margir eldri 

borgarar njóta ekki stuðnings frá sínum nánustu við að komast á milli staða, til dæmis í 

búðina eða í félagsstarf. 

Algengt er að sjón og heyrn skerðist á efri árum og hefur það mikil áhrif á 

samgöngumöguleika eldri borgara. Af þessum völdum eiga þeir oft erfitt með að keyra, 

sérstaklega í myrkri og þegar veðrið er slæmt. Einnig hefur þetta áhrif á notkun þeirra á  

almenningssamgöngum því þeim getur reynst erfitt að lesa á upplýsingaskiltin og heyra 

tilkynningarnar. Frekari skerðing á líkamlegri getu eldri borgara getur einnig  valdið 

þeim erfiðleikum við að ganga, koma sér í og úr strætisvagni, vera mætt á réttum tíma 

og þess háttar (Fiedler, 2007). 

 

5.4 Fjárhagur 

Þátttaka í tómstundum getur verið kostnaðarsöm og því hærra sem verðið er, því 

minni líkur eru á að fólk sé tilbúið til að taka þátt. Kostnaður við tómstundir getur falið í 

sér fjölda aðskildra kostnaðarliða, sem dæmi má nefna aðgöngugjald, flutningskostnað, 

bílakostnað, kostnað við fatnað og búnað og að lokum gistingu. Aftur á móti fylgja ekki 

allir þessir kostnaðarliðir öllum tómstundum en þó getur verið kostnaðarsamt að taka 

þátt í þeim (Bull, Hoose, og Weed, 2003).  

Fjárhagur eldri borgara getur hindrað þátttöku þeirra í tómstundastarfi þar sem það 

getur verið kostnaðarsamt. Eldri borgarar eru flestir hættir að vinna og komnir á 
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eftirlaun sem gerir það að verkum að innkoma til þeirra er ekki eins mikil og áður fyrr. 

Þar af leiðandi geta þeirekki leyft sér eins mikið og þeir myndu vilja gera og gátu jafnvel 

áður fyrr. Fólk telur gjarnan að eldri borgarar geti gert hvað sem þeir vilja þar sem þeir 

eru ekki í vinnu og hafa því mikinn tíma til að taka þátt í því starfi sem er í boði. Það 

gleymist þó oft að huga að fjárhag þeirra, margir hverjir eiga mikinn pening til að nota 

á elliárunum og geta gert það sem þá langar til en aðrir eiga minna til afnota og getur 

peningaleysi reynst þeim fyrirstaða í ýmsu, til dæmis þegar kemur að þátttöku í 

tómstundastarfi.  
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6 Aðferðafræði 

Þessi kafli greinir frá þeirri  rannsóknaraðferð sem við notuðum  til að rannsaka 

viðfangsefni okkar.  Þá verður einnig fjallað um aðferðir, þátttakendur, framkvæmd 

rannsóknar, afstöðu rannsakenda og siðferðileg mál rannsóknar.  

Við gerð rannsóknarinnar  var stuðst við eigindlega aðferðafræði sem notuð er til að 

rannsaka félagslegan veruleika og byggir  hún á upplifun einstaklings hverju sinni. 

Vísindamenn sem beita eigindlegri aðferðafræði eru ekki að leitast eftir mælanlegum 

niðurstöðum heldur er áherslan á umhverfi og hugarheimi þess einstaklings sem verið 

er að rannsaka. Talið er að eigindleg aðferðafræði sé góð aðferð til að komast að sem 

mestum sannleika út frá upplifun  einstaklings  á ákveðnum félagslegum veruleika. 

Eigindlegir rannskendur vilja meina að til að fá sem mestar upplýsingar frá 

viðmælendum sé  mikilvægt að rannsóknin fari fram í þeirra eigin umhverfi til að slíta 

þau ekki út úr sínum raunveruleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Þegar rannsakendur framkvæma eigindlega rannsókn er ekki farið af stað með 

fyrirfram ákveðna kenningu, þ.e. ekki verið að horfa á tölfræðilegar niðurstöður og sjá 

hvort ákveðin kenning sé studd af staðreyndum, heldur fer rannsakandi með ákveðið 

efni í huga og þróar kenningu sína út frá gögnum sem hann aflar með viðtölum eða 

vettvangsathugunum. Rannsakandi þarf svo að greina sínar niðurstöður og hafa þá 

færni til að túlka þær á réttan hátt (Esteberg, 2002).  

6.1 Aðferðir  

Í þessari rannsókn var notast við viðtöl til að safna gögnum en sú aðferð er talin 

algengust í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Algengustu þrjár tegundir viðtala eru 

stöðluð viðtöl, hálf-stöðluð og óstöðluð. Notast var við hálf-stöðluð viðtöl en sú tegund 

af viðtalsaðferðum er ekki mjög skipulögð. Rannsakandi er þó ekki óundirbúin fyrir 

viðtalið því mikilvægt er að hafa grunnspurningar um viðfangsefnið í byrjun en viðtalið 

mótast svo út frá svörum viðmælenda. Markmiðið með hálf-stöðluðum viðtölum er að 

leyfa viðmælendum að tjá skoðanir sínar og hugmyndir með sínum eigin orðum. 

Mikilvægt er að spyrja opinna spurninga, í stað lokaðra spurninga sem bjóða uppá 

svarmöguleikann já eða nei,  því verið er að leita eftir djúpum svörum frá 

viðmælendum. Lykilatriði í hálf-stöðluðum viðtölum er að rannsakandi hlusti vandlega 
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á svör viðmælenda og kafi dýpra í svörin þegar við á og grípi það áhugaverða úr þeim 

og vinni áfram með það. Þannig geta hálf-stöðluð viðtöl geta tekið óvæntar stefnur 

(Esteberg, 2002).    

6.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókn okkar voru sex talsins, fjórir eldri borgarar og tveir 

forstöðumenn dvalar- og hjúkrunarheimila. Valið á þátttakendum var nokkuð 

handahófskennt en þó var okkur bent á viðmælendur sem gætu gefið góða innsýn inn í 

efnið. Annars vegar voru tekin viðtöl við einstaklinga á tveimur dvalar- og 

hjúkrunarheimilum og hins vegar við forstöðumenn á hvoru heimili fyrir sig. Við val á 

eldri borgurum var lögð áhersla á að taka viðtal við einn karl og eina konu á sitthvorri 

stofnuninni til að reyna að fá sem fjölbreyttustu svör. Allir viðmælendur okkar 

samþykktu að taka þátt í verkefninu með okkur, gáfu sér góðan tíma og svöruðu eftir 

bestu getu. Í rannsókninni eru ekki gefin upp nöfn þeirra einstaklinga sem tóku þátt 

heldur verður talað um þá sem viðmælendur 1, 2, 3 og 4. Forstöðumenn verða 

skilgreindir 1 og 2.  

Viðmælandi 1 er 83 ára kona. Hún býr ekki á öldrunarheimilinu en er skráð í 

dagvistun þrisvar í viku og hefur verið í henni hátt í 3 ár. Hún var virkilega hress að tala 

við og hafði mikið að segja.  

Viðmælandi 2 er 82 ára karl. Hann býr á öldrunarheimilinu og hefur búið þar í hálft 

ár. Hann var viðkunnalegur, reyndar ekki alveg  við fulla heilsu en svaraði eftir bestu 

getu. Hann er frekar nýr á staðnum og enn að koma sér inn í heimilislífið.  

Viðmælandi 3 er 96 ára karl. Hann býr á öldrunarheimilinu og hefur búið þar í tæpt 

ár. Það var virkilega gaman að tala við hann en hann hafði mikið að segja og var 

málefnalegur. 

Viðmælandi 4 er 85 ára kona. Hún býr á öldrunarheimilinu og hefur búið þar í rúmt 

ár. Um er að ræða rólyndis konu, þægileg til viðtals  en stiklaði frekar á stóru og gaf 

ekki djúp svör við spurningum okkar. Forstöðumaður 1 hefur unnið sem 

forstöðumaður í tæpt ár. Hún tók vel á móti okkur, gaf okkur góðan tíma í spjall og 

þægilegt að tala við hana.  
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Forstöðumaður 2 hefur unnið sem forstöðumaður í 18 ár. Hún tók einnig mjög vel á 

móti okkur, sýndi mikinn áhuga og svaraði eftir bestu getu.  

6.3 Framkvæmd rannsóknar  

Undirbúningur hófst strax í byrjun janúar 2012. Byrjað var á því að búa til 

spurningalista fyrir þátttakendur í rannsókninni, einn fyrir eldri borgarana og  annan 

fyrir forstöðumenn. Alls voru tekin sex viðtöl í febrúar 2012, öll með samþykki frá 

viðmælendum. Viðtölin voru tekin á hjúkrunar- og dvalarheimilunum og voru því 

viðmælendurnir í sínu heimilisumhverfi. Viðtölin við forstöðumennina fóru fram á 

skrifstofum þeirra og var því mikið næði en viðtölin við eldri borgarana fóru fram í 

setustofum á hvorum staðnum fyrir sig. Við teljum að það hafi ekki haft truflandi áhrif 

þar sem ágætis næði var á staðnum.  

Í viðtölunum byrjuðum við á því að kynna okkur og rannsóknarverkefni okkar og 

hvers vegna við værum að taka tiltekin viðtöl. Viðtölin við eldri borgarana fóru þannig 

fram að byrjað var á því að spyrja um nafn og aldur viðkomandi og aðeins út í 

heimilislífið. Næst var farið út í spurningar um tómstundastarf á tiltekinni stofnun, 

viðhorf þeirra til þess tómstundarstarfs sem var í boður og virkni þeirra í starfinu. 

Einnig var spurt um hvatningu og hindranir hvað varðaði þátttöku þeirra í  

tómstundastarfinu. Forstöðumennirnir voru í upphafi spurðir um nafn og starfsaldur 

ensvo var farið út í það að spyrja um hvaða tómstundastarf væri almennt í boði á 

öldrunarheimilinu og hvort mikil áhersla væri lögð á öflugt starf.  Einnig var spurt út í 

virkni íbúa, hvernig aðstaðan væri, hvað mætti bæta og hvort að starfsfólk væri virkt í 

að hvetja einstaklingana til að taka þátt í tómstundastarfinu.  

Eftir að viðtölunum var lokið tók við afritun þar sem viðtölin voru skrifuð niður 

orðrétt. Næst var að greina viðtölin og voru þau litagreind. Eftir að litagreiningu var 

lokið komu í ljós þrjú þemu; virkni og þátttaka, starfsfólk og hvatning og hindranir. 

Fjallað verður nánar um þemu þessi í niðurstöðukaflanum.  

6.4 Afstaða rannsakenda  

Áður en við fórum af stað með rannsóknina höfðum við þegar gert okkur grein fyrir 

mikilvægi tómstundastarfs fyrir einstaklinga á efri árum. Við vorum búnar að kynna 

okkur rannsóknir og annað efni tengt tómstundum eldri borgara. Því fannst okkur 
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áhugavert að kanna hvort að virkt tómstundastarf sé í boði fyrir eldri borgara á 

hjúkrunar- og dvalarheimilum og hvort lögð sé áhersla á virka þátttöku íbúa í starfinu. 

Einnig vildum við komast að því hvaða viðhorf einstaklingar og forstöðumenn á 

hjúkrunar- og dvalarheimilum hafa til tómstundastarfs.  

6.5 Siðferðileg mál rannsóknar  

Rannsókn verður að uppfylla siðferðislegar kröfur. Virðing, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti eru þau fjögur meginatriði sem gilda um siðferðislega hlutann í 

vísindarannsóknum. Óheimilt er að nota fólk í rannsóknum án þess að það samþykki 

þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. Þátttakendur verða að fá að vita nákvæmlega 

hverjir það eru sem standa að baki rannsókninni, um hvað rannsóknin er og hvernig 

verður unnið með gögnin í verkefninu. Einnig verður að upplýsa þátttakendur um 

hvernig verði farið með persónuupplýsingar og hvar niðurstöður verði birtar. Gæta þarf 

þess að aðstæður séu ekki þvingandi þegar fólk er beðið um að taka þátt í rannsókn 

svo aðstæðurnar hindri ekki frjálst val (Sigurður Kristinsson, 2003).   

Við höfðum ofangreind atriði í huga þegar við fórum að stað í rannsókn okkar. Við 

gættum þess að viðmælendur samþykktu að taka þátt í rannsókninni af fúsum og 

frjálsum vilja og aðstæður þegar við ræddum þátttöku þeirra við þá voru óþvingaðar og 

áttu ekki að hafa áhrif á samþykki þeirra. Þess verður gætt vandlega að öllum gögnum 

verði eitt eftir að úrvinnslu þeirra er lokið sem og að gögnin rati ekki í hendur á þriðja 

aðila.  
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7 Niðurstöður  

Farið verður yfir niðurstöður rannsóknarinnar í þessum kafla. Við greiningu komu 

fram þrjú þemu; viðhorf og virkni, hvatning frá starfsfólki og hindranir. Greint verður 

frá helstu niðurstöðum hér að neðan.  

7.1 Viðhorf og virkni 

Allir viðmælendur okkar segjast taka þátt að einhverju leyti í því tómstundastarfi 

sem er í boði á þeirra heimili. Þátttakan er þó mismikil, allt frá því að taka þátt nokkrum 

sinnum í viku og upp í það að þeir eru uppteknir  allan daginn alla virka daga. Það 

helsta sem þeir segjast taka þátt í er almenn iðjuþjálfun þar sem margt fer fram, 

föndur, myndlist, leir, glerlist og fleira. Leikfimi, upplestur, slökun, spil, messur, 

söngstundir og böll eru einnig vinsæl. Viðmælandi 2 nefndi að honum þætti gott að 

vera í kringum fólk þótt hann væri ekki að taka þátt í neinu skipulögðu starfi. 

Viðmælandi 3 sagði að hann nyti þess að hlusta á tónlistina á böllunum þótt hann gæti 

ekki sjálfur dansað. Þarna kemur vel fram að fólk getur notið þess sama þótt það upplifi 

atburðinn á mismunandi hátt. Viðmælandi 3 er ánægður með þá morgundagskrá sem 

hann tekur þátt í:  

 

Ég kann vel við þetta, það er ýmislegt gert og margt gert til þess að 

stytta fólki stundir. Ég fer nú alltaf í þessa morgunstund því ég vakna 

svo snemma á morgnana. Morgunstundin er ágæt, þar er upplestur 

úr blöðum, og lesnar sögur og svo er píanisti þarna sem leikur. Það er 

mikill munur að hafa þennan tíma svo fólk geti rétt sig almennilega 

upp eftir svefninn.  

 

Við spurðum viðmælendur okkar um almenna virkni á heimilinu og fengum þau svör 

að það væri mikil virkni hjá heimilismönnum og þeim sem kæmu í dagvistun. 

Viðmælandi 3 sagði að það væri heilmikil virkni og það væri margt fólk að sækja þá 

atburði sem væru á dagskrá. 

Flestir töldu þeir að konur væru í meirihluta í starfinu en einn hélt að það væri 

frekar jöfn skipting. Við teljum að ástæðan fyrir því að konurnar eru í meirihluta sé að 
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þær lifa lengur og eru í meirihluta á heimilunum. Konur eru oft félagslyndari og kunna 

gjarnan handavinnu sem gerir þeim auðveldara fyrir að setjast niður með einhverjum 

með prjónana og tengjast þannig í spjalli. Allir viðmælendur okkar höfðu jákvætt 

viðhorf til tómstundarstarfs og sögðu þeir virknina hafa góð áhrif á sig, bæði andlega 

og líkamlega. Viðmælandi 3 sem er á 97. aldursári komst svo vel að orði: 

 

Hún hefur feikilega góð áhrif á mig, ég fer að hugsa meira og lúri ekki 

eins og aumingi. Hefur góð áhrif á líkama og sál.  

 

     Svör þeirra endurspegla það sem fram hefur komið að virkni skiptir sköpum því fólk 

er ánægðara, líður betur andlega og líkamlega og minna ber á þunglyndi.  

     Við spurðum út í dagskrána og hvort það væri eitthvað sem þau söknuðu eða myndu 

vilja að væri í boði sem er ekki nú. Viðmælendur 2 og 3 sögðust ekkert hafa hugsað út í 

það en viðmælanda 1 fannst ekkert vanta. Öll voru þau sammála um að það ættu allir 

að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi ef áhugi væri fyrir hendi, það væri mikill 

fjölbreytileiki í starfinu. Það er því enginn munur á milli heimila eða kynja hvað það 

varðar.  

     Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli fyrir lífsgæði eldri borgara að halda sér 

virkum. Viðmælandi 1  er mjög virkur, mætir þrjá daga í viku í dagvistun og fer hina tvo 

dagana í félagsmiðstöð fyrir aldraða. Viðmælandi 1 var mjög jákvæður gagnvart sinni 

þátttöku: 

 

Mér finnst þetta bara allt annað líf og mér fannst strax gaman hérna í 

dagvistun enda segi ég oft óvart heima að ég sé að fara í vinnuna á 

morgun.  

 

     Í viðtölunum spurðum við viðmælendurna hvort þeir hefðu myndað ný vinatengsl í 

gegnum þátttöku sína og voru svörin samhljóðandi. Þeir höfðu allir eignast nýja vini og 

einnig hitt og kynnst aftur fólki sem þeir þekktu áður fyrr.  
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Viðmælandi 3: 

 

Ég hef kynnst fólki sem ég hef ekki hitt áður og einnig hef ég hitt fólk 

hér sem ég hef þekkt áður. Það er nóg af fólki hérna til þess að deila 

geði með, maður getur verið að rabba og blaðra svona eins og 

manni sýnist. 

 

Viðmælandi 1: 

 

Já já já, fullt af fólki og kynnist aftur, skiljið þið, gömlum kunningjum. 

Maður hittir þá aftur hér.  

 

7.2 Hvatning frá starfsfólki 

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli að starfsfólk á hjúkrunarheimilum sé 

áhugasamt og hvetjandi og reyni að virkja eldri borgarana til þátttöku. Við spurðum 

viðmælendur okkar hvernig þeim þætti heimilislífið vera og nefndu þeir allir hvað 

starfsfólkið væri gott og þægilegt. Viðmælandi 2 sagði að starfsfólkið dekraði íbúana og 

hugsaði vel um þá. Viðmælandi 3 sagði að starfsfólkið væri sérstaklega viðræðuljúft og 

að það væru mjög áhugasamt.  

Hvatning skiptir miklu máli og spurðum við viðmælendur okkar hvort þeir finndu 

fyrir því að starfsfólkið væri að leggja sig fram við að hvetja þá til virkni og þátttöku í 

tómstundastarfinu. Allir nema viðmælandi 2 voru sammála um að starfsfólkið væri 

mjög duglegt að koma og hvetja hann til þátttöku og láta hann vita af því sem væri í 

boði og næst á dagskrá. Viðmælandi 2 sagði að fólk þyrfti að bera sig svolítið sjálft eftir 

því sem væri í boði en annars væri aðeins hnippt í fólk og reynt að leita menn upp í 

fjörið. Einnig kom fram að starfsfólkið væri sérstaklega duglegt og gæfi sig mikið í að 

reyna að fá fólk til að taka þátt svo það myndi ekki einangrast. Viðmælandi 4 var mjög 

ánægður með veru sína á hjúkrunarheimilinu og starfsfólkið: 
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Starfsfólkið er mjög þægilegt og það hvetur okkur heilmikið til að taka 

þátt í tómstundunum. Það kom mér á óvart.  

 

Viðmælandi 3: 

 

Það er alltaf komið til mín að minnsta kosti og mér er sagt frá því ef 

það er eitthvað á seyði. Ég held að það sé yfir alla línuna, ekki veit ég 

annað.  

 

7.3 Hindranir 

Í viðtölunum spurðum við viðmælendur okkar hvort það væri eitthvað sem hindraði 

þátttöku þeirra í þeim tómstundum  sem í boði væru. Helstu hindranirnar sem 

viðmælendurnir nefndu voru  líkamlegir- og heilsufarslegir kvillar. Viðmælandi 3 nefndi 

að hann ætti í meiri erfiðleikum með að kynnast fólki vegna sjónblindu:  

 

Ég veit nú ekki til að blindan hindri mig að öðru leyti, ég geri það sem 

 ég vil. 

 

Viðmælandi 1 hefur fengið blóðtappa og samfallbrotinn hrygg og treystir sér því ekki 

til að taka þátt í boccia og pílu en segist ekki hafa áhuga á þeim íþróttum svo það 

kemur ekki að sök. Einnig á hann við húðvandamál að stríða og getur því ekki farið í 

sundleikfimina sem hann tók þátt í áður. Viðmælandi 4 segir sjónina hindra sig við 

lestur og nákvæmisverk í föndrinu, einnig sé hann slæmur í skrokknum eftir slæmt fall 

og sé það viss hindrun. Hann segist þó alltaf geta fundið sér eitthvað til að gera þar sem 

svo margt er í boði. Viðmælandi 2 nefnir aðallega sína andlegu heilsu sem hindrun, 

makamissir, að flytja út af heimili sínu á hjúkrunarheimili, heilsutap og fleira sem gerir 

það að verkum að hann treystir sér ekki til þess að taka þátt og vera virkur í 

félagsstarfinu.  
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Heilsan mín er takmörkuð, ég á í vandamáli með mína heilsu. Svo er 

maður í rólegheitum að jafna sig eftir hafa breytt um heimili og missa 

maka sinn. Það reynir á sálina og þetta eru mikil átök hjá manni. 

 

Við erum sammála því að ef tómstundastarf á hjúkrunarheimilum er vel skipulagt þá 

ættu flestallir að geta fundið sér eitthvað tómstundarstarfvið hæfi og á sínu áhugasviði. 

Starfsfólkið þarf því að leggja sitt af mörkum við að gera góða dagskrá sem hentar sem 

flestum og finna lausnir fyrir þá sem eiga erfiðara fyrir svo þeir geti tekið þátt. 

Starfsfólkið þarf einnig að vera mjög hvetjandi og bera hag eldri borgaranna fyrir 

brjósti. Þeir sem glíma við einhvers konar kvilla sem hindrar þátttöku þeirra í starfinu 

þurfa stuðning og hvatningu og er það í höndum starfsfólksins.  

7.4 Forstöðumenn 

Við spurðum forstöðumennina hvort unnið væri eftir sérstökum áherslum í 

sambandi við félags- og tómstundastarfið á hjúkrunarheimilinu og voru svörin heldur 

ólík. Forstöðumaður 2 sagði að hjá sér væri lögð mikil áhersla á guðþjónustu ásamt 

öðru starfi:  

 

Við höfum alltaf verið með guðþjónustur alla sunnudaga, alla 

helgidaga og svoleiðis og erum hérna með prest í fullu starfi. Ég ákvað 

að hafa prest í fullu starfi því við erum ekki með félagsfræðing eða 

sálfræðing eða þannig, ég held nefnilega  að fólk sem er á þessum 

aldri, það vill frekar tala við prestinn sinn heldur en einhvern svona 

sko, ég er ekkert að gera lítið úr því sko, bara þessi kynslóð. Svo 

kannski breytist það. 

 

Forstöðumaður 1 sagði þetta um þeirra áherslur í starfinu: 

 

Við erum í rauninni að vinna að virkni einstaklingsins og marka getu 

hans og náttúrlega til þess að fullnægja andlegum þörfum, ekki síður 

en bara líkamlegum sem er ekkert síður mikilvægt. Reynum því að 
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hafa þetta eins fjölbreytt og hægt er og reynum að finna að við 

þjónum sem flestum á eins breiðasta sviði.  

 

 

Við spurðum út í þátttökuna og hvort þeim finndist vera munur á milli kynja og voru 

þær sammála um að þeim finndist konurnar vera virkari upp til hópa. Forstöðumaður 

1: 

 

Já mér finnst konurnar vera virkar. Þær eru oft duglegri kannski af því 

að þeir þurfa að hafa eitthvað afmarkað að gera, þær koma oft og eru 

svona meira að blanda geði líka. En þeir þurfa að hafa svona verkefni 

og þegar maður hefur verkefni getur maður blandað geði með 

öðrum. Þó þær séu ekki með eitthvað í höndunum þá labba þær við 

og fá sér kaffibolla og sjá hvað hinir eru að gera og svona.  

 

Forstöðumaður 2: 

 

Yfirleitt verið fleiri konur, kvenfólkið er náttúrlega miklu duglegra. Við 

kvenfólkið erum bara allt öðruvísi, í alvöru. Finnum eitthvað meira til 

að dúlla okkur við, miklu meira heldur en karlarnir. 

 

Hvatning frá starfsfólki er mikilvæg þegar kemur að þátttöku eldri borgara og 

spurðum við því forstöðumennina hvort þeir finndu fyrir því að starfsfólkið væri 

duglegt að hvetja þá til þátttöku og höfðu þær misjafna skoðun á því.  

Forstöðumaður 1: 

 

Við reynum svona að sigta það út. Hópurinn sem hefur kannski ekki 

frumkvæði og er farinn að draga sig til baka, þarf ekkert endilega að 

vera að viðkomandi sé með heilabilun eða eittvað, bara sumt fólk er 

óframfærnara en annað. Þá reynum við eins og við getum að finna og 

halda utan um og reynum þá að virkja það og nýta þá starfsfólkið 

hérna sem er í félagsstarfinu og iðjuþjálfuninni til þess að finna hvað 
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hentar viðkomandi. Þá fara þær og tala við viðkomandi og reyna 

svona að sjá hvar áhugasviðið liggur og hvort það henti 

einstaklingnum kannski að byrja í litlum hóp og svo myndi hann 

kannski færa sig í það að vera með stærri hópum.  

 

Einnig sagði forstöðumarður 1 að fólkið sjálft veitti hvort öðru hvatningu, meðvitað 

og ómeðvitað. Fólið situr saman í matsalnum og talar um hvað það eru að fara gera 

næst og hvað það sé gaman og hvað stjórnandinn sé skemmtilegur. Þetta hefur 

hvetjandi áhrif og fólkið sjálft drífur þennan óvirka með sér.  

 

Forstöðumnni 2 fannst að starfsfólkið sitt gæti lagt sig betur fram því henni fannst 

aðsókninnni í félagsstarfið ábótavant:  

 

Kannski er starfsfólkið ekki nógu hvetjandi, því það er ekki sama 

hvernig þú spyrð einhvern. Þú getur ekki sagt ,,Æji, vilt þú nokkuð fara 

upp?“ Það er ekki sama hvernig maður spyr. ,,Komdu við skulum drífa 

okkur“. Það er miklu meira drífandi og hvetjandi þannig mér finnst 

það kannski að það mætti vera betra. En ég er kannski ekki alveg 

dómbær á það því ég er svo sem ekki á gólfinu. Já við þurfum að 

hvetja fólkið og ég held að bæði þeir sem eru með tómstundastarfið 

og þeir sem vinna á deildunum. Það þarf meiri hvatningu fyrir fólkið. 

 

Að lokuð spurðum við forstöðumennina hvort þeir væru ánægðir með það starf sem 

væri í boði á þeirra hjúkrunarheimili. Forstöðumaður 1 sagðist halda að það starfið 

þeirra væri mjög gott, sérstaklega fyrir þá sem vilja taka þátt og þeir eigi að geta fundið 

sér eitthvað að gera því starfið væri ansi fjölbreytt. Forstöðumanni 2 fannst heilmikið 

gott vera í gangi en það mætti auðvitað alltaf bæta, það væri kreppa í þjóðfélaginu og 

því erfitt að bæta við fagfólki en það væri stefna að fá tómstunda- og 

félagsmálafræðing í allavegana 50% starf á næstunni. 
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8 Umræður 

 Þegar við skoðum niðurstöður úr rannsókn okkar þá eru þær í samræmi við þær 

niðurstöður úr eldri rannsóknum að mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt úrval 

tómstunda á dvalar- og hjúkrunarheimilum til að halda eldri borgurum virkum.  

Viðmælendur okkar tóku allir þátt að einhverju leyti í því starfi sem var í boði á þeirra 

heimili og eins og þeir komu inn á, þá finnst þeim mikilvægt að vera í kringum annað 

fólk þótt að þátttaka þeirra í skipulögðu starfi sé ekki markviss.  

Niðurstöður sýna einnig að viðmælendur okkar telja mikla virkni hjá öðrum 

einstaklingum á dvalar- og hjúkrunarheimilum, einstaklingar finna sér eitthvað við sitt 

hæfi eftir því hvað heilsan leyfir og þó svo að einstaklingur sé blindur þá hamlar það 

honum ekki í því að vera virkur heldur finnur sér eitthvað annað að gera sem hentar 

honum betur.  

Eins og fram hefur komið geta ýmsir þættir hindrað þátttöku einstaklinga í 

ákveðnum athöfnum. Hindranir þessar geta verið margvíslegar eins og viðmælendur 

okkar komu inn á; blinda, samfallbrotinn hryggur, blóðtappi, húðvandamál, 

makamissir, búsetuskipti og heilsutap. Eins sögðu þeir að þótt þetta gæti haft hamlandi 

áhrif á þátttöku þeirra  í einhverju starfi, þá gætu þeir fundið sér eitthvað annað til að 

taka þátt í því það væri svo fjölbreytt starf í boði. Þarna kemur aftur að mikilvægi þess 

að hafa fjölbreytt starf í boði svo allir geti tekið þátt í einhverju þó svo að  ákveðnir 

þættir hamli þátttöku þeirra í öðru.  

Eins og fram hefur komið hafa eldri rannsóknir sýnt að konur taka frekar þátt í 

tómstundastarfi en karlar á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Í okkar rannsókn var sömu 

sögu að segja og erum við þeirrar skoðunar að nauðsynlegt sé að hafa í huga hvort 

boðið sé upp á eins mikið úrval af tómstundum sem koma inn á áhugamál hjá 

karlmönnum á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Kannski er það tómstundastarf sem er í 

boði frekar aðlagað að konum þar sem mikið er boðið upp á handavinnu eins og að 

prjóna og hekla o.s.frv. Aftur á móti vitum við að á öðrum staðnum þar sem við tókum 

viðtöl var smíðaverkstæði með öllu tilheyrandi en það var aðeins einn karlmaður sem 

nýtti sér smíðaherbergið. Í niðurstöðum sögðu forstöðumenn heimilanna  að konur 

væru virkari og töldu þeir ástæðuna vera að konur væru oft duglegri í að finna sér 
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eitthvað til athafna en karlmenn, það þarf frekar að ýta karlmönnum út í hlutina og 

hafa ákveðin verkefni í boði fyrir þá.  

Hvatning frá starfsfólki hefur áhrif á þátttöku eldri borgara, eftir því sem starfsfólkið 

er áhugasamara og sýnir meiri hvatningu því meiri líkur eru á að einstaklingarnir taki 

þátt. Eins og forstöðumaður 2 kom inná þá er ekki sama hvernig starfsfólk hvetur 

einstaklinga til þátttöku, hvatningin þarf að vera jákvæð og drífandi. Viðmælendurnir 

sögðu að þeirra starfsfólk væri duglegt að hvetja þá  til þátttöku og héldu að 

starfsfólkið myndi einnig hvetja hina. Því þarf starfsfólk að hafa í huga hvernig það talar 

við íbúana og verður að gera sér grein fyrir því að það á alltaf að setja hag íbúanna í 

fyrsta sæti og reyna að gera þeim til geðs og hvetja þá til þátttöku í því starfi sem boðið 

er uppá. 

Þegar forstöðumenn voru spurðir að því hvort það væri unnið eftir sérstökum 

áherslum í sambandi við félags- og tómstundastarfið á hjúkrunarheimilinu þá kom í ljós 

að á öðrum staðnum er lögð áhersla á guðsþjónustu þar sem forstöðumaður þess 

heimilis taldi að sú kynslóð sem er núna á dvalar- og hjúkrunarheimilum vildi geta haft 

góðan aðgang að presti. Samt sem áður er fjölbreytt starf í boði fyrir íbúana og ættu 

allir að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi. Við teljum að þessar áherslur eigi þó eftir 

að breytast fljótlega því næstu kynslóðir leita ekki eins mikið til prests þar sem 

menntun okkar íslendinga hefur aukist og orðin fjölbreyttari. Fagaðilar, eins og 

sálfræðingar, félagsráðgjafar, félagsfræðingar, tómstunda- og félagsmálafræðingar og 

þess háttar, eru í hverju horni og mun aðgengilegri en áður fyrr. Forstöðumaður  hins 

heimilisins nefndi að þar væri lögð áhersla á virkni einstaklinganna og reynt væri að 

uppfylla andlegar og líkamlegar þarfir þeirra. Þó að áherslurnar séu misjafnar á þessum 

tveimur heimilum þá eru hagsmunir einstaklinganna settir í fyrsta sæti á báðum 

stöðum og allt reynt til þess að þeim líði vel og hafi nóg fyrir stafni á sínu heimili. Báðir 

fosrstöðumenn telja að sín heimili séu að vinna öflugt og gott starf en vilja þó gera gott 

betra.  

Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða og viðmælendur okkar aðeins fjórir 

eldri borgarar og tveir forstöðumenn er ekki hægt að alhæfa þessar niðustöður yfir á 

önnur dvalar- og hjúkrunarheimili. Þessar niðurstöður eru einungis viðhorf og skoðanir 

þessara viðmælenda en styðja jafnframt eldri rannsóknir. 
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Lokaorð 

Með rannsókn okkar vildum við kanna viðhorf til tómstundastarfs á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum og athuga hvort mikil virkni væri í starfinu. Við komumst að því að 

viðhorf til tómstundastarfs er almennt jákvætt á meðal eldri borgara og 

forstöðumanna. Mikil virkni er í starfinu og virtust flestir finna sér eitthvað við sitt hæfi 

miðað við heilsufar og aðstæður. Út frá þessu teljum við mikilvægt að einstaklingar á 

efri árum tileinki sér jákvætt hugarfar gagnvart þátttöku í tómstundastarfi því eins og 

fram hefur komið hefur virkni góð áhrif á líkama og sál. Jafnframt teljum við mikilvægt 

að bjóða upp á fjölbreytt og faglegt tómstundastarf til að auka líkurnar á virkni 

einstaklinganna. Þá hefur stuðningur og hvatning starfsfólks við íbúa einnig mikið að 

segja varðandi þátttöku þeirra.  

Tómstunda- og félagsmálafræðingar miða út frá því að byggja starfið upp á faglegan 

hátt og hafa þá hugsun að leiðarljósi að líta á hvern einstakling fyrir sig og sjá hvað 

hann getur gert en ekki hvað hann getur ekki gert.    

 Að lokum teljum við að tómstundastarf á dvalar- og hjúkrunarheimilum muni eflast 

og verða markvissara á komandi tímum með tilkomu tómstunda- og 

félagsmálafræðinga á starfsvettvangnum. 
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Viðauki 1 

Hér á eftir eru spurningarnar sem við studdumst við í viðtölum við viðmælendur okkar.  

 

Spurningar fyrir íbúa og þátttakendur 

1. Nafn?  
2. Aldur?  
3. Hversu lengi hefur þú búið hér?  
4. Hvernig finnst þér heimilislífið?  
5. Hefuru eignast vini hér, hvernig kynntust þið?  
6. Tekur þú þátt í tómstundastarfinu sem er í boði hér, í hverju? (ef ekki, 

afhverju ekki hver er ástæðan?)  
7. Er mikil virkni meðal íbúa í tómstundastarfinu?  
8. Er eitthvað sem þú vilt sjá í tómstundastarfinu sem er ekki til staðar? 
9. Hvernig finnst þér aðstaðan til tómstundastarfs vera?  
10. Er eitthvað sem hindrar það að þú getir tekið þátt í tómstundastarfi?  
11. Er mikið úrval í boði, höfðar starfið til flestra? 
12. Hvað má gera betur?  
13. Hefur þú kost á því að miðla þinni reynslu til annarra? 
14. Er mikil hvatning frá umhverfinu að taka þátt í því sem er í boði, og hvaðan 

kemur hvatningin?  
15. Hefur þátttaka þín góð áhrif á þína líðan, og hvernig þá? 

 

 

Spurningar fyrir forstöðumenn 

1. Nafn?  
2. Aldur ?  
3. Starfsheiti og starfsaldur ? 
4. Hvernig er tómstundastarfinu háttað hér ? 
5. hverjar eru aðal áherslurnar ?  
6. Eru starfsmenn að hvetja þau til þátttöku í tómstundastarfi, hvetja þau til að 

mæta á viðburði?  
7. Hvernig er virknin og finnst þér þið vera að ná til flestra ?  
8. Er aðstaðan góð til tómstundastarfs ?  
9. Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa í boði en þið hafið ekki kost á að bjóða 

upp á það ? 
10. Finnst þér vera munur á þátttöku milli kynja?  

 

 


