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Ágrip 
 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvort og hvernig minningavinna nýtist fólki með 

þroskahömlun. Í þessari ritgerð einbeitum við okkur að minningavinnu sem virkni en ekki 

sem meðferð. Með minningarvinnu er átt við að minningar eru rifjaðar markvisst upp 

milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Eitt af aðalmarkmiðum með minningavinnu er að 

skapa tengsl, stuðla að félagslegri örvun og gefa þátttakendum tækifæri til að vera virkir.  

Með hækkun lífaldurs fólks á síðustu áratugum hefur öldrunarþjónusta farið vaxandi. 

Góð öldrunarþjónusta hefur mikið að segja fyrir lífsgæði fólks á efri árum og er nú litið 

svo á að minningavinna sé hluti af almennri öldrunarþjónustu. Lífaldur fólks með 

þroskahömlun hefur hækkað eins og hjá öðrum og samfara hærri aldri hefur orðið 

aukning í greiningu á ýmsum öldrunarsjúkdómum eins og heilabilun hjá þeim.  

Ritgerðin byggir á eigindlegri þátttökurannsókn sem unnin var veturinn 2008-2009. 

Heimsóttir voru tveir staðir þar sem fram fer starf fyrir aldraða og þátttökuathuganir 

gerðar á þeirri minningavinnu sem þar fer fram.Tvær af þessum þátttökuathugunum fóru 

fram í almennri öldrunarþjónustu og þrjár í dagþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun. 

Einnig var kannað hvað var sameiginlegt og hvað greindi á milli þessara tveggja staða. 

Jafnframt er  stuðst við fræðilegt ritað efni sem tengist efri árunum og minningavinnu. Þá 

setjum við fram hugmyndir og tillögur að framkvæmd minningavinnustunda með fólki 

með þroskahömlun. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til að minningavinna eigi 

mikið erindi  við fólk með þroskahömlun og sé verðugur og uppbyggilegur þáttur í 

þjónustu við það. 
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Formáli 
 

Manstu gamla daga, Minningavinna með fólki með þroskahömlun er 10 eininga 

lokaverkefni til B.A gráðu í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Verkefnið er samvinna tveggja þroskaþjálfa sem starfa  í dagþjónustu fyrir fullorðið fólk 

með þroskahömlun. Áhugi á minningavinnu og þróun hennar tengist því beint 

vinnustaðnum og þökkum við öllu samstarfsfólki þar því án þeirra hefði verkefnið líklega 

aldrei orðið til.  Við viljum þakka Jónínu Valgarðsdóttur, Fanney M. Jónsdóttur, Sigrúnu 

Huld Þorgrímsdóttir, Laufey Gissurardóttur og Ernu Einarsdóttur fyrir veitta aðstoð. 

Einnig þökkum við leiðbeinanda okkar Guðrúnu V. Stefánsdóttur lektor kærlega fyrir 

góða leiðsögn og samstarf. Síðast en ekki síst viljum við þakka þátttakendum í 

minningavinnuhópunum kærlega fyrir að leyfa okkur að taka þátt í þessum stundum með 

þeim.  
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Inngangur 
 

Á síðustu áratugum hefur mannkynið verið að ná hærri aldri. Það hefur orðið til þess að 

aldurssamsetning þjóða hefur verið að breytast og sífellt fleiri eru í aldurshópnum 60 ára 

og eldri. Hærri aldur þýðir breyttar áherslur í öldrunarþjónustu og lítur út fyrir að það 

verði eitt stærsta verkefni heilbrigðisþjónustunnar á næstu árum. Þessar breytingar hafa 

líka átt sér stað hjá fólki með þroskahömlun og fólki sem verður 60 ára og eldra er sífellt 

að fjölga. Það hefur orðið til þess að ýmsir öldrunarsjúkdómar sem voru nær óþekktir 

fyrir nokkrum árum eru að koma fram í hópi fatlaðs fólks. 

Við sem erum höfundar að þessari ritgerð höfum töluverða reynslu af starfi með fullorðnu 

fötluðu fólki.Við höfum orðið varar við breyttar aðstæður sökum hækkandi aldurs og 

sérstaklega finnst okkur áberandi hve þeim hefur fjölgað sem greinast með heilabilun. 

Þetta hefur verið ný áskorun til að takast á við í starfi og höfum við þurft að afla okkur 

fræðslu á þessum vettvangi. Í þeirri vinnu komumst við að því að til er aðferð sem kölluð 

er minningavinna og hefur verið notuð á hjúkrunarheimilum og dagþjónustum fyrir 

aldraða í auknum mæli síðustu ár. Þessi aðferð fannst okkur henta vel og geta orðið góð 

viðbót við starfið á vinnustaðnum okkar.  Í starfi okkar með eldra fólki með með 

þroskahömlun leggjum við meðal annars áherslu á að auka virkni, samkennd og 

félagstengsl fólks en einn tilgangur minningavinnu er einmitt að virkja þessa þætti. 

Minningavinna í starfi með fólki með þroskahömlun hefur lítið verið til umfjöllunar hér á 

landi og því vaknaði áhugi okkar á að kanna þetta efni nánar.  

Tilgangur ritgerðarinnar er því að skoða hvort og hvernig minningavinna nýtist fólki með 

þroskahömlun og í því skyni settum við fram eftirfarandi rannsóknarspurningu 

• Með hvaða hætti nýtist minningavinna fólki með þroskahömlun? 

Í ritgerðinni notum við hugtakið  minningavinna sem þýðingu á orðinu “reminiscence”. 

Orðið þýðir í sjálfu sér endurheimtingu minninga og er í sumum fræðibókum talað um 

minnisheimt, en til að einfalda hlutina þá tölum við um minningavinnu.  

Við notum ýmis hugtök þegar við fjöllum um fólk. Við notum mest orðið fólk með 

þroskahömlun þar sem það lýsir manneskjunni fyrst  en síðan fötluninni. Fólk með 
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þroskahömlun hefur sjálft kosið að nota þetta hugtak eins og fram hefur komið hjá Átaki 

sem er félag fólks með þroskahömlun. Einnig notum við hugtakið fatlað fólk. Þeir sem 

aðhyllast sjónarhorn breska félagslega líkansins nota það og benda á að fötlun sé 

félagsleg vegna hindrana í umhverfinu. Einnig eruð notuð orð eins og aldraðir, 

einstaklingar og þjónustunotendur til að orðalag verði ekki einhæft.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Þar sem minningavinna hefur helst verið notuð í 

vinnu með öldruðum munum við í fyrsta kafla fjalla um hvað það er að vera aldraður og 

hvernig fólk með þroskahömlun lítur á það að eldast. Í því samhengi er  fjallað um 

heilabilun. Í öðrum kafla beinum við sjónum að minningavinnu og hvernig unnið hefur 

verið með hana bæði hérlendis og erlendis og fjöllum um upphaf,  markmið og tilgang 

minningavinnu. Við skoðum hvaða áhrif minningavinna getur haft á fólk, sérstaklega 

notkun minningakveikja. Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði, framkvæmd rannsóknar og 

jafnframt setjum við fram helstu niðurstöður . 
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1.kafli -  Öldrun 

Í þessum kafla verður fjallað um öldrun og hvað felst í því að vera aldraður,  bæði 

almennt og út frá fólki með þroskahömlun. Fjallað verður sérstaklega um heilabilun en 

hún er oftast skilgreind sem öldrunarsjúkdómur. Minningavinna hefur verið sérstaklega 

þróuð í vinnu með fólki sem er með heilabilun og í kaflanum verður rætt um heilabilun 

meðal fólks með þroskahömlun. Á síðustu árum hefur fólk með þroskahömlun verið að 

greinast í auknu mæli með Alzheimer, sem er algengasta orsök heilabilunar, þó 

sérstaklega fólk með Down´s heilkenni (Alvarez, 2008; Jón Snædal, 2004). Aldur þeirra 

við greiningu hefur þó verið mun lægri en aldur fólks almennt sem greinist með 

heilabilun. 

1.1 Hvað er öldrun? 

Hvenær telst fólk vera aldrað? Samkvæmt lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999, telst 

sá aldraður sem náð hefur 67 ára aldri. Orðið öldrun sem merkir að eldast, reskjast, eða 

fullorðnast er tiltölulega nýtt í íslensku máli. Að vera aldraður eða gamall hefur misjafna 

merkingu hjá fólki. Ungu fólki finnst til dæmis fólk sem komið er yfir þrítugt gamalt á 

meðan algengt er að fólk sem komið er yfir sextugt líti ekki á sig sem gamalt (Jón 

Björnsson, 1996). Lög um málefni aldraðra tóku gildi í ársbyrjun 1983, áður höfðu gilt 

sérlög um einstaka þætti öldrunarþjónustu eða öldrunarmála (Jón Björnsson, 2004).  

   

Síðustu ár hefur öldruðum fjölgað mikið. Sem dæmi um það þá voru íbúar Íslands 65 ára 

og eldri rúm 11% af heildarfjölda þjóðarinnar árið 2007 en gert er ráð fyrir því að árið 

2030 verði þessi hópur orðinn tæplega 19 %. Samkvæmt mannfjöldaspá Hagstofunnar 

munu 7,5% íbúa vera áttræðir og eldri árið 2030 meðan þessi hópur var rúm 3 % við 

upphaf spátímabilsins 2008 – 2050 (Þórir S. Guðbergsson, 2002; Hagstofa Íslands 2007; 

Hagstofa Íslands, 2008). Ástæður fyrir hækkandi meðalævi Íslendinga og annarra þjóða 

eru fyrst og fremst breytingar á lífskjörum  þá er meðal annars átt við framfarir í 

heilbrigðisháttum og lækningum. Fjölgun eldra fólks er áskorun og tækifæri fyrir fólk 

sem starfar í öldrunarþjónustu (Jón Björnsson, 2004; Zauszniewski o.fl., 2004). Þar sem 

öldrunaþjónusta er vaxandi fag hér á landi er eðlilegt og nauðsynlegt að það fram fari 
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umræða um hvernig sú þjónusta eigi að vera. Góð öldrunarþjónusta hlýtur að skipta 

höfðumáli fyrir lífsgæði eldra fólks. Minningavinna er vaxandi hluti af öldrunarþjónustu 

og byggir hún á þeirri hugmynd að nýta megi minningar aldraðra sem styrk, uppsprettu 

sáttar og sjálfsstyrkingar (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Minningavinnu verður 

nánar lýst í öðrum kafla. 

1.1.2  Hvað tekur við eftir starfslok?                                                                          

Hvað þýðir þessi fjölgun í hópi fólks sem telst aldrað? Margir hætta að vinna um sjötugt , 

en aðrir hætta fyrr til dæmis  við ellilífeyrisaldur sem er 67 ára. Breytt hlutverk fylgja 

hækkandi aldri og er mikilvægt að geta fundið nýjan tilgang í lífinu. Það tímabil sem 

einkenndist af vinnu er lokið og nýtt tekur við. Félags-og tómstundastarfi aldraðra er 

ætlað að bæta upp þann missi sem fólk upplifir oft við það að hætta að vinna, því það er 

oft ekki bara vinnan sem slík sem fólk missir heldur einnig félagstengsl. Oft þarf fólk 

mikla hvatningu og stuðning til að taka þátt í félagsstarfi eldri borgara sem er mjög 

mikilvægt til að fólk einangrist ekki, en slík hætta er fyrir hendi við starfslok. (Jón 

Björnsson, 2004). Þegar eftirlaunaaldurinn fer að nálgast er mikilvægt að hafa undirbúið 

þessi merkilegu tímamót. Gott getur verið að setja sér markmið og skipuleggja tímann. 

Það eykur líkurnar á farsælum eftirlaunaárum. Kannanir hafa sýnt að þeir sem undirbúa 

sig undir starfslok gengur betur að takast á við þessi tímamót og eru sáttari (Anna 

Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996).  

1.1.3 Fólk með þroskahömlun og öldrun                                                                     

Hér áður fyrr bjó margt fólk með þroskahömlun á sólahringstofnunum og almenn 

samfélagsþáttaka þeirra var ekki mikil, þeim var í raun haldið frá samfélaginu. Á síðustu 

áratugum hafa miklar breytingar orðið á  þeirra högum með nýjum hugmyndum um 

fatlaða og mannréttindi þeirra sem komu fram um miðja 20 öldina og áttu stóran þátt í 

þeim breytingum (Guðrún V.Stefánsdóttir, 2008). Sólarhringsstofnunum fækkaði og 

einstaklingar fluttust á sambýli og í sjálfstæða búsetu. Samfélagsþáttaka jókst og fólk 

með þroskahömlun varð sýnilegra í samfélaginu. Það má í raun segja að vaxið hafi upp 

ný kynslóð fólks með þroskahömlun sem er heilbrigðari og sýnilegri en fyrri kynslóðir. 

Áður fyrr voru sjúkdómar hjá fólki með þroskahömlun oft ekki meðhöndlaðir og það gat 

haft varanleg áhrif á heilsu þeirra. Þær viðhorfsbreytingar sem nú hafa átt sér stað á stöðu 
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fatlaðra í þjóðfélaginu í dag hafa leitt til þess að eldra fólk með þroskahömlun nýtur nú 

mun betri þjónustu en áður fyrr. Mjög mikilvægt er að einstaklingar fái greiningu og 

viðeigandi meðferð við sjúkdómum, þar sem ómeðhöndlaðir sjúkdómar auka verulega á 

fötlun þeirra ( Gerður Aagot Árnadóttir, 2004).  

Læknisfræðilegt sjónarhorn á hugtakinu fötlun var ráðandi mestan hluta 20 aldarinnar, en 

það fól meðal annars í sér að fötlun birtist sem andstaða þess sem var heilbrigt og 

eðlilegt. Í kringum 1970 fór að bera á gagnrýni á einhliða læknisfræðilegum skilning á 

fötlun og áherslan beindist meira að félagslegum þáttum. Á þessum tíma kom fram hið 

svokallaða breska félagslega líkan um fötlun en umræða því tengd hefur haft mikil áhrif á 

skilning, viðhorf  og umræðu um fötlun á undanförnum áratugum. Upphaflega komu 

þessar hugmyndir frá samtökum líkamlega fatlaðs fólks í Bretlandi sem héldu því fram að 

það væru ekki skerðingar sem orsökuðu vandamál fólks heldur hvernig samfélagið bregst 

við þörfum þeirra, það er að félagslegar og samfélagslegar hindranir orsaki fötlun. Þegar 

talað er um þessar hindranir er til dæmis átt við aðgengi að samfélaginu, fordóma og 

neikvæð viðhorf (Rannveig Traustadóttir, 2006). Nokkur gagnrýni hefur komið fram á 

breska félagslega líkanið þar sem bent hefur verið á að of mikil áhersla sé lögð á 

umhverfið en litið fram hjá áhrifum skerðingarinnar. Þrátt fyrir það hefur umræðan sem 

hefur skapast í kringum breska félagslega líkanið átt stóran þátt í að breyta viðhorfi til 

fatlaðs fólks. Hinn svokallaði norræni tengslaskilningur hefur verið ríkjandi á 

norðurlöndunum, hann byggir m.a. á hugmyndum um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og 

gengur út frá því að fötlun orsakist ekki eingöngu af vangetu einstaklingsins heldur líka 

af umhverfisþáttum. Norræni tengslaskilningurinn á fötlun hefur verið undir miklum 

áhrifum breska félagslega líkansins þrátt fyrir að hann gangi ekki eins langt og það í 

umhverfislegum áherlsum (Guðrún. V. Stefánsdóttir, 2008). 

Fólk með þroskahömlun lifir lengur í dag en það gerði og lífaldur þeirra er að verða 

nánast sá sami og almennt gerist. Það að fólk með þroskahömlun verði gamalt er 

tiltölulega, ný staða. Það sem hefur meðal annars áhrif á þessa þróun eru betri lífsskilyrði, 

breytt viðhorf, meiri tækni og betri heilbrigðisþjónusta (Bugge og Thorsen, 2004). Dæmi 

um þetta má nefna  að árið 1990 var talið að tíðni eldra fólks ( 55 ára og eldri ) með 

þroskahömlun í Nýja Sjálandi væri um 0.14 % . Svipað var upp á teningnum í Ástralíu 
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1993 þar sem hlutfall eldra fólks ( 55 ára og eldri) með þroskahömlun var 0.13% (Prasher 

og Janicki, 2002). Hér áður fyrr voru sjúkdómar oft ekki meðhöndlaðir hjá fólki með 

þroskahömlun vegna þess að þeir töldust fylgikvillar fötlunarinnar. Af þeim sökum búa 

margir þeir sem eldri eru við frekar bága heilsu. Snemmkomin öldrun er hluti af 

heilsuvanda fólks með þroskahömlun og þá sérstaklega ef um litningagalla er að ræða. 

Einstaklingar með ákveðna litningagalla fá öldrunareinkenni fyrr á ævinni en ófatlaðir 

einstaklingar og getur það haft veruleg áhrif á heilsufar þeirra (Gerður Aagot Árnadóttir, 

2004).  

Með hærri aldri verða oft breytingar á heilsu og líkamsástandi. Fólk með þroskahömlun 

sem farið er að eldast hugsar oft ekki um að það sé gamalt. Það hefur upplifað að fólk 

sem það þekkir og er yngra hefur dáið á undan þeim. Þannig að þeirra hugmyndir um að 

eldast eru ekki endilega tengdar breytingum á heilsu og líkamsástandi (Erna Einarsdóttir, 

2008). Fólk með þroskahömlun upplifir oft ekki sömu kynslóðabil sem fólk almennt 

upplifir og hefur oft öðruvísi skilning á hugtakinu “aldur” og að þær breytingar sem verða 

séu tengdar því að eldast (Thorsen og Olstad, 2005). Í íslenskri rannsókn sem Erna 

Einarsdóttir (2008) gerði þar sem skoðaðar voru lífsaðstæður fólks með þroskahömlun á 

aldrinum 51 – 73 ára og hvernig það vildi hafa líf sitt þegar það eldist kom m.a. fram að 

þáttakendur hugsuðu lítið um efri árin og að flestir upplifðu sig ekki sem gamla. Einnig 

kom fram að fólkið hafði upplifað fáar aldurstengdar breytingar og tengdu ekki 

breytingar á heilsu við öldrun. Það skýrist líklega að einhverju leyti af því að það hafði 

lítið verið uppýst um efri árin, ekki hafði sérstaklega verið rætt við það um æviskeið eða 

þær breytingar sem því fylgja.   

1.2 Heilabilun                                                                                                           

Hugtakið heilabilun er notað í víðri merkingu og lýsir ákveðnu ástandi sem vísar til 

persónunnar en ekki til heilans (Kitwood, 2005). Árið 1984 setti vinnuhópur í 

Bandaríkjunum fram skilgreiningu á heilabilun en í henni segir:  

Heilabilun er minnisskerðing og önnur skilvitleg hnignun miðað við þá 

starfshæfni sem sjúklingurinn bjó áður yfir og sem hægt er að staðfesta með 

klínískum rannsóknum og taugasálfræðilegum prófunum. Ekki er hægt að greina 
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sjúkdóminn ef meðvitundarstig er skert eða annar afbrigðileiki hindrar 

fullnægjandi mat á andlegu ástandi sjúklingsins. Sjúkdómsgreiningin á heilabilun 

byggist á atferli sjúklings og verður ekki ákvörðuð með heilaskönnun, EEG 

(heilalínuriti) eða annari rannsóknarstofutækni þótt tilteknar orsakir heilabilunar 

sé hægt að greina á þennan hátt (Kitwood, 2007, bls 46).  

Í þessu samhengi má velta því fyrir sér hvort að fólk með þroskahömlun teljist í þeim 

hópi að skerðing þeirra hindri fullnægjandi mat á sjúkdómnum eða hvort það þurfi að 

aðlaga prófin að fólki með þroskahömlun? Fjallað verður um heilabilun hjá fólki með 

þroskahömlun hér á eftir og þessir þættir skoðaðir nánar. 

Heilabilun er í raun yfirheiti á einkennum ákveðins heilsufarsástands (Verity, 2008). 

Orsakir heilabilunar geta verið hrörnunarsjúkdómar eins og Alzheimer, Parkinson, 

Huntingtonsjúkdómur, blóðrásartruflanir, sýkingar, og efnaskiptasjúkdómar. Alzheimer 

er algengasta orsök heilabilunar og hættir fólki oft til að kalla alla heilabilunarsjúkdóma 

Alzheimer. Þegar um Alzheimer sjúkdóm er að ræða rýrna ákveðin svæði heilans sem eru 

mikilvæg fyrir minni. Rýrnunin getur síðan breiðst út til annara svæða heilans. Alzheimer 

er hægt að greina með því að útiloka aðrar orsakir heilabilunar (Jón Snædal, 1996, Svava 

Aradóttir, 2003). Undanfarin ár hefur tíðni heilabilunar aukist og kemur það aðallega 

fram í iðnríkjum nútímans þar sem meðalaldur fólks hefur hækkað mjög mikið (Kitwood, 

2005).  

Einkenni heilabilunar geta verið margvísleg. Skammtímaminni og rökhugsun getur 

breyst, sem og hegðun og félagsleg færni. Eitt einkenni er að fólk getur til dæmis misst 

allar hömlur og segir þá það sem það hugsar án þess að íhuga fyrst hvað öðrum finnst 

(Verity, 2008 ). Heilabilun er gjarnan skipt í nokkur stig. Algengt er að fyrstu einkenni 

séu minnisleysi og oft reynir fólk oft að fela það. Fólk fer að gleyma hvað hlutir heita og 

á seinni stigum getur farið að bera á verkstoli. Þá er átt við að fólk gleymir hvað á að gera 

við ákveðna hluti eða hvernig framkvæma á ákveðnar athafnir eins og að klæða sig eða 

matast. Smám saman gleymast nöfn og atburðir og öll þessi einkenni fara að valda 

vandræðum í daglegu lífi einstaklingsins. Töluverður dagamunur getur verið á því hversu 

gott minnið er, það fer oftast eftir því hvernig fólk er upplagt. Fólk getur almennt orðið 

gleymið með aldrinum en þegar gleymskan er komin á það stig að það veldur erfiðleikum 
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í daglegu lífi getur það bent til heilabilunar. Einnig fer að bera á því að einstaklingur talar 

einfaldara mál og er það kallað málstol, fólk á þá erfitt með að finna réttu orðin til að tjá 

sig. Önnur einkenni eins og skert dómgeind og persónuleikabreytingar koma oft fram 

(Jón Snædal, 1996).  

Mikilvægt er að þekkja bakgrunn og lífssögu fólks með heilabilun, þá er betur hægt að 

veita fólki stuðning og hjálpa þeim að halda í persónuleg einkenni. Í því sambandi skipta 

gæði umönnunarumhverfisins máli fyrir líðan og lífsgæði fólks með heilabilun (Kitwood, 

2007; Svava Aradóttir, 2003). Sjálfsmynd fólks með heilabilun dofnar oft og er 

mikilvægt að leggja áherslu á styrkleika einstaklinga og vinna með þeim í samvinnu við 

aðstandendur þannig að fólk geti lifað innihaldsríku og sjálfstæðu lífi sem lengst 

(Kitwood, 2007; Guðrún Karlsdóttir, 2008). Það að vera virkur þýðir að vera þátttakandi í 

lífinu á þann hátt sem skiptir hvern og einn máli og að einstaklingur nái að nýta hæfileika 

sína og krafta sem best. Þörfin fyrir virkni er enn til staðar þó að fólk greinist með 

heilabilun. Ef einstaklingar hafa ekki möguleika til að vera virkir er hætt við að færni 

þess rýrni og sjálfsvirðing minnki (Kitwood, 2007).  

 

1.2.1  Fólk með þroskhömlun og heilabilun 

Fólk með þroskahömlun hefur nú síðastliðin ár verið að greinast í auknu mæli með 

algenga öldrunarsjúkdóma eins og Alzheimer, sem er eins og áður hefur komið fram ein 

helsta orsök heilabilunar. Sérstaklega á þetta við um einstaklinga með Down’s heilkenni 

en þeir eru mun líklegri til að greinast með Alzheimer en aðrir einstaklingar með 

þroskahömlun. Það verða ákveðnar taugasálfræðilegar breytingar á aukalitningi 21, sem 

taldar eru valda því að einstaklingar greinast með Down’s heilkenni, sem síðan eru 

tengdar eru við orsakir Alzheimer. Þó eru uppi efasemdir um að það sé eina skýringin, 

aðrir hlutir eins og t.d lífsskilyrði þessa hóps verði að taka með í reikninginn (Kerr, 

1997). Rannsóknir í Bandaríkjunum gefa til kynna að langflestir ef ekki allir einstaklingar 

með Downs heilkenni greinist með Alzheimer. Það getur farið að bera á einkennum hjá 

fólki með Down’s heilkenni frá fertugsaldri , en flestir byrja að sýna einkenni um 

fimmtugt (Alvarez, 2008). Þegar einstaklingur með Downs heilkenni hefur verið greindur 
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með Alzheimer má búast við því að breytingar geti átt sér stað hraðar en hjá ófötluðum 

einstaklingum (Kerr,1997). 

 

Samantekt.                                                                                                                   

Ljóst er að fólk nær hærri lífaldri en áður. Með lengra lífi gegnir öldrunarþjónusta enn 

mikilvægara hlutverki en áður því það skiptir máli að hafa eitthvað fyrir stafni. Hér að 

framan kom fram að fólk með þroskahömlun upplifir breytingar tengdar öldrun ekki á 

sama hátt og ófatlað fólk og oft er það vegna þess að það hefur ekki fengið tækifæri til að 

upplifa mismunandi lífsskeið í sínu lífi líkt og almennt gerist að eignast barn, stunda 

atvinnu, giftast og fleira sem tengist mismunandi aldri á lífsleiðinni.  

Þegar fólk greinist með heilabilun dofnar sjálfsmynd þess og er mikilvægt að það hafi 

tækifæri til að vera virkt og geti nýtt þá hæfileika sem eru til staðar. Fólk með 

þroskahömlun hefur verið að greinast í auknu mæli með heilabilun, sérstakalega fólk með 

Down’s heilkenni. Sjúkdómseinkennin koma fyrr fram en hjá ófötluðu fólki og þróun 

sjúkdómsins er oft hraðari.  

Mikilvægt er að auka fræðslu til að tryggja góða öldrunarþjónustu þar sem þekking á 

heilabilun og ýmsum stigum hennar er nauðsynleg til að fólk skilji þær breytingar sem 

eiga sér stað hjá einstaklingum með heilabilun. Gæði í umönnunarumhverfinu skipta 

miklu máli fyrir líðan og lífsgæði fólks með heilabilun. Einnig er nauðsynlegt að fram 

fari umræða um það hvernig sú þjónusta eigi að vera, ekki síst í þjónustu við fatlaða þar 

sem snemmkomin öldrun er hluti af heilsuvanda fólks með þroskahömlun 
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2.kafli – Minningavinna 
 

Ljóst er að í kjölfar mikillar fjölgunar fólks eldri en 65 ára mun eitt stærsta verkefni 

heilbrigðisþjónustu framtíðarinnar snúa að öldrunarþjónustu. Minningavinna getur orðið 

mikilvægur þáttur þjónustunnar og nú þegar er farið að nota þá aðferð í starfi með 

öldruðum. Hér á eftir verður fjallað um sögu og þróun minningavinnu og hver tilgangur 

og markmið hennar er. Áhersla er lögð á að minningavinnu sem snýr að félagslegum 

samskiptum og virkni, það ætti að henta vel fyrir eldra fólk með þroskahömlun því 

algengt er að virkni og frumkvæði skorti hjá þeim.  

 

2.1 Hvað er minningavinna ?                                                                                      

Ýmsir fræðimenn hafa sett fram skilgreiningu á því hvað minningavinna sé. Þar má 

meðal annars nefna skilgreiningu Butlers (1963) sem segir að „Minningavinna er sú 

athöfn eða ferli að minnast fortíðarinnar” (Gibson, 2004, bls 10). 

Einnig er það kallað minningavinna þegar minningar og upprifjun þeirra er notuð til að 

bæta líðan fólks á ýmsan hátt (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Minningavinna vísar til 

endurheimtingu á minningum fortíðar, að deila minningum getur haft góð áhrif á aðra. 

Minngavinna felur í sér að skiptast á upplýsingum við unga og gamla, vini og ættingja og 

starfsfólk. Hún felur í sér að gefa fólki gildi í lífinu, mikilvægi, tilverurétt, kraft og frið 

(Kennard, 2006).  

2.1.2 Saga og þróun minningavinnu                                                                                 

Það hefur tíðkast í gegnum tíðina að fólk segi sögur og miðli fyrri reynslu og fortíð. 

Sumir skrifuðu sögurnar niður en aðrir létu sér nægja að segja þær munnlega, svonefndar 

munnmælasögur. Fyrr á árum taldi heilbrigðisstarfsfólk það frekar neikvætt að eldra fólk 

væri of mikið að rifja upp fortíðina (Gibson, 1998). Í upphafi sjöundaáratugarins hófst 

skipuleg minningavinna í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þar hafði áður ekki þótt æskilegt 

að vera að rifja upp minningar, það væri ekki heilsusamlegt og væri afneitun á 

raunveruleikanum (Sigrún Huld Þorgrímsdóttit, 2008). Butler (1963) skrifaði grein um að 
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upprifjun minninga gæti haft góð áhrif og jákvæða þýðingu fyrir aldraða. Hann talaði um 

að æviyfirlit væri eitthvað sem flestir aldraðir tækjust á við þegar dauðinn nálgaðist. Fyrri 

reynsla leitaði á hugann í þeim tilgangi að ná lausn og sátt við lífið. Grein Butlers átti 

eftir að umbylta hugsunarhætti fólks, bæði þeirra sem störfuðu í öldrunarþjónustu og hjá 

eldra fólki. Það fékk frelsi til að rifja upp liðna tíð og gera upp fortíðina (Í Sigrúnu Huld 

Þorgrímsdóttur, 2008). Eftir að grein Butlers kom út leið nokkur tími þar til að skipulögð 

minningavinna hófst eða uppúr 1970 í Bandaríkjunum og um 1980 fór minningavinna 

sem skipulagt inngrip af stað í Bretlandi. Arkitekt að nafni Kemp komst að því þegar 

hann var að skoða elliheimili í Bretlandi að þar talaði engin um fortíð sína. Hann fékk til 

liðs við sig mann að nafni Gordon Langley, sem var sálfræðingur og fleiri til að hjálpa sér 

við að koma af stað vinnu sem hafði að markmiði að útbúa minningahjálpartæki 

(reminiscence aid). Afrakstur þeirrar vinnu var útgefið efni sem heitir Recall og var ætlað 

til notkunar með eldra fólki. Þetta efni sem var í máli, hljóði og myndum, átti að 

endurspegla líf aldraðra eins og það hafði verið frá byrjun aldarinnar og fram til 1979. 

Með þessu fékk starfsfólk loks verkfæri til að nota í vinnu sinni með eldra fólki, að nýta 

minningar þess og flétta þær inn í daglegt líf (Gibson, 1998; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2008; Thorgrimssen o.fl, 2002). 

Nokkur áherslumunur hefur verið á notkun minningavinnu í Bandaríkjunum og Bretlandi. 

Í Bandaríkjunum hefur hún fyrst og fremst verið notuð til meðferðar en í Bretlandi hefur 

verið lögð áhersla á félagsleg samskipti sem geta leitt af sér aukin lífsgæði og betri líðan. 

Í Skandinavíu hefur minningavinna þróast líkt og í Bretlandi og hafa Danir verið leiðandi 

á því sviði (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Á Íslandi er minnngavinna frekar nýleg 

aðferð og hefur hún fyrst og fremst verið notuð sem ánægjuleg virkni og uppbyggileg 

afþreying ( Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Meðal kenninga sem hafa haft áhrif á 

þróun minningavinnu er kenning Tom Kitwood um persónumiðaða umönnun. Mikilvægt 

er að horfa á einstaklinginn sem persónu og þá þýðingu sem samband hennar við 

umhverfið hefur og sjá hið einstaka við hvern og einn. Að manneskjan sjálf sé 

miðpunktur allrar umræðu og umönnunar, að áherslan sé á persónuna en ekki á 

sjúkdóminn (Kitwood, 2007). Þarna kemur fram svipað sjónarhorn og í umræðum innan 

fötlunarfræðinnar þar sem félagslegur skilningur er lagður til grundvallar og áherslan er á 
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persónuna en ekki fötlunina.Eins og fram kemur í kafla 1.1.3 má rekja uppruna breska 

félagslega líkansins til áttunda áratugar síðustu aldar, þegar barátta samtaka fatlaðs fólks 

leiddi til þess að nýjar hugmyndir spruttu upp varðandi skilning á hugtakinu fötlun. Þar er 

litið á fötlunina sem niðurstöðu af því hvernig samfélagið bregst við þörfum þeirra sem 

minnihluta en ekki litið á að fötlunin sem slík sé skerðingin (Rannveig Traustadóttir, 

2003 ).   

 

2.2  Flokkar minningavinnu                                                                                         

Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (2008) flokkaði minningavinnu í fjóra aðalflokka en um 

þá segir hún:  

Minningavinna í þeim tilgangi að bæta andlega líðan. Hér er um að ræða meðferð sem 

fer oftast fram í hópum en einnig er hægt að hafa hana einstaklingsmiðaða. Sigrún bendir 

á að starfsfólk sem tekur að sér slíka hópa þarf að hafa fagþekkingu á sviði sálrænnar 

meðferðar og reynslu til að bera.    

Minningavinna sem virkni. Þetta er algengasta form minningavinnu og það sem er 

notast við hér á landi. Hér er tilgangurinn meðal annars virkni , tengslamyndun og 

styrking sjálfsmyndar. Ekki þarf sérstaka fagmenntun til að stjórna minningavinnu sem 

virkni. 

Minningavinna sem hugmyndafræði og verkfæri í umönnun aldraðra. Það er 

mikilvægt að það gleymist ekki að sinna félagslegum þörfum einstaklinga. Oft er lögð 

ofuráherslan á að sinna grunnþörfum einstaklinga á hjúkrunarheimilum eins og að fæða, 

klæða og næra en andlegi þátturinn gleymist. Þetta hentar gömlu fólki ekki vel og 

sérstaklega ekki fólki sem er með heilabilun. Minningavinnan sem hugmyndafræði er því 

góð leið og verkfæri fyrir starfsfólk til að flétta inn í daglega umönnum.       

Minningavinna sem varðveisla menningararfsins. Hér er megintilgangurinn að afla 

upplýsinga um lífið áður fyrr. Minningavinnan stuðlar í raun að þessu en ef markmið með 

minningavinnu er vellíðan og sjálfstyrkingu þarf að passa að aðalmarkmiðið sé ekki að ná 

fram “réttum upplýsingum”. 
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Líklegt er að minningvinna sem virkni geti nýst fólki með þroskahömlun vel þar sem 

algengt er að virkni og frumkvæði sé lítið hjá þeim. Einnig þarf það oft mikla hvatningu 

og aðstoð við að mynda tengsl við aðra og minningavinna, notuð sem virkni getur verið 

ein leið til þess. Einnig getur minningavinna sem hugmyndafræði nýst starfsfólki í 

daglegri umönnun til að efla og ýta undir góða samskipti á milli starfsfólks og þeirra sem 

þarfnast umönnunnar. 

2.3 Tilgangur og markmið                                                                                       

Minningavinna getur verið mikill ávinningur fyrir fólk með heilabilun, fyrir sjálfið og 

færni. Aðferðin er notuð bæði  til að auka virkni og sem meðferð. Fólk notar 

minningavinnu oft ómeðvitað til að takast á við streitu, til dæmis í tengslum við sorg. 

Hún getur líka hjálpað til við að mynda tengsl við aðra (Kennard, 2006). Eigindlegar 

rannsóknir hafa sýnt að eftir að hafa tekið þátt í minningavinnuhóp upplifðu þátttakendur 

meiri lífsgæði, vellíðan, aukna félagsfærni og aukið sjálfstraust. Mikilvægur þáttur í ferli 

vinnunnar var að deila svipaðri lífsreynslu og vera stuðningur hvert við annað. 

Minningavinnan getur uppfyllt félagslegar þarfir þeirra sem hafa lítil tækifæri til að hitta 

fólk til dæmis sökum líkamlegra eða andlegra takmarkana (Zauszniewski o.fl. 2004). 

Áhrif minningavinnu á einstaklinga geta verið margvísleg, hjálpað til að styrkja 

sjálfsmynd, sjálfsskilning, komið í veg fyrir depurð og rofið einangrun auk þess að örva 

minni og einbeitingu (Svala S. Thomsen, 2006). Eldra fólk getur verið viðkvæmara fyrir 

neikvæðum tilfinningum vegna aukinnar skerðingar og minnkandi sjálfstæðis. Í rannsókn 

Zauszniewski og fleiri (2004) var markmiðið að skoða áhrif ákveðinnar tegundar 

minningavinnu (focused reflection). Niðurstöður bentu til þess að þátttaka í slíkri vinnu 

drægi úr neikvæðum tilfinningum og kvíða þátttakenda og yfir heildina væru þeir 

ánægðir með þessa aðferð. Í rannsókn sem Helga Jónsdóttir ofl. (1999) gerði um 

upprifjun minninga hjá fólki með langvinna lungnasjúkdóma, kom meðal annars fram í 

niðurstöðum að þátttakendur upplifðu betri líðan, opnari samskipti og aukna samkennd.  

Í minningavinnu getur fólk haft ánægju af því að uppgötva að aðrir búi yfir svipuðum 

minningum. Mörg rök eru fyrir því að minningavinna sé góð fyrir fólk sem er öðrum háð 

til að skipuleggja líf sitt og veita þeim örvun. Það getur átt við fólk með þroskahömlun 
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eða aðrar skerðingar. Það að minnast liðinna tíma er eðlileg athöfn sem ætti að gefa fólki 

kost á að taka þátt í (Osborn, 1993). Fólk sem glímir við skerðingar þarf oft aðstoð við 

hluti sem sem eru öðrum eðlislægir. Minningavinna getur veitt fólki sem býr við andlega 

eða líkamlega skerðingu og hefur upplifað höfnun og mistök í lífinu tækifæri til að ná 

jákvæðum árangri. Sú tilfinning að einhverjir hafi áhuga á líðan fólks veitir því 

sjálfstraust og sjálfsánægju (Osborn, 1993).   

 2.4 Minningavinna með fólki með þroskahömlun                                                     

Bent hefur verið á að starfsfólk hafi tilhneigingu til að vanmeta getu fólks með 

þroskahömlun sem hefur það í för með sér að það fær oft ekki tækifæri til að taka þátt í 

ýmsum athöfnum. Þar sem minningavinna hefur verið notuð sem aðferð í vinnu með fólki 

með þroskahömlun komu áður óþekktir eiginleikar þeirra í ljós og sjálfsöryggi í hópnum 

jókst. (Gibson 1998; Osborn, 1993). Minningavinna með þeim þjónar sama tilgangi og 

hjá öðrum. Mikilvægt er að tilgangur og hlutverk vinnunnar sé skýr fyrir þann sem 

stjórnar, þannig að þátttakendur skilji til hvers er ætlast af þeim. Minningavinna með 

fólki með þroskahömlun gerir þeim kleift að líta til baka yfir líf sitt, kalla fram minningar 

og velta fyrir sér mikilvægi þeirra fyrir sig og aðra (Gibson, 1998). Fólk með 

þroskahömlun fær oft ekki tækifæri til að upplifa sorg, þeim er oft hlíft ef dauðsföll verða 

í fjölskyldunni og fá ekki að tjá sig um erfiða lífsreynslu. Einnig hefur skort á að það fái 

að tala um upplifun sína af því að vera talið öðruvísi og þá höfnun sem þeim stimpli 

fylgir (Gibson, 1998 ). Það getur verið erfitt að meta hvort fólk með þroskahömlun skilji 

það sem fram fer í minningavinnustundum, en ef þátttakendur sýna viðbrögð er það 

vonandi merki um að verið er að víkka út reynsluheim þeirra (Osborn, 1993).  

Í rannsókn sem Michael Bender (1994) vann er bent á ýmsa kosti minningavinnu með 

fólki með þroskahömlun. Meðal þeirra eru:  

• aukin munnleg tjáning. 

• skýrari tjáning tilfinninga,sérstaklega í sambandi við reynslu af missi,  

• meiri sjálfsstjórn sem dregur úr félagslegri neikvæðri hegðun.  

Þáttakendur í rannsókninni sýndu öðruvísi samskiptamynstur, þeir voru í öðrum 

hlutverkum en venjulega og sýndu meira vald á eigin sjálfi og aðstæðum (Gibson, 1998). 
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Í rannsókn sem gerð var í Belgíu leituðust rannsakendur við að svara þeirri spurningu, 

hvort að minningavinna hefði áhrif á vellíðan eldra fólks með þroskahömlun. Í ljós kom 

að minningavinnan virtist vera innihaldsrík og að fólkið hlakkaði til að koma í hópana. Í 

þremur tilvikum var ákveðið að halda áfram með hópavinnu eftir að rannsókninni lauk. 

Einnig töluðu stjórnendur um að minningavinnan efldi félagsleg tengsl einstaklinganna 

og að fólk sýndi hvert öðru meiri virðingu og væri vinalegra í garð hvers annars 

(Puyenbroeck, J.V. og Maes, B., 2008). 

2.5 Minningakveikjur                                                                                                    

Með hugtakinu minningakveikja er átt við ýmislegt sem kallar fram minningar hjá fólki, 

það geta verið hlutir, tónlist, ljósmyndir, lykt, matur. Fjölbreytilegar minningarkveikjur 

geta hjálpað til við að muna, þar sem notast er við mismunandi skilningarvit. Það er 

mikilvægt fyrir fólk sem getur illa tjáð sig með orðum eða í töluðu máli að fá tækifæri til 

að tjá sig á annan hátt (Kennard, 2006). Algengast er að minningakveikjur kalli fram 

góðar og jákvæðar minningar en dæmi eru þó um hið gagnstæða (Ingibjörg Pétursdóttir, 

2003).  

Sjónrænar minningakveikjur geta verið ljósmyndir. Þegar þær eru notaðar er gott að hafa 

í huga að myndirnar sýni ekki einungis landslag heldur að það sé eitthvað líf á 

myndunum. Myndir frá tilteknum sögufrægum atburðum geta einnig hentað vel til að 

rifja upp og má þá spyrja fólk hvar það hafi verið statt á þeim tíma. Ekki er mælt með 

myndböndum eða upplestri og ef nota á slíkar minningakveikjur skal einungis spila stutt 

brot og hvetja síðan fólk til umræðu. Tónlist getur vakið upp minningar hjá fólki, þá er 

gott að vita hvaða tónlist þátttakendur hafa áhuga á og spila í minningavinnustundum. 

Einnig má hvetja fólk til að syngja gömul uppáhaldsslög og rifja upp gamla texta og ljóð. 

Áþreifanlegir hlutir eru mikilvægir í minningavinnu. Best er að nota hluti sem auðvelt er 

að meðhöndla og eiga ekki á hættu að skemmast. Hlutir sem tengjast heimilishaldi og 

gömul verkfæri eru góð til að skapa umræðu og hjálpa fólki að rifja upp hvernig þeir voru 

notaðir og til hvers. Lykt og bragð geta einng hjálpað fólki að rifja upp. Minningar eru oft 

tengdar uppáhaldsmat og það að hópurinn baki eða eldi saman og jafnvel eitthvað sem 

tengjist fyrri tíma eldamennsku getur skapað skemmtilegar umræður  (Gibson,1998). 
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Áþreifanlegir hlutir sem minningakveikjur eru mjög mikilvægir fyrir fólk með 

þroskahömlun og ef verið er að rita lífssögu viðkomandi er mikilvægt að það sé gert á 

þann hátt sem einstaklingurinn skilur (Gibson ,1998). Það skiptir máli að vanda valið 

þegar minningakveikjur eru valdar, ekki þýðir að vera með einhverja hluti bara af því að 

þeir eru gamlir (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Margt af því fólki sem er með 

þroskahömlun og orðið aldrað hefur kynnst því að búa á stofnun mest allt sitt líf og 

hugsanlega ekki fengið að kynnast sömu hlutum og jafnaldrar þeirra.  

2.6 Gildi minningavinnu fyrir starfsfólk                                                             

Minningavinna hefur ekki eingöngu þýðingu fyrir aldrað fólk heldur einnig fyrir 

starfsfólk. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk hefur eflst í starfi og orðið 

áhugasamara í vinnu við að nota þessa aðferð. Mikilvægt er að starfsfólk sem kemur að 

minningavinnu undirbúi sig vel. Það skiptir höfuðmáli þegar minningakveikjur eru 

notaðar að vera með réttu hlutina (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Minningavinna 

gefur starfsfólki tækifæri til að meta fólk sem einstaklinga með persónulega reynslu að 

baki en ekki bara sem gamalt fólk. (Osborn, 1993; Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Til 

viðbótar veitir vinnan starfsfólki oft meiri færni í mannlegum samskiptum, skipulagningu 

á viðburðum og starfsánægju því myndast geta góð samskipti á milli starfsfólks og 

þjónustunotanda. Mikilvægt er að hafa minningavinnustundir skipulagðar, þó upprifjun 

minninga án undirbúnings sé góð líka. Starfsfólk verður að hafa í huga að ekki vilja allir 

taka þátt í formlegri minningavinnu og taka verður tillit til vilja þeirra (Osborn, 1993). 

Mikilvægt er að muna að ef minningavinnustundir eru ekki formlega skipulagðar þá getur 

starfsfólk gleymt sér í önnum dagsins þar sem álag og undirmönnun er algeng þar sem 

unnið er með fólk. 
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Samantekt                                                                                                         

Minningavinna er vaxandi þáttur í öldrunarþjónustu. Hún er markvisst notuð með hópum 

eða einstaklingum til að bæta líðan þeirra á ýmsan hátt. Minningavinna hefur verið að 

ryðja sér til rúms síðustu áratugina en tiltölulega stutt er síðan farið var að nota þessa 

aðferð markvisst á Íslandi. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við 

minningavinnu benda til þess að þátttakendur upplifi þessar stundir á jákvæðan hátt. 

Mjög fáar rannsókir hafa verið gerðar á minningavinnu með fólki með þroskahömlun en 

þær sem gerðar hafa verið benda til sömu niðurstaðna. Í minningarvinnu eru 

minningakveikjur eru mikilvægar og skiptir máli hvernig þær eru notaðar.  
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3. Kafli – Rannsóknin og helstu niðurstöður 
Í þessum kafla munum við skýra frá niðurstöðum rannsóknar sem við gerðum sem byggja 

á þátttökuathugunum sem gerðar voru með því að taka þátt í minningavinnustundum á 

tveimur stöðum. Annars vegar í almennri þjónustu fyrir aldraða og hins vegar í sérhæfðri 

dagþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun. Einnig er gerð grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og þeirri aðferð sem notuð var.  

Eins og fram kom i inngangi er viðfangsefni þessarar ritgerðar að skoða minningavinnu 

og hvernig hún nýtist  fólki með þroskahömlun. Til að svara því var sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning: 

• Með hvaða hætti nýtist minningavinna fólki með þroskahömlun? 

Í fræðilegri umfjöllun hér að framan kom fram að minningavinna er ekki algeng í starfi 

með fólki með þroskahömlun hér á landi, enda fáir staðir sem sinna sérstaklega þjónustu 

fyrir það. Fyrsta skrefið var því að kynna okkur minningavinnu í almennri 

öldrunarþjónustu. Við heimsóttum stað sem við nefnum hér Gömlu stofuna. Við 

fylgdumst einnig með minningavinnu á stað sem við nefnum Holt, sem er dagþjónusta 

fyrir fólk með þroskahömlun 45 ára og eldra. Þar höfðu tveir þroskaþjálfar farið á 

námskeið um minningavinnu og voru að þróa þessa aðferð. Við heimsóttum Gömlu 

stofuna tvisvar sinnum og Holt þrisvar sinnum 

 Í rannsókn okkar notuðum við þátttökuathugun sem er ein af aðferðum í eigindlegri 

aðferðarfræði en henni verður nánar líst hér á eftir. 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknir beinast að daglegri reynslu fólks og hvaða merkingu fólk leggur í 

líf sitt og aðstæður. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er átt við að gögnum er safnað 

á kerfisbundinn hátt og síðan unnið úr þeim. Þetta er gert með því að taka viðtöl og taka 

þau upp og afrita þau síðan eftir viðtalið. Algengustu aðferðirnar eru opin viðtöl og 

þátttökuathuganir (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008) en eins og fram hefur komið beitum 

við þátttökuathugunum í rannsókn okkar. Tilgangur þátttökuathugana er að fylgjast með 

daglegu lífi fólks og hvernig það hagar sér í sínu umhverfi (Hanna Lára Steinsson, 2003; 

McMillan, 2008 ). Þegar gerðar eru þátttökuathuganir dvelur rannsakandi meðal 
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þátttakenda og fræðist þanig milliliðalaust um daglegt líf þeirra og aðstæður (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Rannsakandinn getur verið misvirkur, allt frá því að vera áhorfandi 

sem fylgist með en tekur ekki þátt til þess að vera fullur þáttakandi í því sem verið er að 

gera á vettvangi. Eftir hverja þáttökuathugun er allt sem fram fór á vettvangi skráð mjög 

ítarlega. Þátttakendum og umhverfinu er lýst nákvæmlega. Þessi gögn eru síðan greind og 

túlkuð af rannsakandanum og síðan kóduð og flokkuð í þemu sem verða oft yfirheiti á 

köflum í lesmáli (McMillan, 2008). 

3.2 Framkvæmd rannsóknar                                                                                

Auðvelt reyndist að fá leyfi til að taka þátt í minningavinnustundunum og var okkur 

allstaðar vel tekið. Við fengum samþykki hjá öllum þátttakendum og leiðbeinendum til að 

fá að fylgjast með. Um var að ræða tvo staði, annars vegar í almennu öldrunarkerfi sem 

við tölum um sem Gömlu stofuna og hins vegar í sérhæfðri þjónustu fyrir fólk með 

þroskahömlun sem við köllum Holt í þessu verkefni. Við höfðum samband við iðjuþjálfa 

sem stjórnar minningastundum á Gömlu stofunni. Tók hún okkur vel og var alveg 

sjálfsagt að fá að koma og fylgjast með. Við vissum af þroskaþjálfum í Holti sem höfðu 

farið á námskeið í minningavinnu og voru að prófa sig áfram með þessa vinnu og fengum 

leyfi til að fylgjast með.Við fórum tvisvar sinnum á Gömlu stofuna og fylgdumst og 

þrisvar sinnum á Holt.  

Hóparnir í minningvinnustundunum voru mismunandi, ekki sömu þátttakendur í öll 

skiptin. Á Gömlu stofunni voru  fimm þátttakendur í hvorum hóp og svo leiðbeinandinn. 

Í Holti voru átta til tíu - manns í hóp. Þátttakendur í Holti eru öll með þroskahömlun og 

mörg þeirra hafa skerta færni til að tjá sig og hafa lítið frumkvæði að samræðum. Þar 

voru þetta opnar minningavinnustundir þar sem fólk gat komið og farið að vild.   

Eftir hverja þátttökuathugun var skráð það sem fram fór ásamt upplifun rannsakenda af 

þeim. Síðar þegar við höfðum klárað að heimsækja bæði Holt og Gömlu stofuna lásum 

við yfir það sem við höfðum skrifað og greindum gögnin. Notast var við  opna kóðun þar 

sem markmiðið er að fá fram hugtök og þemu úr gögnunum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Því næst voru gögnin flokkuð og sett upp í ákveðin þemu sem nánar verður lýst 

hér á eftir. Mikilvægt er að halda trúnaði og nafnleynd þegar kemur að eigindlegum 

rannsóknum á viðkvæmum hópum (Guðrún Stefánsdóttir, 2008). Þar sem hóparnir sem 
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við vorum að skoða teljast sem viðkvæmir hópar ákváðum við að halda nafnleynd bæði á 

stöðum og þátttakendum. 

3.2.1 -  Lýsing á stöðum  

Holt 

Holt er dagþjónusta fyrir fólk með þroskahömlun. Þjónustan er fyrir fólk á aldrinum 45 

ára og eldri og miðar starfsemin að því að styðja þjónustunotendur til að takast á við þær 

breytingar sem fylgja hækkandi aldri. Sú hugmyndafræði sem unnið er eftir og þær leiðir 

sem valdar eru taka mið af þörfum aldraðra almennt. Sveigjanleg viðvera er í boði með 

tilliti til aldurs, heilsufars og úthalds. Áherslur í starfinu eru meðal annars:  

• Að bjóða uppá félagsstarf og létta vinnu. 

• Að þjónustunotendur njóti samvista hvert við annað. 

•  Að fólk geti eldst með reisn.  

Ýmislegt er í boði má þar nefna klúbbastarf, umræðuhópa, skapandi starf, létt leikfimi og 

gönguferðir. Einnig hefur verið boðið uppá minningavinnu en það hefur ekki verið 

markvisst enn sem komið er.  

Gamla stofan  

Gamla stofan er minningaherbergi á öldrunarstofnun í Reykjavík sem var útbúið af 

iðjuþjálfa sem vinnur þar. Stofan er notaleg og heimilisleg, frekar lítil og full af gömlum 

munum frá fyrri árum. Fyrir framan stofuna er herbergi með ýmsum gömlum munum 

eins og gömlum rokk, munntóbakskrúsum, höttum af ýmsum stærðum og gerðum og 

gömlum bókum svo eitthvað sé nefnt. Þeir munir sem þarna má finna koma úr ýmsum 

áttum og hefur fólk gefið hluti úr dánarbúum til stofunnar. Einnig hafa sumir komið með 

gamla hluti og fengið að geyma þarna.  

 

3.3 Minningavinnustundir – Helstu niðurstöður                                                                                            

Eins og áður sagði var farið á tvo staði og gerðar þátttökuathuganir. Gamla stofan var 

heimsótt tvisvar sinnum en Holt þrisvar sinnum. Hér á eftir verða helstu niðurstöður 

dregnar saman en þær byggja á greiningu gagna frá þátttökuathugunum. Fyrst verða 
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kynntar minningavinnustundir á Gömlu stofunni og síðan frá Holti. Að lokum er dregið 

saman hvað var líkt með vinnu á þessum stöðum og hvað var ólíkt. 

3.3.1 Minningavinnustundir á Gömlu stofunni                                                              

Til þess að kanna með hvaða hætti minningavinna nýtist fólki með þroskahömlun töldum 

við mikilvægt að kynna okkur það sem er í boði hjá almennri öldrunarþjónustu. Í 

heimsóknum í Gömlu stofuna, tókum við fullan þátt í þeim minningavinnustundum sem 

þar fóru fram. Önnur stundin var hefðbundin, þátttakendur hittust og ræddu ákveðið þema 

undir stjórn leiðbeinanda. Hin stundin var óhefðbundin að því leyti að byrjað var í 

eldhúsinu þar sem þátttakendur bökuðu saman. Það virtist ekki hafa haft slæm áhrif á 

þátttakendur þótt þeir væru vanir að byrja í Gömlu stofunni. Það var einstaklega vel tekið 

á móti okkur og við nutum þess að taka þátt. Tekin var sú ákvörðun að skoða sérstaklega 

notkun minningakveikja og hversu mikilvægar þær eru við framkvæmd þessara stunda.         

Kynning og upphaf minningavinnustunda                                                                                                                                           

Í upphafi minningavinnustundanna voru þátttakendur beðnir um að kynna sig og segja frá 

því hvaðan þeir voru ættaðir. Það var mismunandi hvernig hóparnir voru samsettir. Í 

sumum tilvikum hittist sami hópur fólks í nokkur skipti en í önnur skipti bætast við nýjir 

þátttakendur. Það síðarnefnda átti við í þessu tilfelli. Í báðum hópunum sýndu 

þátttakendur mikinn áhuga á að fræðast hvert um annað. Hér á eftir er vísað til 

þátttökuathugunar þar sem fram kemur nánari lýsing á því sem fram fór. 

Nú voru allir mættir og bað leiðbeinandinn alla um að kynna sig og hvaðan 

fólk væri. Flest var það utan af landi eða hafði búið þar um einhvern tíma. 

Það  voru allir áhugasömir  um að segja frá sér og sínu fólki. Var stundum 

erfitt að fá einn til að tala í einu, sérstaklega höfðu karlarnir  tveir  gaman af 

því að segja sögur af sjálum sér og hvernig lífið var hjá þeim í æsku. 

.......Skemmtilegar samræður mynduðust við baksturinn og voru þáttakendur 

að kynnast hver öðrum, til dæmis  með því að spyrja hvaðan þeir væru ættaðir 

og fór stór hluti í það að rifja upp minnningar frá fyrri tíð. Kom í ljós að tveir 

mannana höfðu alist uppá svipuðum slóðum (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 
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Af þessu má greina að þátttakendur nutu stundarinnar og höfðu ánægju af samveru hvers 

annars. Samskiptin voru mjög skemmtileg við baksturinn og kom það fram að tveir 

mannanna höfðu aldrei bakað áður en voru alveg til í að vera með, en bentu jafnframt á 

að konan væri nú best til þess fallinn að sjá um þetta. 

Gamlir munir og minningakveikjur 

Í herberginu þar sem minningavinnustundin fór fram eru margir gamlir munir. 

Þátttakendur veittu þessum hlutum athygli á meðan þau voru að koma sér fyrir í stofunni.                                    

Hér á eftir er dæmi um það: 

Ein konan tekur upp neftóbakshorn og spyr hvort við könnumst við þetta og 

hvort við tökum í nefið. Einn maðurinn sem er blindur handleikur hornið og fær 

sér í nefið.......... Á meðan leiðbeinandinn undirbjó kaffi og meðlæti fóru 

þátttakendur að skoða hlutina sem voru í herberginu og ræða um þá, þarna var 

meðal annars tóbakshorn og gamall straubolti sem þau handfjötluðu og ræddu 

um. Leiðbeinandinn kemur með lítið þvottabretti og spyr hvort fólk hafi notað 

svona. Það könnuðust allir við það (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 

Þarna kom vel fram hvað minningakveikjurnar það er gömlu munirnir áttu mikinn þátt í 

því að vekja upp minningar og skapa umræður. 

Þemu minningavinnustundanna                                                                                                 

Í báðum hópunum var leiðbeinandi búin að ákveða fyrirfram ákveðin þemu sem átti að 

taka fyrir og ræða. Í öðrum hópnum var þemað , bolludagur, sprengidagur og öskudagur 

þar sem leiðbeinandinn studdist við bókina Saga daganna eftir Árna Björnsson. Hann las 

stuttan kafla uppúr bókinni og spurði svo þátttakendur spurninga um hvernig þessir dagar 

hefðu verið þegar þau voru ung . Eins og sjá má á eftirfarandi nótum virtust þeir flestir 

hafa alist upp við svipaðar venjur: 

Það var sameiginlegt hjá þeim öllum að ekki mundu þeir eftir rjómabollum 

þegar þau voru ung, en mundu eftir bolluvendi. Einn maður sagði frá því að 

pabbi hans hefði þóst sofa framundir hádegi svo allir krakkarnir gætu komið 

og flengt hann með bolluvendi (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 
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Mestan áhuga virtust þau hafa á öskudeginum og fannst hann ekki hafa þróast til betri 

vegar. Á borðinu voru öskupokar og virtust þeir kveikja upp minningar um þennan dag. 

Sem dæmi má nefna eftirfarandi : 

Ein kvennana talaði um að í dag hengdu börnin bara allskonar drasl á mann 

og virtist líka það illa. Konurnar töluðu allar um að hafa saumað öskupoka og 

skipti miklu máli að vanda til verks  (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 

Í hinum hópnum var þemað „Hvað gerðist á árinu sem þú fæddist” og studdist 

leiðbeinandi við bók sem heitir, Hvað gerðist á þessu ári, sem inniheldur ártöl og hvaða 

markverðir atburðir gerðust á þeim. Öll mundu þau hvaða ár þau væri fædd. Umræðan 

þróaðist frá upphaflega þemanu út í umræður um fermingar. Dæmi um það er : 

Mjög skemmtilegar umræður urðu og talið barst að fermingum. Umræðan 

snerist þó nokkuð um gjafir. Eina konan í hópnum fékk túkall og kind. Einn 

maðurinn fékk hest og annar Heimskringlu. Öll höfðu þau fermst í sveit nema 

einn sem fermdist í Dómkirkjunni (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 

Bent hefur verið á að mikilvægt er þegar minningavinnu er stjórnað að leyfa umræðunum 

að þróast en ekki vera of fastbundin upphaflega skipulaginu. Samt sem áður er gott að 

leggja upp með ákveðið þema, það gerir stundirnar markvissari (Gibson, 1998). Í þessu 

tilfelli var lagt upp með ákveðið þema sem þróaðist yfir í tal um fermingar. 

Leiðbeinandinn leyfði því að þróast þannig og virtust allir sáttir við það.  

Góðar og slæmar minningar 

Í minningavinnu geta komið upp ýmsar tilfinningar hjá þátttakendum. Stjórnandinn 

verður að vera viðbúinn að bæði góðar og slæmar minningar geti vaknað hjá fólki. 

Algengara er að fólk minnist gleðistunda fyrri ára (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Það var 

meira áberandi hjá þátttakendum beggja hópanna að minnast ánægjulegra atburða:    

Maðurinn sem var elstur í hópnum talaði mikið um starf sitt við að merkja 

jökla Íslands og lýsti ýmsu sem tengdist því hvernig eldað var á jöklum mjög 

ítarlega (Þátttökuathugun í Gömlu stofunni). 
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Í einu tilviki komst þátttakandi í mikið uppnám þegar talið barst að fermingum eins og sjá 

má á eftirfarandi gögnum: 

Maðurinn minnstist þess að þegar presturinn fór með faðirvorið hafði hann 

sagt það upphátt með honum og var hann sá eini sem gerði það. Var honum 

strítt á þessu og hafði þetta greinilega haft áhrif á hann (Þátttökuathugun í Gömlu 

stofunni). 

Bent hefur verið á að mikilvægt er að leyfa fólki að tjá sig einnig þegar upp koma erfiðar 

minningar en ekkert vera að staldra sérstaklega við þær (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 

2008). Í þessu tilfelli var það þannig, leiðbeinandinn leyfði viðkomandi að tjá sig um 

þessa reynslu en ræddi ekkert nánar um þetta atvik. Maðurinn virtist sáttur við það. 

3.2.2 Minningavinnustundir í Holti 

Við tókum þátt í þremur minningavinnustundum í Holti, sem er dagþjónusta fyrir eldra 

fólk með þroskahömlun. Þar er minningavinna tiltölulega ný aðferð Starfsmenn hafa 

verið að prófa sig áfram og þróa slíka vinnu með þjónustunotendum. Ekki var um lokaða 

hópa að ræða, heldur voru í raun allir sem voru í þjónustu á þessum tíma þátttakendur. 

Starfsmennirnir töluðu um að þetta væru opnar minningavinnustundir. Við skoðuðum 

sérstaklega hvernig tókst að virkja þátttakendur og hvernig minningakveikjur væru 

notaðar og hvort þær hefðu áhrif.  

Þemu minnngavinnustundanna                                                                                                                          

Sameiginlegt með minningavinnustundunum í Holti var að leiðbeinandinn hafði ákveðið 

þema sem taka átti fyrir. Í fyrstu minningavinnustundinni var umræðuefnið „kaffiboð 

fyrri tíma” og var búið að útbúa kaffiborð eins og lýst er hér:  

Á borðinu voru einnig nokkrir gamlir munir meðal annars  kaffikvörn, blátt og 

rautt röndótt tinbox undan kaffi og rautt mjótt hátt box sem á stóð Kaffi 

bragðbætir, einnig silfurlitað box með loki. Það var einnig suðusúkkulaði í 

skál og kandís í sykurkari með loki. Kveikt var á kerti í silfurstjaka á miðju 

borði. (Þátttökuathugun í Holti) 
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Hlutirnir á borðinu voru skoðaðir og þátttakendur spurðir hvort þeir könnuðust við þá. 

Tveir af hlutunum voru kaffibox og gömul kaffikvörn. Það kom í ljós að margir 

þátttakendur könnuðust við kaffiboxið rauða og bláröndótta og töluðu um að slík box 

hefðu verið til á þeirra heimili. Þegar kaffikvörnin var tekin til umræðu kom fram:  

Ein kona var með það á hreinu að það væru settar í þetta kaffibaunir og þær 

malaða. (Þátttökuathugun í Holti). 

Það sköpuðust ekki mjög miklar umræður í tengslum við þessa hluti, ein kona tjáði sig þó 

mest en flestir aðrir þátttakendur virtust fylgjast með því sem fram fór. Í næstu 

minningavinnustund var þemað „jólin fyrr og nú”. Ekki var búið að breyta umhverfinu 

mikið, það er að koma fyrir minningakveikjum sem tengdust efninu. Búið var að skapa 

notalega stemningu með skreyttu jólatré í stofunni og kveikt var á aðventukransi. Hér á 

eftir er hluti af umræðunni sem varð um jólatré: 

Nú var farið að spá í jólatré og þáttakendur spurðir hvort þeir myndu eftir 

jólatrjám á sínu æskuheimili. Það kom í ljós að margir mundu eftir jólatrénu 

og sagði ein kona frá því þegar kviknaði í jólatrénu heima hjá henni út frá 

lifandi kertum og pabbi hennar hljóp með það inn á baðherbergi. Margir 

mundu eftir litlum gervijólatjám upp á borði. (Þátttökuathugun í Holti) 

Þátttakendur höfðu verið beðnir um að koma með hluti að heiman sem tengdust  

jólaminningum þeirra, þar sem kom fram:                                                                                         

Maðurinn sýndi okkur jólakúlu sem hann sagðist hafa fengið gefins þegar 

hann var 13 ára og leyfði þátttakendum að skoða kúluna. Næst sýndi kona úr 

hópnum gamaldags jólaskraut til að hengja á tré, hún var ekki alveg viss 

hvenær hún eignaðist það. (Þátttökuathugun í Holti) 

Í þriðju minningavinnustundinni var þemað„matur fyrr og nú”. Ekki var mikið um 

minningakveikjur en búið var að dekka borð með hvítum dúk, skálum og kaffibollum. Í 

þessu tilviki voru minningakveikjurnar ekki einungis sjónrænar heldur var bragðskyn 

notað til að kveikja minningar. Þar sem minningakveikjan var í formi matar:   
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Stjórnandi kom með skál á borðið sem í voru blandaðir kokkteilávextir úr dós 

og tvær skálar með rjóma. Hún bauð fólki að fá sér og bað það um að veita 

því athygli hvað rjóminn væri þunnur, lítið þeyttur. Þegar engin sagði neitt 

sagði hún okkur frá því hvers vegna það væri. Það var af því að í gamla daga 

var rjóminn þeyttur í höndunum  það er með handþeytara. (Þátttökuathugun í 

Holti). 

Okkur fannst athyglisvert að þegar stjórnandinn spurði þátttakendur hvort þeir myndu 

frekar velja sér pizzu eða Þorramat og sýndi þeim myndir af hvoru tveggja, svöruðu allir 

því til að þeir vildu pizzuna frekar. Spurning er afhverju það er, þar sem þetta fólk er frá 

sextugu til áttræðis. Kannski hefur það eitthvað að segja að það hefur flest allt búið á 

einhverskonar stofnun þar sem oftar en ekki er ungt fólk að vinna. 

 

Matur 

Í þessum þremur minnningavinnustundum í Holti skipaði matur stóran sess. Bæði sem 

þema og í umræðum sem sköpuðust í hópunum. Flestir virtust taka þátt og tjá sig þegar 

matur var til umræðu. Dæmi um það er :                                                                                                   

Starfsmaður spurði síðan hópinn hvað hefði verið til siðs að bjóða með 

kaffinu á þeirra heimilum. Einn mannanna var fljótur til að  svara og sagði 

kringlur, ein kona sagði kleinur og síðan spunnust heilmiklar umræður um 

hnallþórur og randalínur  (Þátttökuathugun í Holti) 

 

Þegar verið var að ræða jólin fyrr og nú, kom jólamaturinn að sjálfsögðu til umræðu: 

Talað var um jólamat, hvort fólk myndi eftir jólamatnum. Sumir mundu ekki 

eftir því en einn maðurinn talaði um að svínakjöt hefði verið í matinn hjá 

honum. Kona mundi eftir að hafa fengið rjúpur í jólamatinn. Maður sem bjó í 

Flatey, talaði um að hafa fengið sel að borða um jólin. 
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Í minningavinnustundinni þar sem þemað var matur fyrr og nú var aðalumræðuefnið að 

sjálfsögðu matur. Eftir frekar treglega byrjun þar sem fáir virtust muna eftir frá fyrri tíð 

því sem talað var um og boðið uppá, það er niðursoðnir koktelávextir með rjóma, lifnaði 

yfir umræðunum þegar spurt var um uppáhaldsmat. Þátttakendur svöruðu því þannig: 

Ein kona sagði lambalæri, önnur hangikjöt, maður talaði um að kjötið hjá 

mágkonu sinni væri best og annar nefndi skyr. Þegar starfsmaður kom með 

athugasemd um að hann væri sannkallaður Skyrgámur ljómaði hann allur og 

klappaði og tóku hinir undir. Ein konan sagði að hafragrautur væri 

uppáhaldsmaturinn og þegar hún var spurð um sunnudagsmat þá svaraði hún 

því til að það væri ekki sunnudagur heldur þriðjudagur og hafði hún fengið 

hafragraut í morgunmat þann morgun.  

Matur virðist greinilega skipta miklu máli hjá fólki með þroskahömlun eins og reyndar 

hjá öðrum, en það var áhugavert að auðveldast virtist að fá þátttakendur til að tjá sig 

þegar umræðan snerist um mat.  

Minningakveikjur 

Ólík notkun var á minningakveikjum í þessum þremur stundum. En þær virtust skipta 

töluverðu máli og fá þátttakendur til að vera virkari og tjá sig meira. Hægt er að notast 

við ýmsar minningakveikjur sem virka á mismunandi skynfæri eins og hlutir og myndir 

(sjón) matur (bragð og lykt) tónlist og upplestur (heyrn). Allir þessir hlutir voru notaðir  

sem kveikjur. Dæmi um minningakveikjur sem virka á sjón- og lyktarskyn eru: 

Kaffibragðbætir var nú sýndur og spáð í til hvers hann var notaður. 

Starfsmaður opnaði baukinn og lyktaði úr honum og var baukurinn síðan látin 

ganga og fólk gat þefað úr honum ef það vildi. Í sameiginlegu spjalli komumst 

við að þeirri niðurstöðu að þetta hafði verið notað þegar lítið var til af kaffi 

og duftið sett út í kaffið eftir að það var búið að hella upp á til að bragðbæta 

(Þátttökuathugun í Holti). 

Dæmi um minningakveikjur sem hafa áhrif á heyrn:  
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Leiðbeinandinn bauð alla velkomna á þessa minnngastund þar sem umræðan 

var jólin fyrr og nú. Hann tók upp jólablað Morgunblaðsins og las um 

ýmislegt tengt jólunum áður fyrr  (Þátttökuathugun í Holti). 

Dæmi um minningakveikjur sem hafa áhrif á sjón:  

Matreiðslubók um fiskrétti var látin ganga á milli þátttakenda. Út frá því 

spunnust umræður um hrogn, lifur og harðfisk. Ein kona minntist þess þegar 

hún bjó á Stokkseyri að fiskur var hengdur upp til þerris í hjalla 

(Þátttökuathugun í Holti). 

Miklu máli skiptir að skapa notalega stemningu og huga að uppsetningu í umhverfinu. 

Hér er góð lýsing á stemningunni sem var í einni minningavinnustundinni: 

Kaffiilminn lagði um allt og í bakgrunn hljómaði tónlist með Hauki Morthens. 

Hellt var upp á gamla mátann, vatnið var soðið í katli og hellt í tausigti sem 

búið var að setja kaffi í. (Þátttökuathugun í Holti) 

Það virtist skipta máli í þessum minningavinnustundum að huga vel að notkun 

minningakveikja, þær voru þýðingamiklar en oft ekki notaðar nógu markvisst.   

 

3.3 - Hvað var sameiginlegt í minningavinnu á Gömlu stofunni og 

á Holti og hvað var ólíkt? 

Eftir að hafa tekið þátt í minningavinnustundum í Gömlu stofunni og Holti tókum við 

eftir því að ýmislegt var sameiginlegt en einnig margt ólíkt með framkvæmd og skipulagi 

minningavinnustundanna. Hér á eftir drögum við saman helstu atriði sem við töldum að 

væri líkt og ólíkt á þessum stöðum.  

Eitt af því sem var sameiginlegt með minningavinnu á þessum tveimur stöðum var að 

fyrirfram var búið að ákveða umfjöllunarefni. Þátttakendur virtust á báðum stöðunum 

vera mjög ánægðir og líða vel. Í einni minningavinnustundinni í Holti tók maður þátt sem 

vill yfirleitt ekki taka þátt í hópastarfi. Aðspurðir voru þátttakendur á báðum stöðunum til 

í að taka þátt í svona stund aftur. Einnig var sameiginlegt að leiðbeinendur notuðu ýmsar 
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minningakveikjur sem hjálpartæki. Ýmislegt var þó ólíkt með hópunum. Stærð þeirra var 

mismunandi, hóparnir í Gömlu stofunni voru fámennari en í Holti og virtist það virka 

betur þannig að  hver og einn náði að njóta sín betur. Í Gömlu stofunni voru 

minningakveikjurnar mun fleiri þar sem herbergið var sérstaklega útbúið fyrir 

minningavinnu. Þátttakendur í Gömlu stofunni tjáðu sig mun meira og sýndu meiri virkni 

og skýrist það að einhverju leyti af mismunandi getu einstaklinganna til að tjá sig. Í Holti 

þurfti meiri hvatningu til að fá einstaklingana til að tjá sig og spyrja þau beint til að fá 

svörun. Á móti þurfti stundum að fá þátttakendur í Gömlu stofunni til að hleypa öðrum 

að. Minningavinnustundirnar í Gömlu stofunni fóru fram í lokuðu rými en í Holti var 

rýmið opið og fólk kom og fór að vild og skapaði það nokkurn óróa. Þar af leiðandi urðu 

stundirnar nokkuð ómarkvissari í Holti. Þess má geta að minningavinnuhópar hafa verið 

starfræktir í Gömlu stofunni í nokkur ár og er komin nokkur reynsla af þessari vinnu þar. 

Í Holti er minningavinna tiltölulega ný af nálinni og getur það skýrt þennan mun.  

 

Samantekt 

Reynsla okkar eftir þátttöku í minningarvinnustundum styður við þær rannsóknir og fræði 

sem við höfum kynnt okkur og fjallað um hér að framan. Minningavinna er mikilvæg 

aðferð í öldrunarþjónustunni hér á landi og dagtilboð fyrir aldraða og heilabilaða eru farin 

að nota þessa aðferð. Þessi reynsla sýnir að minningavinna ætti að nýtast vel með eldra 

fólki með þroskahömlun ekki síst til að efla félagstengsl og virkni. Þó svo að 

einstaklingar tjái sig oft ekki mikið er það mikilvægt að vera þátttakandi í hóp og upplifa 

nýja hluti. Minningakveikjur skipta miklu máli og er það eitthvað sem þarf sérstaklega að 

hafa í huga þegar minningavinna er undirbúin fyrir fólk með þroskahömlun. Huga þarf 

vel að því hvernig minningakveikjur eru valdar með tilliti til þátttakenda, aldurs og hver 

bakgrunnur þeirra er. Fólk þarf að kannast við minningakveikjurnar til þess að þær þjóni 

tilgangi sínum. Undirbúningur skiptir miklu máli, stærð hópa og skipulag.    
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Samantekt og lærdómar 
 

Markmið okkar með þessari ritgerð var að skoða aðferð sem kallast minningavinna og er 

notuð í auknum mæli í þjónustu við aldraða. Við höfðum áhuga á að skoða hvort þetta 

væri aðferð sem hentaði líka fyrir eldra fólk með þroskahömlun. Hlutfall aldraða eykst 

stöðugt með hærri lífaldri þjóða og verður æ stærri hluti samfélagsins. Kallar það á 

áskorun og ný tækifæri í öldrunarþjónustu (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2008). Það sama  

á líka við um fólk með þroskahömlun sem í dag eiga von á því að lifa svipað lengi og 

almennt gerist (Bugge og Thorsen, 2004). Staða þeirra er flókin, og spurning hvar það 

eigi að fá þjónustu, innan almennrar  öldrunarþjónustu eða í sérhæfðri þjónustu sem er 

algengast í dag. Í starfi okkar höfum við aðeins kynnst almennri öldrunarþjónustu og 

teljum að hún sé enn ekki undir það búin að taka að sér þjónustu fyrir  fólki með 

þroskahömlun. Samt sem áður teljum við að fatlað fólk eigi að geta nýtt sér 

tómstundatilboð sem eru í almennu þjónustukerfi. Til þess þurfa þau oftast aðstoð og þarf 

starfsfólk vera mun duglegra við að kynna þessi tilboð fyrir fólki með þroskahömlun og 

styðja þau við að nota þau. Þegar fólk eldist og hættir að vinna er mikilvægt að hafa 

eitthvað fyrir stafni og vera virkur annars er hætta á að fólk einangrist. Fólk með 

þroskahömlun upplifir oft ekki þessi tímamót. Eins og fram kom í rannsókn sem Erna 

Einarsdóttir (2008) gerði og fjallar um fólk með þroskahömlun og eldri árin þá upplifðu 

þátttakendur fáar aldurstengdar breytingar og tengdu ekki breytingar á heilsu við öldrun.   

Í okkar vinnu höfum við orðið varar við að fólk með þroskahömlun þá sérstaklega fólk 

með Down´s heilkenni hefur verið að greinast með Alzheimer sem er algengasta orsök 

heilabilunar. Þegar fólk greinist með þennan sjúkdóm verða oft miklar persónuleika 

breytingar og er það erfitt bæði fyrir viðkomandi, aðstandendur og starfsfólk. Fólk með 

þroskahömlun greinist oft yngra með Alzheimher en almennt gerist en sjúkdómurinn er 

oft komin lengra á veg vegna þess hversu erfitt er að greina hann hjá fólki með 

greindarskerðingu. Í kafla 1.2 kom fram að það skiptir miklu máli fyrir einstaklinginn að 

honum bjóðist tækifæri til að vera virkur. Eins og Kitwood (2007) benti á þá er þörfin 

fyrir virkni enn til staðar þó að fólk greinist með heilabilun. Við einbeittum okkur einmitt 
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sérstaklega að þessum þætti, virkninni þegar við vorum að skoða hvort minningavinnna 

gæti hentað fólki með þroskahömlun.  

Eins og kom fram í verkefninu hefur minningavinna ekki verið lengi þekkt á Íslandi. Hún 

hefur helst verið notuð sem uppbyggileg afþreying og til að efla virkni. Þessi aðferð hefur 

notið aukinna vinsælda hér á landi og samkvæmt þeim rannsóknum sem við skoðuðum 

upplifðu þáttakendur meðal annars, betri líðan, aukna samkennd, vellíðan, aukna 

félagsfærni og opnari samskipti (Helga Jónsdóttir o.fl, 1999; Zauszniewski o.fl, 2004) 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum minningavinnu á fólk með 

þroskahömlun, en þær sem við kynntum okkur (Puyenbroeck og Maes, 2008; Bender, 

1994) bentu til sömu niðurstaðna að þátttakendum leið almennt betur eftir að hafa tekið 

þátt í þessari vinnu. Það mælir því margt með því að minningavinna sé aðferð sem vert er 

að þróa áfram og bjóða fólki með þroskahömlun í ríkari mæli uppá. 

Niðurstöður úr þátttökuathugunum benda til að fólkið var greinilega ánægt með þessar 

stundir og voru allir tilbúinir að taka áfram þátt í þeim. Þó svo að einstaklingarnir sem 

tóku þátt í minningavinnustundunum í Gömlu stofunni þekktust lítið sköpuðst strax í 

upphafi stundarinnar góðar umræður og var greinilegt að fólkið upplifði samkennd í 

gegnum það að deila minningum um sömu hlutina. Við sáum að það þarf að aðlaga 

minningavinnu að hverjum hóp fyrir sig og þar sem fólk með þroskahömlun á í hlut er 

vert að hafa það í huga þegar minningvinnustundir eru skipulagðar. Við teljum að 

minningakveikjur skipti mjög miklu máli í minningavinnustundum og huga þarf vel að 

því hvernig þær eru valdar. Þar sem hlutverk minningakveikja er að kalla fram minningar 

hjá fólki er mikilvægt að fólk þekki þær minningakveikjur sem eru notaðar (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008). Fólk með þroskahömlun hefur kannski ekki upplifað sömu 

aðstæður og jafnaldrar þeirra og þekkja því ekki endilega sömu hluti. Við teljum að það 

sé mjög miklvægt að velja fjölbreyttar minningakveikjur í vinnu með fólki með 

þroskahömlun til að örva sem best alla skynjunarþætti líkamans. Skipulag og stærð hópa 

skiptir máli til að hver og einn fái að njóta sín sem best og minningavinnustundirnar verði 

markvissar. Í þátttökuathugununum fannst okkur stundirnar í Gömlu stofunni vera betur 

skipulagðar og markvissari þar sem þátttakendur voru fimm. Af þeim má mikið læra fyrir 

þá sem eru að skipuleggja minningavinnu fyrir fólk með þroskahömlun. Í Holti voru 
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svokallaðar opnar minningavinnustundir þar sem þátttakendur voru á bilinu átta til tólf. 

Að okkar mati skapaðist of mikill órói og fólk gat ekki einbeitt sér nægilega vel. Bent 

hefur verið á að þegar unnið er með minningavinnu með fólki með heilabilun þurfa 

hóparnir að vera litlir, það hjálpar þátttakendum að vera virkir ( Gibson, 1998; Ingibjörg 

Pétursdóttir, 2003). Margt bendir til að það eigi ekki síður við um fólk með 

þroskahömlun sem þarf oft mikla örvun og hvatningu til að vera virkt en jafnframt þarf 

það að upplifa ró og næði.  

Við lögðum upp með spurninguna, með hvaða hætti nýtist minningavinna fólki með 

þroskhömlun. Við komumst að þeirri niðurstöðu að minnningavinna hentar vel fyrir fólk 

með þroskahömlun með því að aðlaga hana að þeirra þörfum. Hér á eftir koma tillögur og 

ábendingar um það sem við teljum mikilvægt að hafa í huga þegar minningavinna er 

skipulögð fyrir fólk með þroskahömlun: 

• Tilgangur minnnigavinnunar þarf að vera skýr, ekki bara vera eitthvað til að 

fylla upp í dagskrá.  

• Hóparnir þurfa að vera litlir, góð stærð er fjórir til sex  þátttakendur. 

• Tíminn má ekki vera of langur, 30-45 mínútur er hæfileg lengd. Gott er að 

hafa skýrt upphaf og endi svo stundirnar verði sem markvissastar.  

• Samsetning hópsins skiptir máli, gott er að velja fólk saman sem er með 

svipaðan bakgrunn og reynslu ef möguleiki er á því .  

• Mikilvægt er að kynna sér helstu æviágrip þátttakenda og er hægt að gera það 

í samvinnu við heimili og aðstandendur.  

• Notkun minningakveikja er mjög mikilvæg og huga þarf vel að því hvaða 

kveikjur eru notaðar. Fjölbreyttar minningakveikjur eru góðar og mikilvægt 

er að þátttakendur þekki það sem er notað til að kveikja minningar. Ekki þarf 

endilega að vera með margar minningakveikjur og gott er að hvetja fólk til að 

koma með hluti að heiman ef það er mögulegt.  
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• Huga þarf að umhverfinu og hvar minningavinnan á að fara fram. Við teljum 

að best sé að vera í lokuðu rými þar sem utanaðkomandi truflun er ekki til 

staðar. Mikilvægt er að þátttakendum líði vel og gott er að skapa hlýlegt og 

notanlegt andrúmsloft.  

• Mikilvægt er að vera með ákveðið þema fyrir hverja minningavinnustund. 

Einnig er líka hægt að fá hugmyndir frá þátttakendum um þema næstu 

stundar.  

• Stjórnandi þarf að hafa í huga að þrýsta ekki of mikið á fólk, vera þolinmóður 

og spyrja opinna spurninga, ekki leggja þátttakendum orð í munn.  

• Eftir minningavinnustundirnar er gott að stjórnandinn gefi sér tíma til að 

punkta niður það sem fram kom með tilliti til áframhaldandi vinnu.  

Það er okkar von að minningavinna verði einn þáttur í þjónustu við eldra fólk með 

þroskahömlun eins og þróunin hefur orðið í almennum úrræðum fyrir aldraða.  
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Lokaorð 
 

Við gerð þessarar ritgerðar komumst við að því að með ört vaxandi hópi eldra fólks í 

þjóðfélaginu er þáttur öldrunarþjónustu  mikilvægari en áður og skiptir máli að þar sé vel 

að verki staðið til að mæta þörfum þessa hóps. Minningavinna hefur verið að ryðja sér til 

rúms síðustu ár hér á landi og notið vaxandi vinsælda í almennri öldrunarþjónustu og 

sjáum við minningavinnu fyrir okkur sem einn þátt í starfi með eldra fólki með 

þroskahömlun. Þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á er að minningavinna hefur meðal 

annars jákvæð áhrif, eflir félagstengsl og eykur samkennd þeirra sem taka þátt í slíkri 

vinnu.  

Það sem okkur fannst standa upp úr við gerð þessarar ritgerðar var að fá að taka þátt í 

minningavinnustundum í Gömlu stofunni og Holti. Við upplifðum ánægju þeirra sem 

tóku þátt og sáum hversu mikið þessi vinna gaf þeim. Einning var gaman að upplifa 

hversu mikla ánægju þessar stundir veittu starfsfólki. 

Það er von okkar að minningavinna verði þróuð áfram í starfi með fólki með 

þroskahömlun hér á landi og verður gaman að fylgjast með þeirri þróun og er þessi 

ritgerð okkar framlag til þess. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

Heimildaskrá: 
 

Alvarez, N. (2008). Alzheimer Disease in individuals with Down Syndrome. Emedicine, 

sótt 11. apríl 2009 af http://emedicine.medscape.com/article/1136117-overview 

Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir. (1996). Starfslok. Í 

Hörður Þorgilsson og Jakob Smári (ritstj.), Árin eftir sextugt (bls 475-484). 

Reykjavík:Forlagið 

Bugge, E.D, Thorsen, K. (2004). Utviklingshemning og aldring: Utfordringer når 
vertskommmunebeboerne blir eldre. Levekår og livssituasjon. Nasjonalt 
kompetansesenter for aldersdemens.  

Erna Einarsdóttir. (2008). Fólk með þroskahömlun og efri árin .Óbirt lokaverkefni til 
meistaraprófs. Kennaraháskóli Íslands.  

Gerður Aagot Árnadóttir. (2004). Fær fólk með þroskahömlun sjúkdóma. Þroskahjálp, 2, 

26, bls. 18-24. 

Gibson, F. (1998). Reminiscence and recall: A guide to good practice. London : Age 

Concern England. 

Guðrún Karlsdóttir, 2008, Minnismóttaka. Öldrun, 27(2), bls 14.  

Guðrún V.Stefánsdóttir. ( 2008). „Ég hef svo mikið að segja“ : Lífsögur Íslendinga með 
þroskahömlun á 20.öld. Doktorsrannsókn. Háskóli Íslands. Félagsvísindadeild.  

Hagtíðindi 2007:3. Spá um mannfjölda 2007 – 2050. Sótt 29.júní 

af:http://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=7281  

Hagtíðindi 2008:1. Mannfjöldi 1.janúar 2008. Sótti 29.júní 2009 

af:http://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=8077 

Hanna Lára Steinsson. 2003. Heimaþjónusta fyrir fólk með heilabilun: Kynning á 
meistaraverkefni. Öldrun. 21, 1, bls 10-15. 



 40 

Helga Jónsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Edda Steingrímsdóttir og Bjarney Tryggvadóttir. 

(1999). Upprifjun minninga hjá fólki með langt gengna langvinna lungnasjúkdóma. 

Tímarit hjúkrunarfræðinga, 3, 75, bls 159-165 

Ingibjörg Pétursdóttir. (2003). Manstu gamla daga. Öldrun. 21, 1, bls. 26-29 

Jón Björnsson. (1996). Hvað er öldrun. Í Hörður Þorgilsson og Jakob Smári (ritstj.), Árin 

eftir sextugt (bls 37). Reykjavík:Forlagið 

Jón Björnsson. (2004). Hvenær verður maður gamall? Sótt 29.júní 

af:http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=72&pid=2

2 

Jón Snædal. (1996). Heilabilun. Í Hörður Þorgilsson og Jakob Smári (ritstj.), Árin eftir 

sextugt (bls. 392-404). Reykjavík: Forlagið. 

Jón Snædal. (2004). Alzheimerssjúkdómur. Öldrun. 22,2 (bls.24). Sótt 21.júlí 2009 af: 

http://www.hirsla.lsh.is/lsh/bitstream/2336/13668/1/O2004-02-22-A4.pdf 

Kennard, C. (2006). Reminiscence Therapy and Activities for People with Dementia. Sótt 

23.janúar af: http://alzheimers.about.com/cs/treatmentoptions/a/reminiscence.htm 

Kerr, D. (1997). Down´s Syndrome and Dementia Birmingham: Venture Press. 

Kitwood, T. (2007). Ný sýn á heilabilun, einstaklingurinn í öndvegi. (Svava

 Aradóttir þýddi). Reykjavík: JPV útgáfa (upphaflega gefið út 1997). 

Lög um málefni aldraðra nr.125/1999. 

McMillan, J.H. (2008). Educational Research: Fundamentals for the consumer. Boston: 

Pearson Education, Inc.  

Osborn, C. (1993). Introduction.  Í Schweitzer, P., (ritstj.). The reminiscence handbook: 

Ideas for creative activities witholder people. (bls 2-7). London: The reminiscence 

centre. 

 



 41 

 

Prasher,P.V., Janicki P.M. (2002).Physical Health of adults with intellectual disabilities. 
Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 

Puyenbroeck, J.V. ,Maes, Bea. (2009). The Effect of Reminiscence Group Work on Life 
Satisfaction, Self-Esteem and Mood of Ageing People with Intellectual Disabilities.  
Journal of Appiled Research in Intellectual Disabilities . 22,no. 1, 23-33.  

Rannveig Traustadóttir. (2004). Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju 

fræðasviði. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.). Fötlunarfræði. Nýjar íslenskar 

rannsóknir.(bls 29-30). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi; Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra 

hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.). Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 

fræðasviði (bls 24-30). Reykjavík:Háskólaútgáfan.  

Sigrún Huld Þorgrímsdóttir. (2005). Minningavinna með öldruðum. Öldrun, 2,23, bls 12-

18. 

Sigrún Huld Þorgrímsdóttir. (2008). Minningavinna með þeim sem hafa skert minni. 

FAAS fréttir, 1,7, bls 25. 

Sigrún Huld Þorgrímsdóttir. (2008). Minningavinna með öldruðum íslendingum. Mat á 

hjálpartæki. Lokaverkefni til Meistaraprófs. Háskóli Íslands. Hjúkrunarfræðideild 

Svala Sigríður Thomsen. (2006). Minningavinna –Reminiscence. Heimilispósturinn. 

42,3, bls 15-19. 

Svava Aradóttir. (2003). Heilabilun öðruvísi fötlun. Öldrun. 21, 1, bls 30-32. 

Thorgrimsen,L., Schweitzer,P. og Orell,M.(2002). Evaluating reminiscence for people 
with dementia: a pilot study. The Art in Psychotherapy.29,2, bls 93-97  

Thorsen, K, Olstad, I. (2005). Livshistorier, livslöp og aldring: Samtaler med mennesker 
með utviklingshemning. Tönsberg: Forlaget. 

Verity, J. (2008). Að endurvekja lífsneistann hjá fólki með heilabilun). (Ingibjörg 

Pétursdóttir þýddi). Reykjavík: FAAS (upphaflega gefið út 2001). 



 42 

Zauszniewski, J.A., Eggenscwiler, K., Preechawong, S., Chung, C., Airey, T.F., Wilke, 
P.A., Morris, D.L., Roberts, B.L. (2004). Focused Reflection Remininscence Group 
for Elders: Implementiona and Evaluation. Journal of Applied Gerontology, 23,429.  

Þórir S. Guðbergsson. (2002). Lífsorka. Bók um lífsstíl, starfslok og góða heilsu: Þórir S 

Guðbergsson/Hugsmiðjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


