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Ágrip 
 
 
Þessi ritgerð er um efri árin, ævilíkur, aldursbreytingar, viðhorf til aldraðra og helstu kenningar 

um öldrun. Megininntak ritgerðarinnar er að benda á mikilvægi tómstunda, sem ýmsir telja vera 

einn af þremur þýðingarmestu þáttum lífsins, hinir eru vinnan og símenntun eða endurmenntun. 

Það kemur fram í ritgerðinni að menn eru ekki á einu máli um upphaf tómstunda, en flestir eru 

sammála um að tómstundastörf og áhugamál séu manninum afar mikilvæg og stuðli að bættri 

andlegri og líkamlegri heilsu.  

 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um árin eftir starfslok. Minnst er á aðdraganda að stofnun 

Félaga eldri borgara og starfsemi þeirra. Skipulögðu tómstunda- og félagsstarfi sveitarfélaga eru 

gerð skil, svo og tómstunda- og félagsstarfi á dvalar- og húkrunarheimilum og kannað hvaða 

starfsstéttir sinna þeim störfum. Að lokum er horft til framtíðar og varpað fram hugmynd um 

menningarhús eða fjölmenningarhús, sem gætu orðið miðstöð tómstunda- og félagsstarfs, 

nokkurs konar menningar- og fræðasetur með áherslu á að kynna menningu, líf og störf eldri 

kynslóðarinnar fyrir námshópum, með sérstakri áherslu á frumkvæði og þátttöku notenda  í 

starfseminni í samvinnu við yfirstjórn.  
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1. Inngangur 
 
 

Tómstundir eru ómissandi þáttur á lífsins leið. Margir tengja tómstundir við leik til aðgreiningar 

frá starfi. Samanber hugtakið „við leik og störf.“ Í bernsku er leikurinn allsráðandi hjá 

börnunum, en smám saman er markvisst lagður grunnur að tómstundastarfi, í skólanum og utan 

hans.  Áhersla er lögð á að börn og unglingar hafi nóg fyrir stafni, finni sér áhugamál. 

Rannsóknir hafa sýnt að tómstundastarf er álitið hafa mikið forvarnargildi, vegna þess að 

jafnframt því að velja sér áhugamál er fólk að leggja grunn að framtíðarlífsstíl. Áhugamál tengja 

fólk saman félagslega og oft myndast ævarandi vinátta í samskiptum þeirra sem deila saman 

áhuga á hugðarefnum sínum. Á miðjum aldri gefst oft ekki mikill tími fyrir tómstundir, mestur 

tími fer í að sinna vinnunni og fjölskyldunni. Þeir sem nú eru komnir á eftirlaunaaldur þekkja 

varla orðið tómstundir, lífið snerist um vinnu og aftur vinnu. Þar af leiðandi hefur mörgum reynst 

erfitt að fóta sig í tilverunni eftir starfslok.  

 

Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir því hvað felst í hugtakinu tómstundir. Síðan verður kannað 

hvernig það er að eldast, hver viðhorfin eru til aldraðra og helstu öldrunarkenningar skoðaðar. Þá 

verður fjallað um starfslok og þær breytingar sem verða við þau kaflaskil í lífi manneskjunnar. 

Umfjöllun verður um stofnun og starfsemi Félaga eldri borgara og í framhaldi af því skoðað 

hvernig staðið er að tómstunda- og félagsmálum á stofnunum sem samkvæmt lögum eiga að 

þjóna öldruðum og þeirra þörfum og hvaða stéttir sinna þessum málaflokkum. 

 

Að lokum verður hugað að framtíðarsýn mála varðandi tómstundir- og félagsstarf aldraðra. 

Varpað er fram hugmyndum um þróun félagsmiðstöðva í ljósi þeirra þjóðfélagsbreytinga sem 

hafa orðið hafa á liðnum árum og munu vætanlega aukast verulega í framtíðinni. Litið verður til 

þess að hugmyndirnar gætu nýst í menntakerfinu og náð til fleiri aldurshópa. 
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2. Tómstundir og frítími 

 

Það er ekki sjálfgefið eiga tómstundir. Þótt mikið sé talað um hversu nauðsynlegt sé að eiga sér 

tómstundir og áhugamál er það nú svo að sumir eiga alls engar tómstundir. Margir þurfa að vinna 

myrkranna á milli til framfærslu fjölskyldunnar og eiga engan tíma afgangs. Þannig lífsmynstur 

þekkist bæði í vestrænni menningu og öðrum heimsálfum, þar sem lífsbaráttan er erfið. 

Sameinuðu þjóðirnar skilgreindu frítíma sem grundvallarmannréttindi árið 1948. „Hálfri öld 

síðar er allt morandi í bókum, vefsíðum, tímaritum, sjónvarpsþáttum og dagblaðakálfum sem 

tileinkaðir eru tómstundum og skemmtun. Frítímafræði eru meira að segja háskólafag“ (Carl 

Honoré, 2006).  

 

2.1 Skilgreining á tómstundum 

Í íslensku orðabókinni eru orðin tómstund og frístund skilgreind sem stund eða tími þegar ekki 

þarf að gegna skyldustörfum (Íslensk orðabók, 2003).  

 Bolles skilgreindi hugtakið frítími/tómstundir nánar með eftirfarandi hætti: Tíminn sem 

ekki er verið í vinnunni, undirbúa sig fyrir vinnuna, hugsa um vinnuna, eða á leið til og frá vinnu. 

Tíminn sem ekki er notaður til að sinna persónulegum þörfum. Tíminn þegar ekki er sofið, að 

nóttu eða degi. Tíminn sem ekki er varið í viðhald heimilis og umönnun fjölskyldu. Frítími er sá 

tími sem afgangs er þegar öllum þessum skylduverkum hefur verið sinnt (Bolles, 1981).  

 Jón Björnsson sálfræðingur hefur skilgreint frítímann á skáldlegri hátt. Hann segir að 

tómstund sé ekki stund til að gleyma sér við skemmtun, heldur er tómstundin ráðrúm, stund sem 

er laus, stund til að íhuga, stund til að taka á móti, stund til að skapa. Tómið er tómt, tómstundin 

á rúm, sá er munur hennar og annarra stunda. Þess vegna er tómstundin nauðsynleg til að beita 

frelsinu og taka þá stefnu sem maður velur (Jón Björnsson,1991:157). 

 

2.2  Þriðji þýðingarmesti þáttur lífsins 

Það er talið að tómstundir séu einn af þeim þremur þáttum sem helst stuðla að heilbrigðu og 

stöðugu lífi. Hinir tveir eru endurmenntun (e. lifelong learning) og  vinna. Fyrir fullorðna er 

vinnan mikilvægust en það ætti ekki að útiloka endurmenntun og innihaldsríkar tómstundir.  Það 
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er skoðun fræðimanna að lífið og tilveran eftir starfslok ætti einnig að vera blanda af þessum 

sömu þáttum, tómstundum, endurmenntun og vinnu (Gardner & Chapman, 2000).   

Fólk tekur mikilvægar ákvarðanir þegar það velur sér tómstundastarf eða áhugamál um það 

hvernig það vill nýta frítíma sinn. Það velur sér viðfangsefni af eigin hvötum, það sem það langar 

til að gera. Oft er það svo að vinnan getur verið ófullnægjandi og jafnvel kæft lífsgleðina. Þá er 

einmitt mikilvægt að hugðarefni í tómstundum gefi lífsfyllingu (Morgunblaðið, 2006). 

Fræðimenn telja að tómstundastörf og áhugamál stuðli að betri líkamlegri og andlegri heilsu, 

dragi úr streitu og kvíða og bæti lífsgæði (Gardner & Chapman, 2000).  

 

2.3   Nútímahugmynd 

Því hefur verið haldið fram að hugmyndin um tómstundir eða frístundir tilheyri nútímanum.  
Ekki verði ákvarðað með vissu hvenær þessi hugmynd varð mikilvægur þáttur mannlegrar tilveru 

en líklegt að það hafi gerst þegar dró úr sjálfræði fólks í vinnu og hún tók að stýrast í æ meiri 

mæli af utanaðkomandi þáttum. Þórólfur Þórlindsson og fleiri hafa það eftir Kubey og 

Csikszentmihalyi að í samfélögum fornaldar hafi eiginlegur frítími ekki verið til staðar. Ekki hafi 

verið litið á vinnuna sem kvöð; vinna, trúariðkun, leikur og mannleg samskipti runnu saman í 

eitt. Aðskilnaður vinnu og frítíma varð þannig ekki raunverulegur í hugum manna fyrr en þeir 

þurftu að haga vinnutíma sínum að boði annarra (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000:). 

 

2.4 Leikur, líkamsrækt og menning 

Við upphaf iðnbyltingarinnar vann fólk mikið, eða var of fátækt til að geta nýtt sér þann frítíma 

sem það hafði, en eftir því sem tekjur hækkuðu og vinnutíminn styttist varð til raunveruleg 

frístundamenning, að sögn Carls Honoré. Frítíminn varð fljótlega afmarkaður og formlegur rétt 

eins og vinnan. Honoré heldur því fram að margt af því sem nú í dag tíðkast í tómstundum hafi 

litið dagsins ljós á nítjándu öld. Fótbolti, ruðningsbolti, hokkí og hornabolti breyttust í 

áhorfendaíþróttir. Borgir byggðu almenningsgarða þar sem fólk gat fengið sér göngutúr og farið í 

lautarferð.  Honoré segir millistéttirnar hafa gengið í tennis- og golfklúbba og stundað nýju 

söfnin, leikhúsin og tónlistarsalina. Hann heldur því fram að þrátt fyrir að tilgátan um aðskilnað 

vinnu og frítíma geri ráð fyrir að frítíminn, í nútíma merkingu þess hugtaks hafi ekki orðið til 

fyrr en með iðnvæðingu og tilkomu nútímalegra framleiðsluhátta sé það ólíklegt að fólk hafi ekki 

gert sér neitt til skemmtunar á þeim tíma. Þvert á móti hafi vinna og skemmtun oft tvinnast 
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saman (Honoré, 2006). Iðkun íþrótta og líkamsræktar hefur sömuleiðis þekkst svo lengi sem 

sögur herma. Landnámsmenn Íslands fluttu með sér íþróttir þess tíma svo sem fangbrögð, sund 

knattleiki, aflraunir, skylmingar, kastfimi og bogfimi svo eitthvað sé nefnt (Ingimar 

Jónsson,1983; Þórólfur Þórlindsson ofl., 2000).  

 

2.5 Afslöppun og hvíld 

Þótt það sé mikilvægt og gefi lífinu lit að taka þátt og vera virkur í tómstundum, þá halda aðrir 

því fram að ekki megi gleyma hvíld og afslöppun í frítímanum. Kleiber telur ástæðu til að vera á 

verði og veita athygli innri og ytri aðstæðum sem ógna þeirri tómstundaupplifun sem hvíldin er. 

Að hans áliti hefur afslöppun í tómstundum verið vanrækt og setið á hakanum. Hann segir okkur 

að horfa á frjálsan leik barnsins, ferðamennina sem í rólegheitum vafra um, tvo gamla vini sem 

sitja á bekk og spjalla. Það séu þessir þættir, upplifun augnabliksins og rólegheit, sem séu ekki 

síður mikilvægir sem afslöppun og hvíld frá dagsins önn (Douglas A. Kleiber, 2000). 

 

2.6 Hluti af lífsstíl 

Tómstundir eru hluti af  lífsstíl er álit Kelly og Warnick. Lífsstíll byggir á menningar- og 

menntunarlegum bakgrunni, efnahagslegum aðstæðum, loftslagi og landafræði, vinnutíma og 

félagslegum væntingum, samfélagsgerðinni, gildismati og þjóðfélagsstöðu. Innan skilgreinds 

lífsstíls hafa allar breytingar afgerandi áhrif á hlutina. Það sem við veljum byggist á því sem við 

höfum lært, upplifað, metið, ákveðið að sé viðeigandi og framkvæmanlegt og er samþykkt af 

öðrum.  Tómstundastíll er hluti af stærra samhengi, sérstaklega í nánasta umhverfi meðal 

fjölskyldu og vina (John R. Kelly og Rodney B. Warnick, 1999:17). 

 

2.7 Bertrand Russel og frítíminn 

Breski heimspekingurinn Bertrand Russel, segir Carl Honoré, hafa spáð því að margir myndu 

nýta viðbótarfrítíma sinn til að bæta sjálfa sig;  þeir myndu lesa og læra eða fara að stunda 

rólegar tómstundir eins og stangveiði, garðyrkju og listmálun. Í ritgerðinni Lofgjörð til iðjuleysis 

(e.In Praise of Idleness) sem kom út 1935 skrifaði Russell að fjögurra klukkustunda vinnuvika 

myndi gera okkur „vinalegri og ekki eins árásargjörn og ekki jafn tortryggin gagnvart öðrum.“ 

Með svo mikinn frítíma myndi lífið verða ljúft, hæglátt og siðmenntað. Sjö áratugum síðar er 
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iðjuleysisbyltingin enn loftkenndur draumur, segir Carl Honoré. Það er ekki laust við trega í 

frásögn Honoré, sem er mikill áhugamaður um hægan lífsstíl, þegar hann lýsir því hvernig 

nútímamaðurinn nýtir tómstundir sínar. Í stað þess að láta láta hugann reika í anda Platons í 

kyrrð og ró stekkur hann til og fyllir hverja frístund með einhverri athöfn. Spádómur Russels 

hefur samt sem áður að vissu leyti ræst, segir Honoré, fólk er farið að eyða meiri tíma í hægláta, 

íhugula tómstundaiðju. Garðyrkja, lestur, listmálun, handverk af ýmsu tagi – allt þetta veitir 

ánægju og kemur í stað eftirsjár eftir tíma þegar hraðinn var ekki eins mikill, þegar það skipti 

meira máli að gera einn hlut vel, og njóta þess, en að gera allt hraðar (Carl Honoré, 2006:181). 

 Það er ekki erfitt að hugsa sér að margir geti aðhyllst þessa kyrrðarstefnu Russels, ekki 

síst á efri árum þegar góður tími getur gefist fyrir þær rólegu athafnir sem að framan greinir. En 

til þess að geta notið alls sem lífið hefur upp á að bjóða þarf heilsan að vera góð. Um heilsu og 

heilbrigða öldrun verður meðal annars fjallað í næsta kafla. 

  

 

 3. Efri árin 

 

Meðalævi fólks lengist sífellt og æ fleiri ná háum aldri. Með vísindalegri þekkingu, betri 

heilsugæslu og þekkingu fólks á hollum lífsháttum lengist síðasta æviskeið okkar og fjöldi fólks 

lifir í um 20-30 viðburðarrík og skemmtileg ár eftir að það hættir launavinnu (Þórir S. 

Guðbergsson, 2002).  En hvernig er það að eldast og hvað þýðir það? Hvernig er hægt að stuðla 

að heilbrigðri öldrun og hvernig eru viðbrögð umhverfisins gagnvart þeim sem eldri eru?  Í 

þessum kafla verður stiklað á stóru í leit að svörum um leið og rætt er um  fjölgun aldraðra og 

hvernig ævilíkur manna hafa breyst á undanförnum áratugum.  

 

 3.1 Mannfjöldaspár 

Öldruðum á Íslandi hefur fjölgað mikið á undanförnum árum. Árið 2007 eru Íslendingar alls 

297.894, þar af eru 11,8% 65 ára og eldri, eða 35.119. Búist er við að eftir tuttugu ár, árið 2027, 

verði mannfjöldinn alls 337.974 og þar af verði 65 ára og eldri 18,03% eða 60.967. 

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands nær til 2045. Það ár er reiknað með að Íslendingar verði alls 

353.416 og 65 ára og eldri 75.154, eða 21,23% af heildarmannfjölda. Þarna er um að ræða  
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46,72% fjölgun þeirra sem eru 65 ára og eldri á þrjátíu og átta árum, frá árinu 2007 til ársins 

2045. Á þessum árum fjölgar 65 ára Íslendingum úr rúmlega 35 þúsund í rúmlega 75 þúsund 

manns (Hagstofa Íslands, 2007).  Í tengslum við þessar spár er því haldið fram að í  framtíðinni 

eigi frítími fólks eftir að aukast, bæði með tilliti til hlutfallsfjölda þeirra sem komast á eftirlaun 

innan fárra ára (baby boom kynslóðin) og eins almennrar hagsældar (Egill Ólafsson, 2006). 

 

3.2 Ævilíkur 

Ævilíkur hafa vaxið í gegnum tíðina en aldrei eins og á síðustu öld. Samkvæmt upplýsingum 

Hagstofu Íslands er meðalævilengd karla hér á landi styttri en kvenna, eins og annars staðar í 

heiminum. Íslenskir karlar geta nú vænst þess að verða 79,4 ára gamlir en konur 83,0 ára (miðað 

við meðaltal áranna 2005 og 2006). Á undanförnum áratugum hefur dregið nokkuð saman með 

kynjunum í meðalævilengd. Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar var um sex ára munur á 

ævilengd karla og kvenna en er nú einungis 3,6 ár. Lífslíkur karla hérlendis hafa þannig batnað 

meira en kvenna á undanförnum áratugum. Nú er svo komið að íslenskir karlar verða karla elstir 

í heiminum eða 79,4 ára. Hið sama verður ekki sagt um konur. Lengi vel voru lífslíkur íslenskra 

kvenna hærri en annars staðar í heiminum en nú lifa konur nokkurra þjóða lengur en kynsystur 

þeirra á Íslandi. Þetta á einkum við um Japan en meðalævilengd japanskra kvenna er nú 85,6 ár 

(Hagstofa Íslands, 2007). 

 

3.3 Öldrun 

Orðið öldrun, nafnorð um það að eldast eða reskjast, fullorðnast, er tiltölulega nýtt í íslensku 

máli og heyrðist fyrst um 1970. Þetta kemur fram hjá Jóni Björnssyni, sálfræðingi. Fram til þess 

tíma virðist ekki hafa verið þörf fyrir þess háttar nafnorð í umræðunni. Talað var um vöxt framan 

af ævi og hrörnun eða afturför á henni ofanverðri. Jón Björnsson segir öldrun vera hlutlaust heiti 

á ferli, því að árin færast yfir mann, og í því felst engin afstaða til þess hvort öldrun sé til góðs 

eða ills. Orðið elli vísar hins vegar til ástandsins að vera gamall og hefur oft neikvæðan blæ: 

ellibelgur, ellihrumur, elliglöp, elliær. Íslensk orð sem notuð voru áður um gamlan einstakling 

eða gamalt fólk hafa mörg niðrandi merkingu: gamalmenni, aumingjar, gamlingjar. Jón 

Björnsson segir þessi orð vera að hverfa úr umferð og í þeirra stað koma hutlausari orð: eldri 

borgarar, aldraðir (Jón Björnsson, 1996a). 
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3.4 Aldursbreytingar 

Með hækkandi aldri verða aldurstengdar breytingar í líkamanum, sem sést best á því að sá sem er 

svo frískur að geta sett heimsmet í maraþoni áttræður hleypur helmingi hægar en sá sem er 25 

ára, segir Pálmi V. Jónsson, læknir á öldrunarsviði LHS. Hins vegar eru kyrrsetubreytingar um 

margt líkar ellibreytingu og því auðvelt að skella skuldinni á ellina vegna þeirra, þótt ellin eigi 

þar enga sök. Ellin einkennist af minni hæfni til að svara utanaðkomandi álagi og einnig af 

auknum breytileika milli einstaklinganna Með hækkandi aldri fjölgar þeim sjúkdómum sem fólk 

fær. Við áttrætt eru 70% kvenna með tvo eða fleiri sjúkdóma en 43% karlmanna. Samspil 

aldurstengdra breytinga, sjúkdóma og lyfja leiða iðulega af sér færnitap í formi skertrar hreyfi- 

og eða vitrænnar getu. Konur verða fyrir meiri fötlun en karlar, enda þótt tekið tillit til þess að 

þær eru um það bil tvöfalt fleiri en karlar eftir áttrætt (Pálmi V. Jónsson, 2001). 

Heilbrigði er skilgreint vítt sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. Aldraðir þurfa að 

viðhalda sjálfstæði sem felur í sér sjálfstjórn í eigin málum og ákvörðunum daglegs lífs. Þeir 

þurfa öryggi, segir Pálmi V. Jónsson, þeim þarf að gefast kostur á að njóta eigin sköpunargleði 

og mikilvægt er að þeir fái stuðning til að aðlagast breytingum sem verða á aðstæðum þeirra með 

hækkandi aldri og skertri heilsu. Heilbrigð elli er virk elli sem felur ekki aðeins í sér líkamlega 

færni heldur einnig þátttöku í samfélaginu, fjárhagslegt sjálfstæði, menningar- og trúarlega 

þátttöku og stjórnmálaleg áhrif. Aldraðir þurfa að vera fullir þátttakendur í aldursamþættu 

samfélagi, þar sem þeir bæði leggja af mörkum og njóta ávaxta framþróunar (Pálmi V. Jónsson, 

2001). 

 

3.5 Hreyfing og öldrun 

„Það er þjóðhagslega hagkvæmt að varðveita hreyfigetu aldraðra“ er haft eftir íþróttakennara á 

eftirlaunum (Guðrún Nielsen, 2003). Íþróttaiðkun aldraðra skoðast sem forvörn. Vöðvarnir rýrna 

um leið og hætt er hreyfa sig. Læknar hafa látið hafa það eftir sér að í raun og veru þurfi aðeins 

einn lyfseðil yfir alla sjúkdóma og það er íþróttaiðkun og líkamsþjálfun, segir Guðrún Nielsen, 

íþróttakennari. Árangurinn kemur svo sterkt í ljós því þegar fólk hefur byggt upp líkamsstyrk er 

það mun fljótara að ná sér eftir áföll (Guðrún Nielsen, 2003). Inga Rún Sigurðardóttir tekur í 

sama streng og vitnar í James Levine, prófessor hjá Maoy Clinic-læknaháskólanum í Minnesota, 

sem hefur að hennar sögn rannsakað áhrif daglegar göngu á líkamlega líðan: „ef það væri til pilla 

sem minnkaði hættuna á sjúkdómum jafn mikið og ganga, væri barist hart um hana.“ (Inga Rún 
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Sigurðardóttir, 2007).  Sýnt hefur verið fram á það í fjölda rannsókna, að sögn Þórunnar B. 

Björnsdóttur sjúkraþjálfa, að reglubundin áreynsla og þjálfun gegnir lykilhlutverki í forvörn gegn 

ótímabærri færnisskerðingu á efri árum og til þess að draga úr áhrifum langvinnra sjúkdóma 

(Þórunn B. Björnsdóttir, 2004).  

Vitað er að stór hluti aldraðra býr við tiltölulega góða heilsu og að sá hópur getur farið 

stækkandi með fyrirbyggjandi aðgerðum, áherslu á heilbrigði og heilsusamlegt líferni, 

líkamsrækt og hollt mataræði (Steinunn H. Jónsdóttir, 2001). 

 

3.6  Viðhorf til aldraðra 

Aldursfordóma má greina víða í samfélaginu, að sögn Sigurveigar H. Sigurðardóttur. Þá má t.d. 

sjá á vinnumarkaði, þar sem eldri borgarar fá ekki sömu tækifæri og yngri starfsmenn vegna 

aldurs síns. Margir eldri starfsmenn eru mjög ósáttir við að hætta og telja sig eiga mikla 

starfsorku eftir. Þeir verða oft fyrir því að þeim er ekki treyst á sama hátt og þeim yngri. Þeir eru 

taldir lélegri vinnukraftur, hægari í hugsun og hreyfingu. Það hefur þó sýnt sig að í mörgum 

störfum halda eldri starfsmenn vel í við þá yngri og bæta þverrandi snerpu upp með þekkingu 

sinni og reynslu (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b:227). Yngra fólkið þarf að læra að meta 

reynslu eldra fólks og taka þarf tillit til að þeir sem eldri eru hafa af skiljanlegum ástæðum ekki 

vinnuþrek á við þá yngri. Sveigjanleg starfslok eða stytting vinnuskyldu væri ákjósanleg lausn. 

Hugtakið „ageism“ eða aldursfordómar var fyrst kynnt af bandaríska öldrunarfræðingnum 

Robert Butler á sjöunda áratugnum, segir Sigurveig H. Sigurðardóttir. Það vísar til staðlaðrar 

ímyndar og fordóma gegn fólki vegna þess að það er gamalt, alveg eins og kynþáttafordómar og 

kynjamisrétti verða til vegna húðlitar eða kynferðis. Það er alveg ótækt að slíkir fordómar skuli 

ríkja og nauðsynlegt að sporna við þeim. Það verður ekki gert nema með fræðslu, fáfræði elur af 

sér fordóma. Sigurveig H. Sigurðardóttir segir marga líta á aldraða sem illa á sig komna andlega 

og líkamlega og að þeir séu einungis byrði á samfélaginu en skili því engu. Hún telur þessa 

neikvæðau ímynd vera nokkuð sem fólk hefur mótað á unga aldri eða er tilkomið vegna áhrifa 

frá fjölmiðlum sem hamra á æskudýrkun. Neikvæð viðhorf eða fordómar eru oft á tíðum byggðir 

á þekkingarleysi (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b:226). Þessari neikvæðu ímynd þarf að snúa 

við. Hvernig það verður gert er mikið umhugsunarefni og verður ekki leyst hér og nú, en ef til 

vill er hægt að benda á hugmyndir að lausnum síðar í þessu riti. 
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3.7 Þrenns konar aldur 

Segja má að kenningarleg fræðasvið öldrunarfræðinnar séu þrjú, segir Sigurveig H. 

Sigurðardóttir (2006b). Á einstaklingssviði eru rannsakaðar þær breytingar, líffræðilegar og 

sálrænar, sem verða hjá einstaklingnum. Þar er fjallað um hvernig líkaminn breytist, líffæri eða 

greind taka breytingum svo og hvernig sálarlífið og líkamlegt ástand hafa áhrif hvort á annað. 

Á næsta kenningarsviði segir Sigurveig skoðað hvernig einstaklingurinn er sem hópvera og 

hvernig fólk hefur áhrif hvert á annað. Þar er einnig hugað að því hvernig samspil einstaklinga er 

við umhverfið og hvernig það mótar okkur. Sigurveig segir að fólk gegni mörgum hlutverkum í 

lífinu og ólíkar væntingar séu gerðar til okkar eftir því í hvaða hlutverki við erum hverju sinni.Til 

dæmis getur kona verið móðir, dóttir, amma, nemi, skrifstofustjóri og þingmaður. Á þriðja 

kenningarsviðinu, samfélagssviðinu er kannað hvernig staða aldraðra er í þjóðfélaginu, áhrif 

búsetu, aðstæðna og tekna, en samfélagið hefur mikil áhrif á það hvernig hinum aldraða líður. 

Það er mikilvægt að huga að samhenginu og skoða aðstæður einstaklings með heildarsýn í huga 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b:265). 

Kenningar um þroskaskeið mannins taka sífelldum breytingum eftir því sem þekking eykst. 

Skipting mannsævinnar í tímabil eftir aldri og verkefnum er aldagömul alþýðuþekking  sem 

fræðimenn nútímans hafa byggt á og rannsakað nánar. Breytingum og þroska í lífinu fylgja 

tilfinningaleg átök, það á jafnt við á efri árum (Nanna K. Sigurðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir 

1996:497). Í næsta kafla verður fjallað um helstu kenningar um öldrun. 

 

 

4. Kenningar um öldrun 

 

Sumar persónuleikakenningar gera ráð fyrir því að persónuleikinn breytist með því að eldast, 

aðrar kenningar ganga út frá því að þó bæði líkami og umhverfi breytist haldist persónuleikinn 

eins í grundvallaratriðum, segir Jón Björnsson sálfræðingur. Hann segir ennfremur að í raun sé 

það eitt meginatriðið í almennri skilgreiningu persónuleikans að hann sé hinn fasti kjarni 

einstaklingsins, þó að kringumstæðurnar breytist. Atferlið breytist, en það eru svo margir og 

fjölbreytilegir þættir sem ráða atferli manna (svo sem lífsreynsla, hlutverk, heilsa) aðrir en 

persónuleikinn, þannig að óþarft er að álykta um breytingu persónuleikans þó að atferlið sé ólíkt 

í æsku og elli (Jón Björnsson, 1996b:163). 
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4.1   Hlédrægniskenningin 

Hlédrægniskenningin er ein útbreiddasta kenningin um persónuleika aldraðra. Samkvæmt því 

sem Jón Björnsson heldur fram þá byggðist hún á víðfrægri langsniðsrannsókn sem gerð var á 

árunum 1955-62 á 279 einstaklingum á aldrinum 70-90 ára og var sett fram árið 1961. Heitið 

segir Jón Björnsson vísa til meintrar eðlislægrar tilhneigingar aldraðra til þess að draga sig í hlé 

eða setjast í helgan stein.  Kenningin setur fram staðhæfingar um samfélagið og þarfir þess, hinn 

aldraða og þarfir hans, tengslin milli samfélagsins og hins aldraða og hvernig þarfir beggja 

mætast. Megininntak kenningarinnar er að áliti Jóns Björnssonar að það sé manninum eðlislægt 

að draga sig út úr tengslum sínum og skuldbindingum gagnvart umheimi og samferðafólki þegar 

aldurinn færist yfir hann. Í öðru lagi að það sé samfélaginu eiginlegt og nauðsynlegt að draga úr 

kröfum sínum til hinna öldruðu og láta framvinduna ekki vera undir þeim komna. Það vill svo 

vel til, segir kenningin, að þarna eru aldraðir og samfélagið á einu máli; það liggur í eðli beggja 

að aldraðir dragi sig í hlé og kemur báðum vel.  

Hugmyndafræðilega segir Jón Björnsson  hlédrægniskenninguna styðja þá þjónustu við 

aldraða sem auðveldar þeim að draga sig í hlé frá skarkala lífsins, hætta áhyggjum af hinu 

daglega amstri og hvílast á ævikvöldinu. Kyrrlátt og rólegt heimili, fjarri umferðarþys, þar sem 

aðrir annast allar þarfir manns og engar áhyggjur þarf að hafa, er í anda hlédrægnis-

kenningarinnar (Jón Björnsson, 1996b:153). Trúr þessari kenningu hefur sá verið sem bjó til 

slagorðið „búum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld“ sem var einkennissetning happdrættis DAS 

og sjómannasamtakanna sem áttu mestan þátt í uppbyggingu Hrafnistu dvalarheimilis aldraðra 

sjómanna á sínum tíma. 

 

4.2  Athafnakenningin  

Önnur þekkt kenning um eðli öldrunar er athafnakenningin. Grunnhugmyndin er á þá leið að fólk 

á miðjum aldri er duglegt og vinnusamt. Það veit af því og sú vitund færir því vellíðan og 

jákvæða sjálfsmynd. Að vita sig gera gagn, að finna til mikilvægis síns, að vita sig gegna 

samfélagslegum tilgangi, færir öllum vellíðan og það á einnig við um eldra fólk, segir Jón 

Björnsson sálfræðingur.  Sá sem er án hlutverks er vansæll, hvort heldur hann er ungur eða 

gamall. Aldraðir hafa því eðlislæga tilhneigingu til að afneita hrörnun sinni og sú er líka besta 

vörnin gegn henni. Þeim er eðlislægt að vilja halda sem lengst í þá lífshætti sem einkenna 

miðævina þegar þeir gerðu gagn og fundu tilgang í verkum sínum. Jón Björnsson telur að 
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lífsánægja og jákvæð sjálfsmynd aldraðra eru best tryggðar með því að gera þeim kleift að 

viðhalda lífsháttum fólks á miðjum aldri. Vellíðan eldra fólks verður ekki tryggð með því að taka 

af  því alla ábyrgð og hrekja það inn í einangrun og innhverfni, heldur einmitt hinu gagnstæða, 

að teygja miðævina sem lengst inn í ellina (Havighurst, 1963; Jón Björnsson, 1996b:156). 

 

4.3  Samfellukenningin  

Samfelluhreyfingin segir Jón Björnsson sálfræðingur er eins konar andspyrnuhreyfing gegn 

þessum tveimur altæku kenningum sem að framan eru nefndar. Inntak hennar er sú staðreynd að 

fólk er mismunandi gert og á mismunandi ævir og þar af leiðir að fólk er að sjálfsögðu einnig 

mismunandi í ellinni en verður ekki allt eins á tilteknu æviári. Óskir fólks og þarfir á efri árum 

eru oftast í rökréttu framhaldi og samræmi við óskir þess og þarfir á ævinni fram að því. Farsæld 

fólks í elli er mest undir því komin að það geti haldið áfram því lífi sem það valdi sér eða vandist 

við, að það geti viðhaldið lífsstílnum sem það tamdi sér, hvort heldur hann var athafnasamur eða 

hlédrægur. Fólk kýs oftast að hafa samfellu í gjörðum sínum og lífsháttum og sú afstaða verður 

æ sterkari með aldrinum. Jón Björnsson telur að vellíðan í elli verði helst tryggð með því að 

sérhver maður eigi þess kost að mæta ellinni með sínum eigin hætti, með því að ellin rjúfi sem 

minnst samfelluna í æviferlinum og lífsstílnum; að hún geri mann ekki að öðru en maður hefur 

verið (Jón Björnsson, 1996b:158).  

 

4.4  Þróunarþrepakenning Eriksons  

Þróunarþrepakenning Eriks Eriksons fjallar fyrst og fremst um sálræna þróun einstaklingsins en 

minna um samfélagið og hún er af ætt sálkönnunarstefnunnar. Jón Björnsson segir hana hafa 

þann galla að halda því fram að allir menn séu eins og lýsir persónuleikaþróun sem á að ganga 

eins yfir alla. Erikson sagði að lífið færði mönnum óhjákvæmilega tiltekin átök á vissum 

þroskaskeiðum. Hann skipti æviferli mannsins frá fæðingu til dánardags niður í átta þætti eða 

skeið. Sérhvert skeið einkennist af tilteknum átökum sem eru forskrifuð af erfðum en 

samfélagsvirknin kallar á og laðar fram. Einstaklingurinn kemur frá þessum átökum með 

fastmótaðri sjálfsmynd svo fremi honum takist að finna á þeim lausn. Annars staðnar hann á 

viðkomandi skeiði og kemst aldrei að næsta þætti. Forsenda geðheilbrigðis, þroska og hamingju 

við að leiða öll átökin farsællega til lykta á réttum tíma. Röð þessara átaka er fyrirfram ákveðin 
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og henni verður ekki breytt. Áttunda og síðasta þrautin er undir lok ævinnar og felst í að velja 

milli fullgerningar lífsins annars vegar og angistarinnar hins vegar. Með öðrum orðum að sætta 

sig við orðinn hlut. Þeir einir fá að reyna sig við þessa þraut sem hafa leitt allar hinar farsællega 

til lykta. Þeim sem örvæntir finnst lífið hafa svikið sig og hlunnfarið og hann deyr frá lífinu 

óloknu. Sá einn sem fullgerir líf sitt sér heild í ævi sinni, merkingu sem lokar henni, tilgang sem 

réttlætir hana hvernig sem hún var. Honum einum getur fundist dauðinn tímabær, réttlátur og 

velkominn nær hann vill (Erikson,1950; Jón Björnsson, 1996b:159). 

 

4.5  Persónuleikakenning Peck  

Fræðimaðurinn Robert Peck áleit einnig að það skipti sköpum um farsæld á efri árum hvort 

einstaklingnum tekst að laga verðmætamat sitt að vissum óhjákvæmilegum staðreyndum 

elliáranna í tæka tíð. Samkvæmt túlkun Jóns Björnssonar tilgreinir Peck þrenn óhjákvæmileg 

átök sem ýmist geta orðið öldruðum tilefni andlegs vaxtar eða stöðnunar. Að finna ný áhugamál 

eða vera fanginn af starfi eða starfsframa. Þetta eru átökin við starfslokin og það hvort maður sé 

einhvers verður þó að hann sé hættur að skila verki og draga björg í bú, hvort það lánist að finna 

staðfestingu á sjálfum sér í öðrum hlutverkum en starfinu. Sumir kunna á því lag að finna nýja 

réttlætingu tilverunnar, ný athafnasvið og áhugaefni í stað þeirra sem hverfa með vinnunni. Hjá 

öðrum er atvinnan svo snar þáttur í sjálfsmyndinni að þeim finnst þeir einskis nýtir eftir 

starfslokin.  

Þessi átök við starfslokin, vandinn við að temja sér ánægju af tómstundinni og þykja vænt 

um sjálfan sig iðjulausan telur Jón Björnsson hafa verið snörp hjá öldruðu fólki hérlendis, að 

minnsta kosti fram undir þetta, kynslóðunum sem ólust upp við mikla iðjusemi og þótti 

megindyggð að taka sér aldrei frí og láta sér aldrei falla verk úr hendi. Jón Björnsson lýsir 

átökum í kenningu Pecks á þann veg að það sé annað hvort að hefja sig yfir hrörnunina eða 

bindast henni. Sætta sig við versnandi heilsu og fölnandi fegurð. Sumum tekst það en öðrum 

ekki. Þeir velta sér upp úr verkjum og hrukkum. Málið er að sætta sig við að verða gamall og 

sigrast á þeim átökum sem ellihrörnun felur í sér, eða eins og Jón Björnsson segir, viðurkenna 

þessa staðreynd lífsins og snúa sér að því að njóta þess sem lífið býður þrátt fyrir þetta. Að 

bindast eigin sjálfi eða hefja sig yfir það. Þetta eru átökin við endanleika lífsins og þá vissu að 

maður er á förum úr heiminum. (Peck, R.C., 1968; Jón Björnsson, 1996b:160). 
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5. Árin eftir starfslok 

 

Atvinnuþátttaka Íslendinga er mikil. Í aldurshópnum 50-69 ára er hún rúmlega 80%.  Flestir 

hætta að vinna 70 ára, aðrir hætta fyrr. Í bændasamfélaginu vann fólk eins lengi og kraftar entust, 

síðan fékk gamla fólkið önnur hlutverk í horninu hjá börnum sínum.  Sumir eldast fyrr, aðrir 

seinna. Bent hefur verið á að það sé ekkert sérstakt sem gerist þegar menn verða 65, 67 eða 70 

ára en lögin kveða skýrt á um starfslok þegar vissum aldri er náð(Berglind Magnúsdóttir, 2004; 

Benedikt Jóhannesson, 2007), 

 

5.1  Eftirlaunaldur  og  starfslok 

Á Íslandi er ætlast til að fólk hætti launavinnu um sjötugt og allir eiga rétt á ellilífeyri frá 67 ára 

aldri. Þegar starfsævi manna lýkur byggist framfærsla þeirra einkum á eftirlaunum úr 

lífeyrissjóðum og/eða lífeyrisgreiðslum almannatrygginga í samræmi við lög um 

almannatryggingar nr.117/1993. Í lögum um almannatryggingar er fjallað nánar um ellilífeyri og 

aðrar greiðslur sem aldraðir eiga rétt á sér til framfærslu. Samkvæmt lögunum eiga aldraðir rétt á 

lífeyri og ýmsum bótum tengdum honum sér til framfærslu. Bæturnar eru að jafnaði 

tekjutengdar. Fyrir marga eru lífeyrisgreiðslur almannatrygginga nauðsynlegar til framfærslu 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2005). 

Starfslok eru stór þáttur í lífi hvers og eins. Það eru ekki endilega þáttaskilin sjálf sem 

hafa áhrif, heldur skiptir miklu máli hvernig þau ber að og hvað tekur við.  Hvernig sem starfslok 

ber að,  þá er við þau ætíð skilið við ákveðið starf sem gefið hefur lífinu tilgang, auk þess að vera 

undirstaða afkomu. Virk þátttaka í samfélaginu í nýju hlutverki er því sjálfsögð og 

lífsnauðsynleg (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir, Sigurrós Sigurðardóttir, 1996:). 

Margir taka nærri sér að hætta að vinna. Áður fyrr heyrðist oft sagt að fólk hefði lagst í 

kör við það að hætta að vinna. En slíkum sögum fer nú fækkandi og gildi þess að skilgreina sig 

út frá fleiru en vinnunni er nú viðurkennt. Samt eru enn margir svo bundir vinnunni að þeir líta á 

tómstundir og frítíma sem forréttindi sem sem ekki sé hægt að fullnægja fyrr en launavinnu 

lýkur. Margir segjast ætla að gera hitt og þetta sér til skemmtunar og upplyftingar eftir að 

launavinnu lýkur og kemur að starfslokum. Þeir sem telja sig eiga mikla starfsorku eftir eru afar 

óánægðir með að þurfa að láta af störfum, en auðvitað kemur að því að starfsorku þrýtur, þótt 

sumir haldi henni að miklu leyti allt fram í andlátið. Hafi fólk ekki undirbúið næsta lífsskeið 
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getur tíminn orðið vandamál, bið eftir einhverju sem ekki kemur. Væntingar um að fjölskylda og 

vinir hafi mikið samband standast oft ekki. Allir eru á kafi í sínu og þar af leiðandi er 

nauðsynlegt að sýna sjálfur frumkvæði og fyrirhyggju. Þeir sem sinna andlegum og líkamlegum 

þörfum sínum, rækta líkamann, halda áfram að fylgjast með og taka þátt í tómstunda- og 

félagsstarfi, ferðast og hafa skoðanir á málefnum líðandi stundar eru sá hópur aldraðra sem nær 

að njóta ævikvöldsins af reisn og myndarskap (Nanna K. Sigurðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 

1996:499).  

 

5.2 Virkni og þátttaka í tómstundastarfi 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að taka þátt í einhvers konar tómstundaiðju, það 

hefur góð áhrif á líðan fólks og heilsufar (Agahi & Parker, 2004). Langsniðsrannsókn var 

framkvæmd í Svíþjóð í 34 ár, hófst árið 1968 þegar fólkið var 43-62 ára og lauk árið 2002 þegar 

þátttakendur voru orðnir 77-96 ára. Rannsóknin sýndi mjög jákvæða niðurstöðu um mikilvægi 

þátttöku miðaldra og eldra fólks í fjölbreyttum athöfnum í tómstundum. Í ljós kom að þátttaka í 

tómstundaiðju er mjög mikilvægur þáttur í lífi manna og á mikinn þátt í því hvernig fólk bregst 

við á efri árum. Stöðug og markviss þátttaka í tómstundaiðju frá miðjum aldri og fram á efri ár 

sýndi sig vera mjög almenn hjá þátttakendum í rannsókninni. Það sem taldist til tómstunda var: 

lestur bóka og þáttaka í félagslífi (m.a. heimsóknir til ættingja og vina), útivist (m.a. veiðitúrar, 

garðyrkja, göngutúrar) og þáttaka í menningu (m.a. kvikmyndahús, leikhús, dans, söfn). 

Meira en helmingur þeirra sem elstir voru tóku þátt í félagslífi, útivist og bóklestri frá því þeir 

voru á miðjum aldri og fram á efri ár. Hvað menningarþáttinn varðaði þá hélt einn þriðji 

þátttakenda í rannsókninni áfram þeim athöfnum. Það dró hins vegar úr þátttöku hjá mörgum á 

vissum tímabilum. Það var sérstaklega algengt hjá þeim eldri og minnkaði þá aðallega bóklestur 

og þátttaka í menningarviðburðum. Sjaldgæft var að þeir sem eldri voru byrjuðu á einhverju nýju 

á seinni árum,  þó kom það fyrir (Agahi & Parker, 2004).   

 Svipaðar niðurstöður um að hefja þátttöku í tómstundum á efri árum, koma fram í 

rannsókninni „Framlag eldri borgara til samfélagsins“ (2006), sem gerð var á vegum 

Landssambands eldri borgara. Þar segja viðmælendur í rannsókninni að nauðsynlegt sé að hafa 

nóg fyrir stafni og eiga sér áhugamál til að snúa sér að við starfslok. En aðrir benda á að hæpið sé 

að þeir sem ekki hafi átt sér áhugamál fari að stunda slíkt af fullum krafti við starfslok (Ingibjörg 

H. Harðardóttir, Auður Torfadóttir, Amalía Björnsdóttir, 2007). 
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5.3 Starfslok og stofnun hagsmunasamtaka 

Neikvæð viðhorf margra eldri borgara á Íslandi til starfsloka á níunda áratug síðustu aldar voru 

upphaf þess að félög eldri borgara voru stofnuð um land allt. Sá félagsskapur hefur margt gott 

leitt af sér fyrir eldri borgara þessa lands og verður nánar vikið að því hér á eftir. 

Þegar samdráttur hófst í atvinnulífi á Íslandi á níunda áratugi síðustu aldar var sú regla í 

vaxandi mæli tekin upp á almennum vinnumarkaði að verkafólk hætti í föstu starfi við 

sjötugsaldur. Þetta kemur fram hjá Ólafi Jónssyni, fyrrverandi formanni Landssambands eldri 

borgara (1996:). Við það fjölgaði mjög ört fólki á eftirlaunaaldri sem hafði góða heilsu og mikið 

starfsþrek en fann ekki ný verkefni við sitt hæfi. Margt af þessu fólki var áfram í sínum 

stéttarfélögum, en þar var ekki vettvangur til að taka á málefnum þeirra sem ekki voru lengur á 

vinnumarkaðnum. Hér var því komin augljós þörf fyrir hagsmunasamtök eftirlaunafólks að 

fordæmi annarra Norðurlanda. Aldraðir vildu ekki vera aðgerðarlausir á meðan þeir höfðu þrek 

og heilsu, því var tillögum um stofnun félags aldraðra hvarvetna tekið fagnandi. Í þeim hópi sem 

stóð að stofnun fyrstu félaga aldraðra var fólk sem hafði óvænt misst atvinnu sína, einstaklingar 

með mikla starfsorku og lífsreynslu, en án verkefna. Við þessar aðstæður í atvinnu- og 

félagsmálum aldraðra hófst uppbygging á félögum eldri borgara hér á landi (Ólafur Jónsson, 

1996). 

Félag eldri borgara í Reykjavík var stofnað 15. mars 1986. Í upphafi snerist starfsemi 

Félags eldri borgara og Landssambands eldri borgara fyrst og fremst um tómstundastarf og 

afþreyingu fyrir aldraða. Þetta hefur breyst. Landssamband eldri borgara er orðið öflugur 

málsvari aldraðra, það lætur æ fleiri mál til sín taka og er virkt í margvíslegri hagsmunabaráttu 

fyrir eldri borgara. s.s. varðandi kjör þeirra og ýmsa þjónustu til dæmis á sviði félags- og 

heilbrigðismála (Pálmi V. Jónsson, 2001). Landssamband eldri borgara gefur ársfjórðungslega út 

ritið „Listin að lifa“ sem birtir fróðlegar greinar og frásagnir af félagsstarfi og lífi eldri borgara á 

landsvísu. Félag eldri borgara í Reykjavík hefur starfað óslitið frá stofnun og stendur enn m.a. 

fyrir margháttuðu félags- og tómstundastarfi og það sama á víða við um hliðstæð félög á 

landsbyggðinni (Listin að lifa, 2007). 

 

5.4 Skipulagt  tómstundastarf sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum skal sveitarstjórn sjá um „að félagsþjónusta aldraðra sé fyrir hendi í 

sveitarfélaginu eftir þörfum. Hér er m.a. átt við heimaþjónustu, félagsráðgjöf og heimsendingu 
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matar. Jafnframt skal tryggja ölduðum aðgang að félags- og tómstundastarfi við þeirra hæfi“ 

(Lög nr.40/1991).   

Fyrirmyndin af þeim félagsmiðstöðvum aldraðra sem risið hafa hér á landi er komin frá 

New York. Þar í borg var fyrstu félagsmiðstöð aldraðra komið á fót árið 1943 og árið 1978 voru 

þær orðnar 6000. Klúbbastarf meðal eldra fólks er önnur tegund tómstundastarfs sem lengi hefur 

verið þekkt. Fyrsti formlegi klúbbur eldri borgara mun hafa verið stofnaður í Boston árið 1870. 

Munurinn á félagsmiðstöðvum og klúbbum er fyrst og fremst sá að félagsmiðstöðvarnar hafa 

fastan aðsetursstað og bjóða fram þjónustu á aðgengilegum stöðum, en klúbbar þurfa ekki að 

hafa fast aðsetur (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996:199).  

Félagsstarf fyrir Reykvíkinga á öllum aldri er nú í boði í fjórtán félagsmiðstöðvum 

víðsvegar um borgina og í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi. Á flestum stöðvunum er opið 

fimm daga vikunnar, en hver félagsmiðstöð er með sína dagskrá. Á hverjum stað hefur sérstakur 

starfsmaður umsjón með starfinu, það getur verið félagsfræðingur, íþróttafræðingur eða 

sjúkraliði, en margir fleiri koma að starfseminni, bæði faglærðir og ófaglærðir. Íbúar geta sótt 

þjónustu óháð því í hvaða hverfi þeir búa. Fjölbreytt afþreying er í boði, s.s. kennsla í myndlist, 

klúbbastarf, spilamennska, skoðunarferðir, dans og leikfimi. Einnig eru ýmsir viðburðir árlegir 

og/eða tilfallandi, svo sem grillveislur, haustfagnaðir, þorrablót, dansleikir og leikhúsferðir 

(Reykavíkurborg, 2007).  

Lengst af var félagsstarfið einungis ætlað öldruðum en árið 1999 var ákveðið að opna 

félagsstarfið fólki á öllum aldri. Að sögn þáverandi félagsmálastjóra er það er gert til þess að ná 

til þeirra sem helst þurfa á þátttöku í félagsstarfi að halda, óháð aldri. Þau markmið sem 

Félagsþjónustan hefur sett sér um félagsstarfið er fyrst og fremst að því sé ætlað að rjúfa 

félagslega einangrun fólks og um leið að vera vettvangur mannlegra samskipta og skapandi 

athafna. Sem sagt forvörn í víðasta skilningi. Tilgangurinn er ekki að hafa ofan af fyrir fólki eða 

skemmta því heldur að skapa tækifæri fyrir virkni og vináttu þvert á kynslóðirnar, þ.e. 

„blómstrandi mannlíf“ þar sem maður er manns gaman (Lára Björnsdóttir, 2002).   

Í Grafarvogi, sem er eitt af yngri hverfum Reykjavíkurborgar, er félagsstarf fyrir aldraða 

að öllu leyti í umsjá Kveldúlfa, félags eldri borgara í hverfinu, en borgin leggur til húsnæði undir 

starfsemina (Reykjavíkurborg, 2006). Það fyrirkomulag er í anda þess sem koma skal og er verið 

að innleiða í nágrannalöndunum, það er að notendur sjálfir taki meiri þátt í skipulagningu og 

útfærslu starfseminnar, út frá sínum þörfum og áhugasviði, eins og síðar kemur fram í 6. kafla.  
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5.5 Tómstundastarf á dvalar- og hjúkrunarheimilum 

Dvalar- og hjúkrunarheimili eru fyrir þá sem geta ekki búið sjálfstætt. Meðaldur íbúa hjúkrunar-

heimila á Stór-Reykjavíkursvæðinu er um 84 ár, þeir búa við lélegt heilsufar og skerta getu til 

athafna daglegs lífs. Á dvalar- og hjúkrunarheimilum fer fram skipulagt tómstundastarf, þar sem 

markmiðið er að draga úr félagslegri einangrun og líkamlegri hrörnun. Með hæfilegri blöndu af 

hreyfingu, lífsgleði og alvöru í hvetjandi og vinalegu umhverfi, geta flestir fundið vettvang við 

sitt hæfi, þar sem þekking og reynsla, frumkvæði og hæfileikar hvers og eins fá að njóta sín.  

Áhersla er lögð á að aldraðir fái tækifæri til að virkja og viðhalda athafnaorku sinni með þeirri 

tómstundaiðju sem þeir hafa áhuga á. Boðið er upp á alls kyns verkefni tengd handavinnu, spil, 

tafl og bingó, leikfimi og dans, svo eitthvað sé nefnt. Þroskaþjálfar, sjúkraþjálfar, iðjuþjálfar og 

íþróttakennarar, ásamt aðstoðarfólki eru þeir sem aðallega sinna tómstunda- og félagslífi á 

dvalar- og hjúkrunarheimilum (Anna Birna Jensdóttir, 2002; Guðrún Birna Gísladóttir, 2003; 

Reykjavíkurborg, 2007; Seljahlíð, 2007).  

 Dagvist er stuðningsúrræði fyrri aldraða sem búa í heimahúsum og þurfa meiri þjónustu 

en veitt er í félagsmiðstöðvum. Í dagvist er boðið upp á tómstundaiðju, hreyfiþjálfun, fæði, 

hvíldaraðstöðu og aðstoð við böðun (Reykjavíkurborg, 2007). 

 

 

6. Framtíðarsýn 

 

Á Norðurlöndum er nú verið að reyna nýjar leiðir í þjónustu við aldraða og er áhersla m.a. lögð á 

notendasamráð og notendaval. Fyrirkomulag aukinnar þátttöku aldraðra í ákvarðanatöku er 

mismunandi eftir löndunum, en markmiðið er alls staðar það sama, að standa vörð um 

sjálfsákvörðunarrétt hins aldraða (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006b:268). 

 

6.1 Félagsþjónusta – verkaskipting ráðuneyta 

Hingað til hefur áherslan á þjónustu við aldraða verið af heilsufarslegum toga en nú er stefnt að 

því að félagslegum þáttum verði gert hærra undir höfði. Í því felst m.a. endurskoðun á 

verkaskiptingu ráðuneyta og aukinni samfellu í þjónustu ásamt auknu samráði við eldri borgara 

um málaflokkinn (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 
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Um áratugaskeið hefur sá háttur verið viðhafður á Íslandi að fjalla um og skipuleggja 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem tvö aðskilin og nánast óskyld málefni segir Lára Björnsdóttir 

félagsráðgjafi. Þannig taka t.d. lög um heilbrigðisþjónustu nr.90/1990 og lög um málefni aldraðra 

nr.125/1990 til verkefna og málefna sem litið er á sem heilbrigðisþjónustu og heyra undir 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Á hinn bóginn eru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr.40/1991, lög um málefni fatlaðra nr.59/1992 og barnaverndarlög nr.80/2002 skilgreind sem 

félagsmál og heyra undir félagsmálaráðuneyti. Það er skoðun Láru Björnsdóttur að stefnumótun 

þessara náskyldu málaflokka, heilbrigðis- og félagsmála verði að haldast í hendur og sú 

stefnumótun verði síðan að endurspeglast í skipulagi þjónustunnar og allri framkvæmd. Lára 

bender á að til þess að hægt sé að tala um raunverulega heildarsýn verði hlutdeild og/eða þátttaka 

notenda í skipulagi og veitingu þjónustunnar að vera til staðar og vera meira en orðin tóm (Lára 

Björnsdóttir, 2006).  Á síðustu árum hafa verið gerðar tilraunir í félagsstarfi Reykjavíkurborgar 

til að innleiða breytingar sem miða að því að gera notendur virkari í samstarfi og ákvarðanatöku, 

með stofnun svonefndra notendaráða, sem eiga að stuðla að hlutdeild og þátttöku notenda í 

skipulagi þjónustu í tómstunda- og félagsstarfi (Harpa Jóhannsdóttir, 2004).  

 

6.2 Hlutdeild notenda – kennsla í lýðræði 

Hugtakið hlutdeild notenda er að sögn Láru Björnsdóttur bæði nýtt og jafnvel fremur óljóst 

hugtak, en það byggir á sjónarmiðum um mannréttindi og lýðræði, þ.e. réttinn til þátttöku og 

áhrifa. Mikilvægt er að gera greinarmun á eftirfarandi hugtökum: þátttöku notenda (e. user 

participation), hlutdeild notenda (e.user involevement) og valdgjöf til notenda (e.user 

empowerment). Lára segir þátttöku óljósasta hugtakið og notendur einungis þátttakendur að hluta 

til og oft gegna þeir fyrst og fremst hlutverki upplýsingagjafa. Hlutdeild felur alltaf í sér að 

aðgerðir notenda hafi áhrif á þjónustuna og hvernig hún er veitt. Valdgjöf til notenda er 

róttækasta leiðin til hlutdeildar því hún felur í sér að fagaðilar gefa frá sér vald og stjórnun og 

getur leitt til þess að þjónustan verði rekin af notendum sjálfum. Valdgjöf getur einnig vísað til 

þess valds sem notendur öðlast með meiri þekkingu og getu. Röksemdir fyrir innleiðingu 

hlutdeildar notenda í skipulagningu og veitingu félagslegrar þjónustu segir Lára Björnsdóttir m.a. 

vera að það sé kennsla í lýðræði, sem geti dregið úr ójafnvægi sem oft er milli notenda og um 

leið leitt til þess að notendur verði sjálfsöruggari og meira sjálfbjarga (Heikkilä og Julkunen, 

2003; Lára Björnsdóttir, 2006).  Þetta eru áhugaverðar hugmyndir og verður fróðlegt að fylgjast 
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með hvernig þær þróast með þeim árgöngum sem á næstu árum hverfa af vinnumarkaði og stíga 

skrefin inn í lífsmynstur eftirlaunaþega.  

  

6.3 Menningarhús  

Það er ljóst að þeir sem fara á eftirlaun á næstu árum hafa ólíkar væntingar til lífsins gæða og 

hafa búið við annan lífsstíl en foreldrar þeirra. „Bingó-hugmyndafræðin tilheyrir fortíðinni“ 

(Hanna, 2006). Bandaríkjamenn leggja nú til dæmis meiri áherslu en áður á að nýta listir sem 

heilsueflingu aldraðra. Árið 2005 var haldin ráðstefna í Hvíta húsinu í Washington þar sem eldri 

listamenn komust að þeirri niðurstöðu að tvö málefni væru mikilvægust fyrir eldri borgara. Bent 

var á að rannsóknir hefðu sýnt að virk þátttaka í listum auki andlega og líkamlega heilsu hjá 

öldruðum sem búa sjálfstætt í samfélaginu, auki lífsgæði hjá þeim sem eru veikir og geti dregið 

úr þörf þeirra fyrir langvarandi umönnun. Í öðru lagi töldu listamennirnir að símenntun, eða 

endurmenntun, væri mjög mikilvægur liður í því að auka andlega og líkamlega heilsu eldri 

borgara, sem kæmi öllu samfélaginu til góða (Hanna, 2006).  

Ef í framtíðinni verður litið meira til listrænnar sköpunar og endurmenntunar, gæti það 

verið liður í því að minnka kynslóðabilið með því að hafa félagsmiðstöðvarnar eða menningar-

húsin opnari fyrir allan aldur, sem reyndar er nú staðreynd, en einnig börn og unglinga. 

Fræðimenn hafa bent á að nýta mætti betur þau menningarverðmæti sem eldri kynslóðin býr yfir 

og stuðla að því að yngri kynslóðir fái notið þeirra. Rannsóknir sýna að þegar árin færast yfir 

vaknar aftur löngunin til að skapa og rifja upp gamalt handverk og listir sem fólk hefur lært á 

sínum yngri árum, en ekki sinnt í tímans rás. Það kemur fram að þeir sem áður fylgdust með 

handavinnu forfeðra sinna án þess að sýna áhuga, finna fyrir sköpunarþörf á efri árum 

(Kirshenblatt-Gimblett, Hufford, Hunt og Zeitlin, 2006). Í menningarhúsum gæti svona starfsemi 

blómstrað, öllum kynslóðum til góða. 

Menningarhús gætu einnig verið kjörinn vettvangur til kynningar á ímynd eldri borgara, 

sem samkvæmt skoðun fræðimanna er nauðsynlegt að fræða fólk betur um. Að áliti Sigurveigar 

H. Sigurðardóttur félagsráðgjafa þarf að skapa jákvæðara viðhorf til aldraðra og upplýsa fólk 

betur um aðstæður þeirra, skoðanir og vilja. Fjölskyldufræðsla í skólum um öll æviskeið myndi 

dýpka skilning á þeim veikleikum og styrkleikum sem hvert aldursskeið hefur. Síðan bætir 

Sigurveig við að mikilvægt sé að börn og unglingar fái tækifæri til að kynnast eldra fólki, læra af 

reynslu þeirra og fræðast um liðna tíð. Æskilegt sé að kynslóðirnar umgangist hvor aðra sem 
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mest því minni hætta er á að fólk hafi fordóma gagnvart þeim sem það hefur kynnst af eigin raun 

(Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006a:226). Heimsókn í menningarhús til að hitta eldri borgara og 

læra af þeim handverk og listir, hlusta á sögur og frásagnir og syngja saman. Slíkt gæti orðið 

hluti af námsefni á öllum skólastigum.  

 

6.4 Fjölmenningarhús 

Á komandi árum gætu menningarhús á Íslandi einnig orðið fjölmenningarhús. Sigurveig H. 

Sigurðardóttir hefur kynnt sér rannsóknir sem gerðar hafa verið á Norðurlöndum um aðstæður 

aldraðra innflytjenda og út frá þeim rannsóknum fjallað um stöðu hliðstæðra hópa hérlendis. Hún 

segir að gera megi ráð fyrir að innflytjendum á ellilífeyrisaldri muni fjölga mjög hér á landi á 

næstu árum. Ekki eru tiltækar upplýsingar um þann hóp, en margir þessara einstaklinga hafa alið 

stóran hluta ævi sinnar í öðru landi og hafa þeir aðlagast íslensku samfélagi misjafnlega vel 

(Sigurveig Sigurðardóttir, 2006c). Stýrihópur um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 

2015 hvetur til þess að hugað verði sérstaklega að öldruðum af erlendum uppruna og staða þeirra 

tryggð til jafns við aðra landsmenn (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Ef aldraðir innflytjendur óska eftir þá væri fengur að því að fá sem flest þjóðerni inn í 

menningarhúsin. Þar gæti myndast vettvangur fyrir fræðslu og kynningu á menningu annarra 

þjóða, sem væri liður í því að eyða fordómum. Námsmenn sem kæmu í heimsókn fengju 

tækifæri til að kynnast fjölbreyttri menningu og jafnvel læra handverk og listir, hlusta á sögur og 

frásagnir og syngja, eins og áður hefur verið minnst á, en nú á ýmsum tungumálum. Kaffistofa 

hússins gæti verið staður fyrir alla að hittast á, allan daginn fram á kvöld og að sjálfsögðu um 

helgar, en í dag eru félagsmiðstöðvar aðeins opnar til fjögur á daginn og lokaðar um helgar. 

Í svona menningarhúsi gæti orðið líf og fjör, en það er fólkið sem skapar andrúmsloftið. 

 

6.5 Sjálfboðastörf 

Samkvæmt mannfjöldaspám Hagstofu Íslands (2007), mun á næstu árum fara vaxandi fjöldi 

þeirra sem á næstu árum munu þarfnast samfélagsþjónustu sem sveitarfélögum ber að veita 

samkvæmt lögum. Í framhaldi af því er búist við samdrætti og sparnaði í opinberri þjónustu, 

þannig að einhverra úrræða er þörf hvað varðar starfsfólk í umönnunar- og þjónustustörf. 

Stjórnvöld á hinum Norðurlöndunum og víðar hafa, samkvæmt því sem fræðimenn segja, sýnt 

sjálfboðaliðastörfum vaxandi áhuga. Margir líta svo á að með því að hvetja fleiri til sjálfboðinna 
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starfa sé hægt að viðhalda þeirri félagslegu þjónustu sem nú er fyrir hendi án þess að auka 

fjárframlög til hennar (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997:9). Hér á landi 

hafa ýmis sjálfboðaliða- og líknarfélög starfað í áratugi að velferðarmálum og má nefna Rauða 

Krossinn og Kvenfélagið Hringinn (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir 1997). 

Ástæða þess að hér er minnst á sjálfboðaliðastörf er sú að ef til vill mætti starfrækja 

menningarhús sem hér að framan hefur verið minnst á, í samstarfi við sjálfboðaliða, sem að 

sjálfsögðu væru einnig notendur þjónustunnar í menningarhúsunum og myndu sem slíkir í starfa 

í náinni samvinnu við stjórnendur. Þessari hugmynd er hér varpað fram til þeirra sem munu 

skipuleggja tómstunda- og félagsstarf aldraðra í framtíðinni. 

 

 

7. Umræður 

 

Eins og fram kemur í ritgerðinni þá eru tómstundir og frítími alvörumál. Hafa ber það í huga. 

Eins það að Sameinuðu þjóðirnar skuli hafa skilgreint frítímann sem grundvallarmannréttindi 

árið 1948. Það skyldu menn einnig geyma með sér. Það er gott að hafa þessar staðreyndir á 

hreinu. Það eru sumsé sextíu ár á næsta ári síðan þessi mannréttindi voru skilgreind.

 Gegnum tíðina hefur fólk hér á landi þó átt sínar tómstundir alveg frá landnámsöld, og 

skemmt sér við eitt og annað, mest íþróttir og leiki, eins og fram hefur komið. Það hefur ýmisleg 

verið sér til gamans gert, úti og inni, allan ársins hring. Á síðustu öld er þó eins og gleymst hafi 

að gera ráð fyrir tómstundum í lífi margra. Vinnan var í fyrirrúmi, enda var þjóðin að rísa upp úr 

mikilli fátækt kreppuáranna. Þess vegna er oft erfitt  hjá mörgum þegar á reynir og starfsævinni 

lýkur hjá fólki, að þá vakna margir upp við þann vonda draum að vita ekki hvað þeir eiga að gera 

af sér, eins og það er orðað. Vinnugleðin hefur verið svo mikil að tími fyrir tómstundir hefur 

alveg gleymst. Það þarf nefnilega að velja sér tómstundagaman eða áhugamál og stunda það 

skipulega, ef það á að koma viðkomandi til góða síðar meir. Þetta hafa vísindin bent á, eins og sú 

langsniðsrannsókn frá Svíþjóð sem minnst er á í ritgerðinni sannar. Þar kemur skýrt fram að þeir 

sem á annað borð eiga sér áhugamál og eru virkir í tómstundum, þeir halda því áfram ævina út. 

Það er hætta á því að þeir sem aldrei hafa sinnt því að eiga sér áhugamál í tómstundum geti orðið 

leiðir og þunglyndir, enda er markmiðið með tómstunda- og félagsstarfi hjá sveitarfélögum að 

draga úr einsemd og benda á leiðir til úrbóta. Það er ekki síst félagsskapurinn sem er mikilvægur 
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í þessu sambandi. Það er fátt skemmtilegra en samvera með einum eða fleiri sem deila sama 

áhugamáli.  

 Það er ekki að ósekju að fræðimenn skuli lýsa því yfir að tómstundir séu einn af þriðju 

þýðingarmestu þáttum lífsins ásamt vinnu og endurmenntun. Þetta er stórmerkilegt og ástæða til 

að halda þessu viðhorfi á lofti. Þetta hefðu raunar allir átt að vita fyrir löngu, en oft er það svo að 

það sem sýnist sjálfsagður hlutur er það bara ekki. Þannig að þegar starfsævi lýkur þá er bara að 

hefja glaður næsta þátt og sinna áhugamálunum og halda áfram sinni endurmenntun, en eins og 

fræðimenn halda fram þá er lífið ein samfella og persónuleikinn breytist ekki þó árin færist yfir. 

 Heilsueflingu mætti t.d. flokka undir endurmenntun eða símenntun. Hreyfing er mikilvæg 

öllum og getur stuðlað að betri lífsgæðum þegar aldurinn færist yfir. Það  hefur verið bent á 

hreyfing sé allra meina bót. Göngutúrar á hverjum degi geta gert kraftaverk. Það er í raun 

ótrúlegt að sumir sem komnir eru á efri ár skuli aldrei hafa gert sér grein fyrir hversu mikilvægt 

hreyfingin er. En þeir sem hafa stundað hreyfingu alla ævi  standa auðvitað betur að vígi og eru 

vel undir efri árin búnir. Það er samt sem betur fer aldrei of seint að byrja, segja sérfræðingar. 

Þannig að betra er seint en aldrei og er gott að vita til þess að ýmsu er hægt að bjarga þó seint sé. 

Á vegum Félags eldri borgara er mikil áhersla lögð á hreyfingu og líkamsrækt, enda margir 

fyrrverandi íþrótta- og leikfimiskennarar virkir innan þeirra raða. Hér má bæta við að dans er góð 

líkamsrækt og vafalaust söngur líka, en hvoru tveggja er meðal vinsælustu afþreyingar aldraðra. 

 Þó að mikilvægt sé að huga að líkamanum, þarf líka að huga vel að sálinni þegar aldurinn 

færist yfir. Málshátturinn „heilbrigð sál í hraustum líkama“ á alltaf við, hvort sem fjallað er um 

unga eða aldna. Sumir fræðimenn skipta ævinni niður í þroskaskeið sem maðurinn þarf að ganga 

í gegnum og á hverju skeiði uppfylla ákveðin verkefni til að komast yfir á næsta skeið (Erikson). 

Á síðasta skeiði ævinnar, á eftirlaunaldrinum 60-70 ára, ættu menn því samkvæmt kenningunum 

að hafa upplifað öll þroskaskeiðin og vera sáttir við að eldast og taka því sem að höndum ber. 

Þeir sem sætta sig við að eldast og hafa fetað þroskaskeið æfinnar samkvæmt fræðunum, þeir 

hafa undirbúið sig undir að njóta lífsins gæða og gleðjast yfir hverju nýju ári sem guð gefur.  En 

mennirnir eru misjafnir, það er ein af staðreyndum lífsins, og þess vegna eru margir ósáttir við 

starfslok og finnst þeir vera hornreka í þjóðfélaginu og einskis nýtir. Sveitarfélög og félög eldri 

borgara hafa komið fólki til hjálpar með því að skipuleggja tómstunda- og félagsstarf fyrir eldri 

borgara, enda er það í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga um aðstoð við aldraða. Í 

þeirri starfsemi er haft að leiðarljósi að draga úr einangrun fólks og hjálpa til við að létta lundina 
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í skemmtilegum félagsskap við ýmis tækifæri. En það eru ekki allir steyptir í sama mót, þó að 

sumir kenningasmiðir hafi tilhneigingu til að reikna með því í sínum fræðum. Þannig hafa ekki 

allar manneskjur þörf fyrir að hafa mikið umleikis, að vera alltaf á ferð og flugi í tómstundastarfi 

og á námskeiðum, heldur kjósa þær rólegheit í návist fjölskyldu og vina. Það breytist ekki með 

hækkandi aldri, fólk heldur sínum persónuleika og fer ekki allt í einu að mæta á mannamót og 

taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi  þó starfsæfi ljúki. 

 Félagsstarf sveitarfélagsins Reykjavíkur hefur verið rekið með svipuðu sniði í tæp 

fjörutíu ár, en nú á síðustu árum er verið að breyta dálítið til og notendur þjónustunnar geta nú 

haft meiri áhrif á starfsemina en áður með því að óska eftir námskeiðum, eða koma með 

námskeið inn sem þeir sjá um sjálfir. Þetta er vissulega nýbreytni og er áreiðanlega hagkvæmt 

fyrir rekstur stöðvanna ef notendur sjá sjálfir um námskeið sem þeir hafa áhuga á, en stofnunin 

sér þeim fyrir húsnæði. Mætti hugsa sér meira af þess konar starfsemi í framtíðinni, til dæmis 

fyrir ýmsa sjálfstæða klúbba sem oft vantar húsnæði. Eins og nú háttar eru félagsmiðstöðvar 

aldraðra, sem nú eru fyrir allan aldur, ekki opnar nema yfir daginn, á vinnutíma. Samkvæmt 

athafnakenningunni er litið á það sem vinnu fyrir eftirlaunaþega að mæta á félagsmiðstöðvar og 

vinna þar við handverk af ýmsu tagi. Ef menningarhús eða fjölmenningarhús rísa upp, eins og 

lýst hefur verið hér að framan, þá er hugmyndin sú að þau verði opin fram eftir kvöldi, a.m.k. til 

níu eða tíu á kvöldin, til þess að vinnandi fólk geti líka komið og notið samskipta við fastagesti 

hússins. Eins og málum er nú háttað með opnunartíma félagsmiðstöðvanna er verið að búa til 

kynslóðabil. Kynslóðabil vinnandi fólks og þeirra sem komnir eru af vinnumarkaði. Það mætti 

vissulega taka það til athugunar að lengja opnunartímann þegar menningar- og 

fjölmenningarhúsin verða tekin í notkun í framtíðinni. Þá má ekki gleyma opnunartíma um 

helgar, það er nauðsynlegt að hafa opið um helgar og bjóða þá upp á ýmislegt nýstárlegt til 

skemmtunar undir stjórn notenda.  

 Komið hefur fram að áherslan á þjónustu við aldraða hefur hingað til aðallega verið af 

heilsufarslegum toga, en nú mun stefnt að því að félagslegum þáttum verði gert hærra undir 

höfði. Í áratugi hafa málefni aldraðra heyrt undir tvö ráðuneyti sem hefur vafalaust verið til 

mikilla trafala í öllu skipulagi og framkvæmdum. Félagstarf aldraðra á félagsmiðstöðvum heyrir 

undir sveitarfélagið, en þegar aldraðir þurfa meiri þjónustu þá tekur ríkið við. Ekki hefur heyrst 

af því að á næstunni verði breytingar á þessu, en vafalaust myndi það auðvelda allt starf og 

þjónustu sem snýr að öldruðum ef málefni þeirra væru undir sameiginlegu ráðuneyti.  
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8. Samantekt 

 

Tómstundir og félagslíf eru þættir sem skipta miklu máli í lífi mannsins frá vöggu til grafar. Hér 

að framan hefur verið kynnt og kannað hvað tómstundir eru. Niðurstaðan er sú að tómstundir eru 

mjög margt. Mikið hefur verið fjallað um tómstundir af fræðimönnum á ýmsum sviðum, sem eru 

á einu máli um það að enginn getur verið án tómstunda í hvaða formi sem þær eru. Hvíld og 

afslöppun skiptir máli ekki síður en hreyfing og  athafnasemi, en mergurinn málsins er að njóta 

lífsins og hafa gaman af því. Það er einmitt það sem hafa ber í huga þegar aldurinn færist yfir og 

fólk yfirgefur launuð störf, mismunandi sátt yfir þeim breytingum. Mikilvægt er að vera sáttur og 

njóta þeirra ára sem eftir eru. Kenningar um öldrun fjalla einmitt um mikilvægi þess að vera 

sáttur og viðurkenna og taka því sem ekki verður umflúið. Það er ekki verið að tala um að gefast 

upp fyrir ellinni, heldur vera virkur og halda sínu striki eins og heilsan leyfir. Heilsurækt og 

hreyfingu er mikilvægt að stunda alla ævi og eftir starfslok er kjörið tækifæri að nýta tómstundir 

til heilsuræktar. Skipulagt tómstunda- og félagsstarf sveitarfélaga býður upp á margs konar 

hreyfingu eins og göngutúra, leikfimi og dans, undir stjórn íþróttakennara og danskennara, einnig 

er séð fyrir hreyfiþjálfun og endurhæfingu á dvalar- og hjúkrunarheimilum og dagvistun undir 

stjórn sjúkraþjálfa, iðjuþjálfa og þroskaþjálfa. Öðru félagsstarfi á þessum stofnunum sinna ýmsar 

fagstéttir s.s. sjúkraliðar, félagsfræðingar og handavinnukennarar. Félag eldri borgara býður líka 

upp á margvíslegt tómstunda- og félagssarf fyrir sína meðlimi, dans og spil, ferðalög og fræðslu. 

Þau samtök voru á sínum tíma stofnuð af eftirlaunafólki sem ekki var sátt við að hætta að vinna 

67 eða 70 ára eins og lög gerðu ráð fyrir. Þannig ól neikvæð afstaða til starfsloka af sér jákvætt 

tómstunda- og félagsstarf í félagsskap sem þróast hefur yfir í öflug hagsmunasamtök aldraðra. 

Landssamband aldraðra er skýrt dæmi um þann mikla kraft og orku sem í manninum býr þó árin 

færist yfir. Síðustu ár hafa félagsmálayfirvöld sveitarfélaga verið að innleiða breytingar með 

þátttöku notenda á félagsmiðstöðvum. Stofnuð hafa verið svokölluð lýðræðisleg notendaráð þar 

sem notendur geta haft áhrif á starfsemina. Ef til vill hefur öflug starfsemi félaga eldri borgara 

vakið stjórnendur til vitundar um að það væri alveg óhætt að fela eldri kynslóðinni meiri völd. 

Hugmyndafræðin er sögð koma að utan, en fordæmin hér heima segja sína sögu. Það verður 

gaman að fylgjast með hvernig málin þróast í samvinnu félagsmálayfirvalda og eldri borgara. 

Hvort að slík menningar- og fjölmenningarhús, eða menningar- og fræðasetur, eins og lýst er í 

ritgerðinni verða að veruleika er ómögulegt um að segja. Þann draum væri gaman að sjá rætast. 
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