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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi í menntunarfræðum við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún er metin 20 ECTS. Leiðbeinendur 

mínir voru Ingibjörg H Harðardóttir, lektor og Sólveig Jakobsdóttir, dósent.  

Að lokinni þessari heimildaritgerð langar mig að þakka öllum þeim sem 

gerðu hana mögulega og sérstaklega leiðbeinendum mínum fyrir 

hvatningu og þolinmæði. Þá vil ég geta þess að kveikja verksins var ferð til 

Brussel þar sem höfuðstöðvar Evrópusambandsins voru heimsóttar. Þar 

kom fram í erindi starfsmanna, sem kynntu væntanlegt ár aldraðra, að 

sérstök áhersla væri lögð á að auka aðgengi aldraðra að upplýsingatækni 

með það að markmiði að bæta lífsgæði þeirra. Þar sem árið 2012 er ár 

aldraðra þótti mér tilvalið að beina athygli minni að því hvort 

upplýsingatækni gæti bætt lífsgæði aldraðra og hvort þeir væru geymdi 

eða gleymdi hópurinn sem sat hjá meðan upplýsingatæknin varð sífellt 

fyrirferðarmeiri í nútíma samfélagi. Þessi heimildaritgerð er skrifuð í því 

augnamiði. Síðast en ekki síst langar mig að þakka fjölskyldu minni fyrir 

einstaka þolinmæði, hvatningu og umburðarlyndi.  

Garðabær, maí 2012 

Helgi Þórhallsson 
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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvort aukin kunnátta aldraðra í upplýsinga-

tækni (UST) geti bætt lífsgæði þeirra. Á síðustu árum hefur upplýsinga-

tækni haft stöðugt meiri áhrif á samfélagið og til þess að nýta hana þarf 

kunnáttu. Spáð er að öldruðum muni fjölga auk þess sem þeir lifa lengur 

við betri heilsu. Eldra fólk er hópur sem hefur orðið á eftir í nýtingu 

upplýsingatækni og missir af lífsgæðum sem tækninni fylgja. Þess vegna er 

mikilvægt að skoða hvernig upplýsingatækni getur bætt lífsgæði aldraðra. 

Um er að ræða heimildaritgerð og með henni er leitað skýringa á þessu 

með því að afla heimilda um öldrun og lífsgæði. Einnig eru skoðaðar 

kenningar og rannsóknir sem gætu útskýrt hvers vegna aldraðir eiga erfitt 

með að tileinka sér upplýsingatækni og hvaða ávinning í bættum lífs-

gæðum upplýsingatækni veitir þeim. Jafnframt er aflað heimilda í stefnu-

mótun stjórnvalda í Evrópu og á Íslandi til þess að varpa ljósi á hvað það er 

í stefnu þeirra sem gæti bætt lífsgæði aldraðra með því að nota UST. 

Hér er leitað svara við tveimur rannsóknarspurningum. Fyrri spurningin 

er hvort aukin færni aldraðra í UST stuðli að bættum lífsgæðum þeirra. 

Seinni spurningin er annars vegar hver sé stefna Evrópusambandsins í UST 

fyrir aldraða hvað varðar bætt lífsgæði og hins vegar hver sé stefna 

íslenskra stjórnvalda. 

Niðurstöður leiða í ljós að nýti aldraðir sér upplýsingatæknina batna 

lífsgæði þeirra. Það skýrist af því að þeir eru síður einmana, taka aukinn 

þátt í þjóðfélaginu, finna aukinn tilgang í lífinu, geta búið lengur heima hjá 

sér og styrkjast af andlegri hæfni.  

Niðurstöðurnar geta nýst stjórnvöldum til að skilja betur en áður 

aldraða sem hóp, hvernig bæta megi lífsgæði þeirra með upplýsingatækni, 

komið þannig til móts við þarfir aldraðra og stuðlað að árangri þeirra til 

þess að nýta sér upplýsingatækni á lífsins vegi. 
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Abstract 

This thesis focuses on the question if increased knowledge of the elderly in 

information and communications technology (ICT) can improve their 

quality of life. For the past years, ICT has had an ever-growing impact on 

society, and it takes knowledge to utilise it.  The population of elderly 

people is increasing, and elderly people will enjoy good health for a longer 

period of their lives. Elderly people are a group that has been left behind 

in using ICT. They are therefore missing out on the qualities that the 

technology brings. It is therefore important to study how ICT can increase 

the quality of their lives.  

This work is a research paper in which the reasons for this are studied 

by gathering resources on ageing and the quality of life. Theories and 

studies are also looked into, which could provide explanations for why the 

elderly have difficulties in adopting ICT and what they have to gain in the 

quality of life by using ICT. Furthermore, resources have been looked into, 

concerning strategy formulation of the authorities in Europe and in 

Iceland, in an effort to shed a light on which factors in their policies might 

increase the quality of the lives of the elderly by using ICT. 

In this paper, answers to two questions will be sought. The former 

question is whether increased skills of elderly people in using ICT will 

increase their general quality of life. The latter question is on one hand, 

what the EU’s policy on ICT for elderly people is, in relevance to their 

increased quality of living, and, on the other hand, what the Icelandic 

government’s policy is on the same subject.  

Studies show that the use of elderly people of ICT, increases their 

quality of living. The reasons for that are primarily that it decreases their 

feelings of loneliness, increases their participation in society, and their 

feeling of purpose in life, as well as adding to their time of living in their 

own domiciles and increasing their mental capabilities. 

The results of this thesis can be of assistance to authorities with how to 

understand elderly people better as a group, how to increase their quality of 

living with ICT and therefore to meet the needs of elderly people in a better 

way, as well as to contribute to their success in using ICT in life itself.
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um hvort kunnátta aldraðra í upplýsingatækni geti bætt 

lífsgæði þeirra. Um er að ræða heimildaritgerð og með henni er leitað 

svara með því að afla heimilda um öldrun og lífsgæði. Einnig eru skoðaðar 

kenningar og rannsóknir sem gætu útskýrt hvers vegna aldraðir eiga erfitt 

með að tileinka sér upplýsingatækni og hvaða ávinning í bættum 

lífsgæðum upplýsingatækni veitir þeim. Jafnframt er aflað heimilda í 

stefnumótun stjórnvalda í Evrópu og á Íslandi til þess að varpa ljósi á hvað 

það er í stefnu þeirra sem gæti bætt lífsgæði aldraðra með því að nota 

upplýsingatækni. Skoðað verður hvaða stefnu Evrópusambandið og íslensk 

stjórnvöld hafa til að svo megi verða.  

Upplýsingatækni (UST) eða upplýsinga- og samskiptatækni nær yfir 

beitingu á tölvutækni við gagnavinnslu, fjarskiptatækni og rafræna miðlun. 

Um er að ræða stafræna tækni sem gerir það að verkum að hægt er á 

auðveldan hátt að framkvæma hluti hratt, endurtaka þá, fjölfalda og dreifa 

(Anna Ólafsdóttir og Ásrún Matthíasdóttir, 2004; Torfi Hjartarson, 2004).  

Lífið í nútímasamfélagi er ekki eins og það var. Tæknibreytingar af ýmsu 

tagi eiga ekki minnstan hlut í því. Þar er UST ofarlega á baugi. Undanfana 

tvo áratugi hefur þáttur UST í lífi og starfi fólks vaxið til muna. Netið er stór 

hluti UST og er nú reiknað með að almenningur geti nálgast upplýsingar 

þar um hvaðeina. Auk þess hefur þáttur Netsins í samskiptum og 

afþreyingu fólks verið að aukast. Svo er nú komið að rætt er um að það sé 

jafn mikilvægt fyrir einstaklingana að vera læsir á UST eins og læsir á bók. 

Það er því ekki nema skiljanlegt að þeir sem eiga erfitt með að tileinka sér 

UST eigi í vandræðum að fylgja þróuninni eftir. Þegar hluti UST er orðinn 

svona stór þáttur af samfélaginu er spurningin hvort sá sem notar ekki UST 

sé að missa af lífsgæðum. Aldraðir er hópur í samfélaginu sem hefur verið 

afskiptur á notkun á UST og á sama tíma fjölgar í hópnum. Eldra fólk sem 

ekki hefur lært að nota UST er því í hættu á samfélagslegri mismunun. Það 

þarf að ná til þessa hóps og gera sér grein fyrir að þarna er ekki eingöngu 

um færni sem gott væri að hafa heldur nauðsynleg lífsgæði.  

Þátttökuleysi aldraðra í UST er vaxandi áhyggjuefni stjórnvalda í Evrópu 

(European Commission, 2010) sem og á Íslandi (Innanríkisráðuneytið, 

2011). Evrópusambandið hefur undanfarið lagt áherslu á að líta svo á að 

UST fyrir aldraða bæti lífsgæði þeirra en sé ekki afmarkaðaður þekkingar-
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þáttur sem gott sé að tileinka sér þar sem hlutur UST í nútímasamfélagi sé 

orðinn mjög fyrirferðarmikill (European Commission, 2010). Áhersla 

íslenskra og evrópskra stjórnvalda, á að auka beri þekkingu aldraða á UST, 

má ekki síst rekja til þess að þau sjá að aldraðir eru sístækkandi hluti 

þjóðarinnar og meðalaldur þeirra er að hækka (European Commission, 

2010; Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

1.1 Samfélagsbreytingar, upplýsingatækni og aldraðir 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í samfélaginu á tiltölulega skömmum 

tíma og er þar átt við það sem stundum hefur verið nefnt upplýsinga-

samfélag. Með tilkomu svonefndrar upplýsingatækni gjörbreyttust skilyrði 

til samskipta, upplýsingaöflunar og afþreyingar en til þess að taka þátt í 

breyttu samfélagi þarf að hafa tölvukunnáttu og hæfni til að nota Netið. 

Þessi kunnátta þykir það mikilvæg að farið er að tala um upplýsingalæsi 

sem álíka mikilvæga kunnáttu og það að vera læs. Alþjóðleg þróun sýnir að 

öldruðum fjölgar en kunnátta þeirra í upplýsingatækni er ekki sem skyldi. Í 

næstu köflum verður gerð grein fyrir þessari þróun, upplýsingatækni 

útskýrð og greint frá því sem skilur að aldraða og þá sem yngri eru hvað 

varðar kunnáttu í að nýta sér upplýsingatækni sem er skammstöfuð sem 

UST eins og áður greinir.  

1.2 Aldraðir sem hópur  

Öldruðum á Íslandi, 67 ára og eldri, hefur fjölgað ört undanfarin ár og því 

er spáð að þeim eigi enn eftir að fjölga þar sem fjölmennir árgangar 

eftirstríðsáranna komast á eftirlaunaaldur eftir 2020. Talið er að árið 2050 

verði 8,3% íbúa áttræðir samanborið við 3.2% árið 2008 og nær fimm-

tungur landsmanna verður 65 ára og eldri (Hagstofa Íslands, 2008). Þetta 

er svipuð þróun og spáð er innan Evrópusambandsins en þar er því spáð 

að fjölga muni um þriðjung í hópi þeirra sem eru yfir 85 ára fram til ársins 

2050 (European Commission, 2010).  

Í janúar 2011 voru íbúar á Íslandi alls 318.452 þar af voru íbúar 67 ára 

eldri 33.883 eða 10,6% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, e.d.). Svo kölluð 

miðspá mannfjöldaspá Hagstofunnar nær til 2060 og er þá spáð að 

Íslendingar verði alls 436.500 og talið að fjöldi 67 ára og eldri hafa nær 

tvöfaldast og verði 21,1% þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2010, 2011). Þá er 

jafnframt talið að meðalævi muni halda áfram að lengjast. Árið 2011 var 

meðalævilengd karla 79,7 ár en er talin verða 85 ár árið 2060 og á þessu 

tímabili er því spáð að meðalævilengd kvenna lengist úr 83,3 árum í 87,1 ár 

(Hagstofa Íslands, 2010). Í heiminum á svipuð þróun sér stað og lífslíkur 
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beggja kynja hafa verið að aukast. Um aldamótin 1900 voru lífslíkur fólks um 

49 ár en árið 1987 höfðu þær aukist í 75 ár (Stanhope og Lancaster, 1992). 

Um aldamótin 1900 voru 10 til 17 milljónir íbúa heimsins eldri en 65 ára eða 

minna en 1% af heildarfjólksfjölda heimsins. Árið 1990 var fjöldi þeirra 342 

milljónir eða 6,2% af heildarfjólksfjölda en árið 2050 er spáð að þessi fjöldi 

verði nálægt 2,5 milljarði og fimmtungur af heildarfólksfjöldanum (O´Boyle, 

1997). Samhliða því að öldruðum fjölgar er talið að vinnandi fólki muni 

stöðugt fækka. Um þessar mundir er hlutfallið 4 á móti einum sem merkir að 

fyrir hvern íbúa Evrópusambandsins sem ekki stundar vinnu eru fjórir í vinnu 

en árið 2050 verða tveir vinnandi á móti einum sem ekki stundar vinnu. Sagt 

er að þessi þróun muni leiða til stóraukins kostnaðar fyrir samfélagið ef ekki 

tekst að koma á skilvirkari og árangursríkari félags- og heilbrigðisþjónustu en 

nú er og ef ekki tekst að efla þátttöku eldri borgara í upplýsingasamfélaginu 

(European Commission, 2010).  

1.3 Upplýsingatækni og Netið 

Eins og áður hefur komið fram er UST hvers konar beiting á stafrænni 

tækni við gagnavinnslu fjarskiptatækni og rafræna miðlun. (Anna Ólafs-

dóttir og Ásrún Matthíasdóttir, 2004; Torfi Hjartarson, 2004). Í stefnu ríkis-

stjórnar Íslands frá 2008 er lögð áhersla á að UST sé hvers kyns þjónusta 

opinberra aðila sem verði sjálfsafgreiðsla á Netinu (Forsætisráðuneytið, 

2008). Þessi merking á UST virðist þó verða víðtækari því að í tólf ára 

fjarskiptaáætlun innanríkisráðuneytisins fyrir árin 2011 til 2022 nær 

hugtakið yfir aðgengi að farsíma- og netþjónustu sem miðar að sam-

skiptum og viðskiptum (Hagstofa Íslands, 2008; Innanríkisráðuneytið, 

2011). Segja má að Netið sé samskiptamiðill sem tengir alla notendur 

saman með ólíkum vélbúnaði hvort sem það er eftir símalínum eða með 

gervihnattatækni og er því samkvæmt fyrrnefndri skilgreiningu á UST stór 

liður í því sem hér er nefnt UST. Uppruna Internetsins (Netsins) má rekja til 

bandaríkra hermálayfirvalda sem í kalda stríðinu sáu fram á að ef kæmi til 

kjarnorkuárásar þyrfti að þróa tölvukerfi sem dreift væri á marga staði. 

Sett var af stað þróunarverkefni sem nefndist ARPA-net en það tengdi 

saman þrjá háskóla og rannsóknastofnanir árið 1969 en sama ár var 

tölvupósturinn fundinn upp. Enn fjölgaði í netheimum árið 1974 en þá var 

farið að nota svonefndan TCP/IP samskiptastaðal sem olli straumhvörfum í 

sögu Netsins þar sem hann var óháður tölvutegundum og stýrikerfum. 

Hver vélbúnaður fékk auðkenni sem gerði notandanum kleift að hafa 

samskipti við netsíður eða lénheitakerfi. Hver og ein tölva var jafnrétthá 

annari í þessu kerfi og engin þörf var á miðstýrðri stjórnun. Fram yfir 1990 
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var Netið helst notað af háskólum og hermálayfirvöldum en árið 1995 var 

sprenging í útbreiðslu Netsins þar sem almenningi gafst í auknum mæli 

tækifæri til að tengjast Netinu (Daði Ingólfsson, 2003). Árið 2005 notuðu 

86% Íslendinga Netið (Hagstofa Íslands, 2005) og flestir daglega og var um 

að ræða mestu notkun þjóðar meðal OECD (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

1.4 Eldra fólk og stafræn gjá 

Eldri borgarar eru ekki einsleitur hópur hvað varðar menntun, tekjur eða 

færni miðað við aldur en þeim er það sameiginlegt að vera haldið frá 

hagkvæmni upplýsingasamfélagsins. Rannsóknir hafa sýnt að yfir 60% 

þeirra sem eru eldri en 50 ára finnst þörfum sínum ekki nægjanlega sinnt, 

hvað varðar þjónustu og tækni, til að geta verið virkir þátttakendur í UST 

(European Commission, 2010). Það er stundum sagt að í dag sé jafn 

mikilvægt að vera upplýsingalæs eins og læs á texta en þá er átt við að 

viðkomandi geti notað Netið sem tæki til að lesa, skrifa og eiga samskipti 

við aðra. Í þessum skilningi er það álíka alvarleg vankunnátta að vera 

óupplýsingalæs eins og ólæs á texta (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2010). 

Íslensk stjórnvöld benda á að hindra verði að svonefnd stafræn gjá 

verði viðvarandi en þá er átt við að kunnáttuleysi og ótti við nýja tækni fæli 

hópa eins og aldraða frá því að nýta sér UST sér til gagns og afþreyingar 

sem og að nýta sér að fullu þá stafrænu þjónustu sem er í boði. Sagt er að 

stefna stjórnvalda sé að leita lausna á þessu vandamáli (Innanríkisráðu-

neytið, 2011). Það er athyglisvert að þarna skuli vera um stafræna gjá að 

ræða því að í skýrslu Evrópusambandsins frá 2009 kemur fram að yfir 90% 

heimila á Íslandi eru tengd Netinu og að 90% þjóðarinnar notar netið mikið 

en 6% þjóðarinnar hafa aldrei notað Netið (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

Þetta stingur nokkuð í stúf við niðurstöður íslenskrar rannsóknar en þær 

sýndu að eldri borgarar nýta sér frekar ættingja, félaga og vini til að afla 

sér upplýsinga um ýmis réttindamál og kjör heldur en Netið (Ágústa 

Pálsdóttir, 2011). Ef til vill segja þessar upplýsingar frá Íslandi því ekki alla 

söguna ef marka má hvað rannsóknir frá öðrum löndum sýna. Bandarísk 

rannsókn frá árinu 2010 leiddi í ljós að hátt í 80% aldurshópsins 18 til 29 

ára hafði háhraða nettengingu en einungis rúmlega 30% þeirra sem eru 

eldri en 65 ára. Þarna kemur því í ljós mismunun á aðgengi eftir aldri sem 

leiðir til þess að þeir sem yngri eru hafa meiri möguleika þegar kemur að 

atvinnutækifærum og aðgengi að opinberri þjónustu (Berger, 2011). Önnur 

bandarísk rannsókn sýnir að það miðar fram á við og aldraðir sem nýta UST 

eru fleiri og virkari, þ.e. þeir gera meira á Netinu en áður og er þar vísað til 

dæmis til notkunar á samskiptasíðum og netbanka. Samkvæmt þessari 



 

15 

rannsókn notuðu 12% aldraðra þ.e. 65 ára og eldri Netið árið 2000 en 

hafði fjölgað í 41% árið 2011 (Zickuhr og Smith, 2012).  

Þegar sjónum er beint að Evrópu er talið að meirihluti aldraðra íbúa 

innan Evrópusambandsins noti ekki sem skyldi möguleika þá sem UST 

býður upp á þar sem einungis 15% íbúa 65 ára og eldri nota Netið og 

munar þar miklu miðað við fyrrnefnda bandarísku rannsókn. Margs háttar 

hamlanir vega þar þyngst en talið er að rúm 20% íbúa 50 ára og eldri glími 

við hamlanir sem tengja má sjón, heyrn eða fínhreyfingum (European 

Commission, 2010). UST er talin bjóða upp á mörg tækifæri til að glíma við 

þessa kvilla og bæta lífsgæði sem og seinka því að þessir kvillar verði til 

trafala en hversu mikið eru á skiptar skoðanir (Slegers, o.f., 2012). Tak-

mörkuð tölvueign, skert tölvulæsi og lítil notkun eldri borgara hindra að 

þessi tækifæri séu nýtt sem skyldi (European Commission, 2010). Ýmsar 

skoðanir ríkja um hvernig eigi að brúa þessa stafrænu gjá og efla kunnáttu 

hópa eins og aldraðra. Þar virðist ekki vera um markvissar aðgerðir að 

ræða en sagt að það þurfi að stuðla að úrræðum og það kallað vandamál 

sem þurfi að leita lausna á. Þá er vísað til þess að vandamálin geti falið í sér 

skort á aðgengi, lítinn kaupmátt eða þekkingarleysi en ef til vill er ekki 

nægilegur skilningur á hvernig höfða eigi til aldraðra til að auka færni 

þeirra og breyta viðhorfi til UST (Innanríkisráðuneytið, 2011: 30; Godfrey 

og Johnson, 2009; Slegers, Boxtel, og Jolles, 2012). Skilningur á 

vandamálinu er samt fyrir hendi því rætt er um að mikil notkun UST í 

samfélaginu geti orsakað einangrun (Slegers, o.fl. 2012) og dragi úr 

þjóðfélagsþátttöku þeirra sem ekki hafi kunnáttu til að nýta sér tæknina. 

Þá verður hugtakið um stafræna gjá enn skýrara þegar litið er til stefnu 

íslenskra stjórnvalda í netþróun samfélagsins. Þar er lagt upp með að Netið 

feli í sér aukna möguleika fólks til að hafa áhrif á ákvarðanir opinberra 

aðila og jafnframt á að leggja áherslu á lýðræðið með rafrænum 

kosningum (Innanríkisráðuneytið, 2011). Benda má á að Evrópusambandið 

telur að brúa megi gjána með uppbyggingu háhraðanets fyrir heimili og 

fyrirtæki (Innanríkisráðuneytið, 2011). Hér hefur gjarnan verið talað um 

öldrun og kunnáttuleysi aldraða þegar kemur að netnotkun sem vandamál. 

Hjá Evrópusambandinu er þeirri skoðun að vaxa ásmegin að hætta að líta á 

öldrun sem vandamál og eldri borgara sem byrði heldur eigi frekar að 

horfa til þess að UST veitir tækifæri fyrir vísindin sem og heilbrigðis- og 

félagslega þjónustu. Þar er horft til þess að eldri borgarar hafi oft til að 

bera dýpri þekkingu, reynslu og visku en þeir sem yngri eru. Þá getur 

þróun UST í þeirra þágu veitt þeim tækifæri til að halda áfram að vera 
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virkir og miðlað af reynslu sinni og þekkingu til samfélagsins, markaðarins 

og efnahagslífsins (European Commission, e.d.). 

1.5 Rannsóknaspurningar 

Hér hefur komið fram að öldruðum hefur verið að fjölga undanfarin ár hér 

á landi og talið er að þeim eigi enn eftir að fara fjölgandi. Þetta er sama 

þróun og á sér stað innan Evrópusambandsins og víða um heim. Þá kom 

fram að á sama tíma og öldruðum fjölgar lifa þeir lengur en áður þar sem 

meðalævin lengist. Þessi þróun hefur verið einkennandi fyrir Vesturlönd 

lengst af síðustu öld og er spáð áfram. Samhliða þessari þróun fækkar fólki 

á vinnumarkaði og sífellt fækkar þeim sem standa undir rekstri 

samfélagsins. Þetta er talið leiða til mikils kostnaðar fyrir samfélögin sem 

telja því brýnt að nýta UST til að draga úr kostnaði meðal annars með því 

að efla kunnáttu aldraðra á því sviði. Fram kom að UST hefur verið 

skilgreind sem beiting tölvutækni við gagnavinnslu, fjarskiptatækni og 

rafræna miðlun en hefur þróast í þá átt að vægi samskipta á Netinu verður 

sífellt fyrirferðarmeira. Opinberir aðilar eins og íslensk stjórnvöld leggja 

áherslu á UST sem þjónustu opinberra aðila á Netinu. Þá kom fram að hin 

svo nefnda stafræna gjá er raunveruleg sem felst í mun á notkun aldraðra 

á UST og yngri kynslóða. Sem dæmi var nefnd bandarísk rannsókn þar sem 

fram kemur að aðeins 30% þeirra sem eru eldri en 65 ára hafa aðgang að 

Netinu á móti 80% þeirra sem eru í aldurshópnum 18 til 29 ára en önnur 

sýndi þó að fjöldi þeirra gæti verið meiri eða nær 40%. Innan 

Evrópusambandsins er þetta enn verra en þar sýna tölur að einungis 15% 

íbúa 65 ára og eldri tengjast Netinu. Íslendingar telja sig betur setta en 

þessar tölur leiða í ljós en hér á landi sýna tölur frá árinu 2009 að um 90% 

heimila eru nettengd og að 90% þjóðarinnar nýti netið en aðeins 6% 

þjóðarinnar hafi aldrei notað Netið. Þessar tölur frá Íslandi stinga nokkuð í 

stúf og væri ekki úr vegi að kanna betur hvernig aldurshópurinn 67 ára og 

eldri á Íslandi er settur hvað varðar kunnáttu, viðhorf og líðan í sambandi 

við að nýta UST því ekki er víst að tölur um netaðgang segi alla söguna.  

Í framhaldi þessa verður leitast við að svara tveimur rannsóknar-

spurningum og finna heimildir til þess. 1) Stuðlar aukin færni aldraðra í 

UST að bættum lífsgæðum þeirra? 2) Hver er stefna Evrópusambandsins 

annars vegar í UST fyrir aldraða hvað varðar bætt lífsgæði og hins vegar 

hver er stefna íslenskra stjórnvalda? Svara verður leitað í fræðilegum kafa 

sem hér fer á eftir við fyrri spurningunni. Við seinni spurningunni verður 

leitað svara í ritum um stefnu Evrópusambandsins og íslenskra stjórnvalda.  
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1.6 Uppbygging ritgerðar 

Að loknum þessum inngangi verður nú gerð grein fyrir þeim köflum sem á 

eftir fylgja. Kafli 2 er fræðilegur og fjallar um öldrun og lífsgæði. Í kjölfarið 

fylgja kenningar fræðimanna og rannsóknir sem gætu varpað ljósi á hvers 

vegna aldraðir eiga erfitt með að tileinka sér upplýsingatækni og hvaða 

ávinning í bættum lífsgæðum upplýsingatækni veitir þeim. Þriðji kafli greinir 

frá stefnu Evrópusambandsins og þar er einnig fjallað um fjögur 

tilraunaverkefni á vegum Evrópusambandsins í upplýsingatækni fyrir aldraða 

með nokkrum skýringamyndum. Þessi verkefni eru táknræn fyrir það hvernig 

Evrópusambandið hyggst standa að því að bæta lífsgæði aldraðra með UST. Í 

framhaldi þessa er sagt frá stefnu íslenskra stjórnvalda. Á eftir fylgir svo 

niðurstöðukafli þar sem svör við rannsóknarspurningum eru sett fram í stuttu 

máli. Að lokum er umræðukafli þar sem skoðað er hvað helst gæti ógnað 

þátttöku aldraðra í upplýsingasamfélaginu og hvaða tækifæri UST býður 

öldruðum sem gætu bætt lífsgæði þeirra.  
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2 Lífsgæði þekkingarinnar 

Eins og fram hefur komið er athyglinni í þessu verki m.a. beint að spurn-

ingunni um það hvort aukin færni aldraðra í UST stuðli að bættum lífsgæðum 

þeirra. Til þess að leita svara var athyglinni fyrst beint að því hvað fræðimenn 

telji að hafi áhrif á öldrun og lífsgæði en nauðsynlegt er að skilja og þekkja 

hvað stendur á bak við þessi hugtök svo hægt sé að átta sig á hvaða áhrif þau 

hafa á möguleika aldraðra til að bæta lífsgæði sín með UST. Seinna í kaflanum 

var skoðað hvernig menning samfélagsins og möguleikar aldraðra til að afla 

sér þekkingar geti haft áhrif á hæfni þeirra til að tileinka sér UST og þannig 

bætt lífsgæði þeirra. Ýmsar rannsóknir hafa farið fram á hvaða áhrif það hefur 

á einstaklinginn að eldast og hvaða áhrif það hefur á lífsgæði hans. Einnig eru 

rannsóknir til um það hvernig aldraðir upplifa og hvaða væntingar þeir gera til 

UST. Með niðurstöðum rannsóknanna er hægt að átta sig á þáttum sem 

stuðla að lífsægðum aldraðra. Fáar íslenskar rannsóknir fundust þó um notkun 

eldri borgara á UST.  

2.1 Öldrun og lífsgæði 

Aldraðir eru hluti samfélagsins og hópur sem er mikilvægur hlekkur í 

innviðum þess. Þessi hópur er samt ekki einsleitur heldur fjölbreyttur eins 

og aðrir hópar samfélagsins þar sem bakgrunnur og reynsla er misjöfn og 

hefur áhrif á þarfir og líðan, hvað drífur hann áfram og ýtir undir virkni og 

vellíðan (Jón Björnsson, 1993a). Viðfangsefni fræðimanna hefur löngum 

verið að skoða hvað hefur áhrif á líðan og hegðun fólks og hafa þeir sett 

fram ýmsar kenningar um niðurstöður sínar. Margir hafa velt fyrir sér hvað 

sé öldrun og hvað í henni felst. Hægt er að segja að aldur sé afstætt hugtak 

þar sem t.d. 60 ára gamall maður er í einu samfélagi talinn aldraður en 

ekki í öðru og þá er ekki endilega árafjöldinn góður mælikvarði á öldrun. 

Segja má að hægt sé að skilgreina öldrun bæði út frá breytingum sem 

verða á líkamanum, félagslegu umhverfi og andlegri líðan. Líkamlegar 

breytingar varða minni, skynjun og líkamlega heilsu. Það þýðir að minnið 

getur brugðist og þá sérstaklega skammtímaminni, sjón og heyrn versnar, 

það dregur úr hreyfihæfni og sjúkdómar verða ágengari en áður. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að það dregur úr námshæfni með aldrinum og 

hæfnin til að koma skipulagi á nýja þekkingu minnkar. Á móti kemur að 

ýmsir aðrir þættir haldast sterkir eins og orðaforði og langtímaminni og 

þjálfun eykur vitsmunalega hæfileika. Komið hefur í ljós að ályktunarhæfni 
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þeirra sem eru eldri er síst lakari en þeirra yngri (Berger, 2011; Jón 

Björnsson, 1993a). Félagslegar breytingar birtast þannig að með hækkandi 

aldri fækkar félagslegum hlutverkum hins aldraða, t.d. í atvinnu og 

einkalífi, og það dregur úr mikilvægi þeirra en önnur hlutverk koma ekki í 

staðinn. Þetta getur gerst snögglega eins og þegar heilsan bilar, við 

starfslok, en oftast gerist það smám saman. Það þykir skipta máli hvernig 

það gerist og betra sé að hinum aldraða gefist tími til að aðlagast breyttu 

hlutverki. Öldrun sem tekst vel merkir að hinn aldraði finnur nýjan tilgang 

með lífi sínu og sættir sig við breyttar aðstæður (Jón Björnsson, 1993b). 

Líðan hins aldraða breytist oft með hækkandi aldri. Einn af algengum 

fylgikvillum öldrunar er einmanaleiki vegna einangrunar. Hinn aldraði 

einangrast þar sem bæði hreyfigeta minnkar og það dregur úr áræði til að 

bera sig eftir samvistum við aðra. Andleg líðan, eða það sem hefur verið 

nefnt sálrænn aldur, tengist sjálfsmynd hins aldraða og eigin tilfinningu 

fyrir hversu aldraður hann telur sig vera en sú tilfinning er einnig tengd 

viðhorfum og áliti samfélagsins á því hvað felst í að vera aldraður (Jón 

Björnsson, 1993a). 

Hugtakið lífsgæði er nokkuð fyrirferðamikið í umfjöllun um vellíðan 

aldraðra og tengist rannsóknaspurningu þessa verks en hún snýr að því 

hvort UST geti bætt lífsgæði aldraðra eins og fyrr er nefnt. Stundum er sagt 

að ekki sé nóg að bæta árum við líf heldur þurfi einnig að gæða árin lífi 

(Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2009). 

Þetta eru orð að sönnu þegar horft er til hugtaksins lífsgæði en segir 

kannski ekki mikið þar sem hugtakið gæði getur haft mismunandi 

merkingu eftir einstaklingum. Það sem samt einkennir lífsgæðahugtakið er 

að það er almennt tengt jákvæðum þáttum lífsins og er þar vísað til þátta 

eins og hamingju, heilsu, velgengni, auðs og lífsgleði (Lindström, 1994). Þá 

hefur verið bent á að til þess að átta sig betur á þessum jákvæðu 

einkennum hugtaksins sé gagnlegt að horfa til þess að lífsgæði er samsett 

úr orðunum líf og gæði. Orðið líf varðar lífsferil einstaklingsins og sjálfa 

tilvist hans en orðið gæði er oftast notað yfir eiginleika einhvers sem 

stendur öðrum eiginleikum framar. Í almennu tali er því hugtakið notað 

yfir það góða í lífinu (Kolbrún Albertsdóttir, o.fl. 2009).  

Þá eru einnig mismunandi skilgreiningar notaðar á hugtakinu lífsgæðum 

eftir fræðigreinum. Sem dæmi um það er í viðskiptafræði miðað við tekjur, 

velmegun, kaupgetu, vergar þjóðartekjur og misræmi í kaupgetu þegar 

lífsgæði einstaklingsins eru metin. Í sálfræði eru matsþættirnir aðrir og þar er 

horft til hamingju, nægjusemi, gleði, sálræns hags og huglægrar líðan þegar 

lífsgæði eru metin (Kolbrún Albertsdóttir, o.fl. 2009; Næs og Eriksen , 2006). 
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Til að átta sig betur á merkingu hugtaksins lífsgæði er ekki úr vegi að rifja upp 

forsögu þessa hugtaks. Þegar talað var um hugtakið lífsgæði um miðja síðustu 

öld var oft verið að lýsa mismunandi aðstæðum félagshópa í samfélaginu 

miðað við lífshætti og menningu. Smátt og smátt var merking hugtaksins 

víðtækara og náði yfir reynslu einstaklingsins sjálfs og væntingar hans til 

tilverunnar. Síðar á síðustu öld var mest rætt um tvær nálganir á þýðingu 

hugtaksins lífsgæði. Annars vegar var sú sem oft kom fram í stjórnmálum en 

þar var hugtakið helst tengt bættum efnahag. Hin kom frá félagsvísindunum 

og var í eins konar andstöðu við stjórnmálalega nálgun hugtaksins. Hún reyndi 

að finna mælikvarða sem tengdi hugtakið heilsu og félagslegri stöðu hópa en 

hafði ekki efnahagslega hagsæld í öndvegi (Bond og Corner, 2004). 

Hefðbundin skilgreining á hugtakinu lífsgæði nær í dag til þriggja þátta sem 

eru almenn skilgreining, þrengri skilgreining og takmörkuð skilgreining. Sú 

almenna felur í sér að metin er lífsfullnægja eða óánægja með lífið (Lindström, 

1994; Næs og Eriksen, 2006). Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar 

Sameinuðuþjóðanna, WHO (2005) fellur undir almenna skilgreiningu en þá 

eru lífsgæði skilgreind sem skynjun einstaklingsins á stöðu sinni í lífinu sem 

tengist menningu og gildismati samfélagsins en þessi skynjun er jafnframt 

lituð af væntingum, viðmiðum og gildismati einstaklingsins sjálfs. Lífsgæði eru 

þá meira en efnisleg gæði heldur snerta þau þætti í lífinu sem ættu að veita 

fólki lífsfyllingu eins og góða heilsu, vellíðan og samband við fjölskyldu og vini. 

Þar af leiðir að hægt er að segja að um sé að ræða mikil lífsgæði þegar reynsla 

einstaklingsins samræmist vonum hans og væntingum og lífsaðstæðurnar 

uppfylli þessar vonir og væntingar eins og áður hefur komið fram. Til að bæta 

lífsgæði þarf því að draga úr bilinu á milli væntinganna og raunveruleikans 

(Kolbrún Albertsdóttir, o.fl. 2009; Lindström, 1994; Næs og Eriksen , J. 2006). 

Þrengri skilgreining nær til huglægra og hlutlægra viðmiðunar. Þá eru hlutlæg 

viðmið almenn heilsa, virkni og félagsleg- og efnahagsleg staða en huglæg 

viðmið eru lífsánægja og sjálfsvitund. Takmarkaða skilgreiningin nær t.d. 

eingöngu til heilbrigðisrannsókna þar sem lífsgæði eru metin miðað við heilsu 

(Bond og Corner, 2004). 

Þó reynt sér að skilgreina hugtakið lífsgæði almennt, þröngt eða tak-

markað er samt matsatriði hvernig eigi að mæla lífsgæði þar sem skynjun 

einstaklingsins er mismunandi og tengist menningu, lifnaðarháttum og 

jafnvel trúarbrögðum. Þannig getur verið erfitt að yfirfæra mælingar á 

lífsgæðum á milli menningarheima þar sem ólík sjónarmið ríkja um hugtök 

eins og heilsu, sjúkdóma og tilgang lífsins. Teljast til að mynda veraldleg 

gæði til lífsgæða eða felast lífsgæði frekar í því sem nefnd hafa verið 

óefnisleg gæði? Það hefur verið tilhneiging að miða við veraldleg gæði og 
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gæði sem tengja má sálfræði þegar rætt er um lífsgæði. Þá hefur verið 

horft til þátta eins og tilfinningu einstaklingsins fyrir vellíðan, lífsfullnægju 

og upplifun (Lindström, 1994; Næs og Eriksen, 2006). Til að meta þessi 

viðmið hafa verið tengdar saman sálfræðilegar spurningar eins og hversu 

ánægður ertu með líf þitt þessa dagana við spurningu eins og hversu 

mikilvægt telurðu að það sé að loka útidyrahurðinni þegar þú ferð að 

heiman í stutta stund? (McCall, 1980). Lífsgæði geta þannig haft misjafna 

merkingu eftir samfélögum og því getur verið annað mat hvað felst í lífs-

gæðum á Vesturlöndum heldur en t.d. í Afríku. Til að svara spurningunni 

um hvað séu lífsgæði hefur helst verið horft til þarfapýramída Abrahams 

Maslows (Maslow, 1999) sem mælikvarða en þar koma fram þarfir sem 

einkenna lífsgæði allra manna en samkvæmt kenningum hans eru 

þarfirnar meðfæddar. Á neðsta stigi eru líkamlegar þarfir. Næst kemur 

þörfin fyrir öryggi. Því næst kemur þörfin fyrir kærleika. Næst efsta þrepið 

felst í að virða sjálfan sig og njóta virðingar annarra. Efsta þrepið hefur 

verið nefnt sjálfsbirting. Á hverju stigi er ákveðin hvöt sem þarf að uppfylla 

og birtist í hegðun fólks. Maslow nefnir barn sem dæmi en á frumstigi 

þarfnast það fæðu og umönnunar. Þegar þær þarfir eru uppfylltar leitar 

barnið eftir öryggi. Seinna á lífsleiðinni sækist barnið eftir að einhverjum 

þyki vænt um það og þar næst vill það öðlast virðingu bæði sjálfs síns og 

annarra. Það er ekki fyrr en að þessum fjórum þrepum loknum að 

einstaklingurinn leitast við að sjálfsbirtast en það felst í að manneskjan 

verður besta manneskjan sem hann á möguleika á að verða og nýtir alla 

hæfni sína til fulls (Maslow, 1999). Það má því segja að skilgreina megi 

mikil lífsgæði þegar reynsla einstaklingsins samræmist vonum hans og 

væntingum eins og fyrr er nefnt. Þegar veruleikinn stendur ekki undir 

væntingunum er ekki um lífsgæði að ræða í þessum skilningi. Segja má að í 

samfélagi sem sinnir fjórum af grunnþörfunum sé gagnlegast að meta 

lífsgæði á efsta stigi sjálfbirtingarinnar og hugtakið verði tengt skynjun 

einstaklingsins sem miðast við aðstæður, fyrri reynslu hans sem og kröfur 

hans og væntingar til framtíðarinnar (Jarvis, 2004 ; Lindström, 1994; 

Kolbrún Albertsdóttir, o.fl. 2009; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006).  

Hér hefur komið fram að stundum getur verið erfitt að skilgreina hvað 

átt er við með lífsgæðum hvort sem það varðar aldraða eða aðra hópa 

samfélagsins. Þetta er bagalegt þar sem hugtakið lífsgæði er notað í 

klínískum rannsóknum sem og félagslegum. Vegna þess að hugtakið er oft 

svo óljóst er skilgreiningin oftast háð eigin skilningi hins aldraða. Sem 

dæmi má nota hugtakið hamingju sem allir skilja en leggja kannski mis-

jafna merkingu í. Vegna þess hversu erfitt virðist að skilgreina hugtakið 
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lífsgæði hjá öldruðum hafa margir rannsakendur snúið sér að þeirri hlið 

lífsgæða sem snýr að heilsunni (Næs og Eriksen , 2006). Það dugar ef til vill 

ekki því hvar eru þættir eins og menntun, húsnæði, tekjur og skynjun á 

nánasta umhverfi í þeirri skilgreiningu? Heilsutengd lífsgæði varða gildi 

þess að lifa við hvaða félagslegar aðstæður byggt á skynjun einstaklingsins 

tengt takmörkunum þess sem sjúkdómar og heilsuleysi setja honum. 

Einnig eru flestir rannsakendur sammála um að mat á lífsgæðum eigi að 

taka mið af þáttum eins og sjúkdómum, líkamlegu ástandi, félagslegri 

stöðu, hugarástandi, vitsmunalegri getu, hugmyndum um líkamlegt ástand 

og kynferðilegri virkni miðað við að þurfa að glíma við heilsuleysi og skerta 

hæfni (Bond og Corner, 2004). Í þessu verki er spurt hvort UST geti aukið 

lífsgæði aldraðra. Það er því ekki úr vegi að halda áfram og beina 

sjónarhorninu að lífsgæðum aldraðra en þá er talað um tvær nálganir á 

skilgreiningu hugtaksins lífsgæði. Sú fyrri snýr að því að nota sömu viðmið 

á lífsgæði aldraðra eins og þeirra sem yngri eru. Sú seinni lítur til þess að 

reynsla aldraðra í samfélaginu er jafn tengd efnahag og félagslegri stöðu 

eins og líkamlegum og einstaklingsbundnum einkennum. Dæmi um það 

gæti verið að áhrif langvinns sjúkdóms á lífsgæði hins aldraða eru tengd 

lífsreynslu, viðhorfum og væntingum hans. Þrátt fyrir að eldri borgarar hafi 

tekið þátt í rannsóknum tengdum lífsgæðum hefur sjónarhorn rannsókn-

anna verið að meta lífsgæði aldraðra til að geta bætt heilsugæslu og 

aðbúnað þeirra. Það eru ekki margar rannsóknir sem hafa fjallað um 

viðhorf aldraðra til lífsgæða en þær sem til eru hafa leitt í ljós að þeir meta 

góð lífsgæði út frá fjölskyldu, félagslegum tengslum, heilsu, efnahagslegum 

kringumstæðum, virkni, hamingju, gleði, lífsreynslu og umhverfi (Bond og 

Corner, 2004). 

UST getur hjálpað öldruðum við að bæta lífsgæði sem lýsir sér í því að 

viðhalda heilbrigði, halda sjálfstæði sínu lengur, stjórna lífi sínu í eigin 

umhverfi og draga úr líkum þess að hæfni skerðist með aldrinum (Fox, 

2004; Godfrey og Johnson, 2009; Karavidas, Lim og Katsikas, 2005; 

Richardson, o.fl. 2005; Zickuhr og Smith, 2012). Aldraðir er hópur sem 

stundum er sagt að finni sig utanveltu í samfélaginu. Það að vera virkur 

þátttakandi í samfélagi og vinnumarkaði ásamt því að finnast maður 

tilheyra samfélaginu er mikilvægt hvað varðar lífsgæði. Hluti af sama meiði 

er tilfinningin að vera metinn af verðleikum og því ætti þekking og reynsla 

aldraðra að skipta samfélagið máli. Hæfni aldraðra til að vera sjálfir 

talsmenn í eigin málum sem og þátttaka þeirra á öllum sviðum 

samfélagsins og þar á meðal upplýsingatækni skiptir miklu máli (Godfrey 

og Johnson, 2009). Þar hefur verið litið til þátta eins og að styrkja tengsl 
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milli kynslóðanna sem fylgir í kjölfar bættrar ímyndar aldraðra í 

samfélaginu. Þátttaka þeirra í upplýsingatæknisamfélaginu ætti því að vera 

mikilvæg í þessu ljósi. Þá má og vísa til þess að lífsgæði geta og falist í því 

að vera virkur sem lengst í samfélaginu og á vinnumarkaði. UST getur því 

aukið möguleika aldraðra til að vera lengur virkir á vinnumarkaði eða í 

samfélaginu. Bætt og persónulegri þjónusta hefur þar verið nefnd en þar má 

tína til þætti eins og heilbrigðis- og félagslega umönnun en þar hefur verið 

horft til gagnvirkrar tækni sem samhliða því að auka þjónustu bætir hana og 

dregur úr kostnaði (European Commission, 2010; Innanríkisráðuneytið, 2011). 

Hjá Evrópusambandinu er rætt um þrefaldan ágóða þess að horfa frekar á 

bætta UST notkun aldraðra sem ágóða samfélagsins en ekki vandamál. Í fyrsta 

lagi er ágóðinn fólginn í bættum lífsgæðum aldaðra þegar þeir geta verið 

lengur virkir á vinnumarkaði heldur en nú er. Í öðru lagi skapast aukin 

viðskiptatækifæri fyrir evrópskan iðnað til að koma til við móts við sérþarfir 

aldraðra hvað varðar Netið og netnotkun. Í þriðja lagi verður heilbrigðis- og 

félagsleg þjónusta við aldraða sem hóp skilvirkari og persónulegri en nú er 

með notkun Netsins (European Commission, e.d.). Rannsókn var gerð árið 

2005 til að rannsaka hvaða áhrif tölvukvíði og tölvuþekking hefur á trú eldra 

fólks á eigin færni og lífsánægju. Þátttakendur voru á aldrinum 53 ára til 88 

ára og meðalaldur þeirra var 72 ára. Þeir bjuggu heima hjá sér og voru 

meðlimir í tölvuklúbbum í Flórída fylki í Bandaríkjunum. Rannsóknagerðin var 

spurningakönnun og af 500 sem fengu sendan spurningalista skiluðu sér svör 

frá 222. Í úrtakinu voru 86 konur (38,7% þátttakenda) og 131 karl (59% 

þátttakenda). Niðurstöður leiddu í ljós að við aukna tölvunotkun jókst 

sjálfstraust og það dró úr kvíða sem leiddi til aukinnar lífsánægju. Munur á 

tölvunotkun eftir kynjum var einnig rannsakaður. Fram kom kynjamunur á 

þátttakendum. Konur voru kvíðnari og töldu sig hafa minni tölvufærni en 

karlar þó að tölvunotkun kynjanna hafi verið svipuð. Þá notuðu karlar oftar 

Netið en konurnar (Karavidas, o.fl. 2005). Fram komu tengsl á milli lífsánægju 

og tölvufærni. Þar er miðað við þætti eins og tölvupóstsamskipti og netspjall, 

sem viðheldur félagslegum tengslum. Auk þess er ávinningur talinn felast í 

bættu aðgengi að upplýsingum um eigin heilsu á Netinu (Karavidas, o.fl. 

2005). Þegar talað er um að allt að helming hagvaxtar, svokallaðra þróaðra 

ríkja, megi rekja til fjarskipta- og upplýsingatækni geta aldraðir með hjálp 

upplýsingatækninnar verið lengur virkir á vinnumarkaði sjálfum sér og 

samfélaginu til gagns. Sé litið til stefnu íslenskra stjórnvalda er miðað að því að 

Ísland skipi sér í fremstu röð þjóða hvað varðar aukin lífsgæði með þróun 

fjarskiptakerfa og farskiptaþjónustu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003; Innanríkisráðuneytið, 2011).  
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Í þessum kafla hefur verið fjallað um skilgreiningar og rannsóknir á 

öldrun og lífsgæðum. Rannsóknir á öldrun sýna fram á að öldrun varðar 

líkamlegar breytingar, félagslegt umhverfi og andlega líðan. Minnið bregst. 

Sjón og heyrn versnar. Þetta þýðir að námshæfni minnkar sérstaklega hvað 

varðar að skipuleggja þekkingu en orðaforði og langtímaminni haldast. 

Öldrun leiðir oft til félagslegrar einangrunar. Þá kemur fram að sjálfsmynd 

aldraða er tengd viðhorfum samfélagsins. Margt bendir til þess að öldrun 

gæti haft áhrif á lífsgæði. Þegar rætt er um lífsgæði er horft til þátta eins 

og heilbrigðis, heilsu, vellíðunar og tengsla við fjölskyldu og vini og 

skynjunar einstaklingsins á stöðu sinni í lífinu sem tengist menningu og 

gildismati samfélagsins. Þar sem öldrun leiðir til hnignandi heilsu og 

einangrunar gæti hún þannig haft áhrif á lífsgæði hins aldraða. Fram kom 

að UST getur hjálpað öldruðum til að bæta lífsgæði og lífsánægju þar sem 

rannsóknir sýna að með UST getur hinn aldraði haldið sjálfstæði sínu 

lengur, verið í betri tengslum við fólk, nálgast upplýsingar sem hann 

varðar, verið lengur virkur á vinnumarkaði og haldið andlegri hæfni og 

reisn. Þegar veruleikinn stendur ekki undir væntingum er ekki um lífsgæði 

að ræða. Þá felast lífsgæði í því að vera virkur í samfélaginu og þar getur 

UST komið öldruðum til hjálpar.  

2.2 Menning og menntun alla ævi 

Stundum er sagt að erfitt sé fyrir aldraða að læra og þá sérstaklega ef 

námið er þeim mjög framandi eins og vill verða þegar þeir afla sér 

þekkingar á UST (Fox, 2004; Godfrey og Johnson, 2009; Karavidas,o.fl. 

2005; Richardson, o.fl.2005). Í þessum kafla verður fullorðni náms-

maðurinn í öndvegi. Þá verður skoðað hvernig menning og menntun getur 

skýrt að einhverju leyti hvers vegna aldraðir eiga erfitt með kunnáttu í 

UST, hvort að aldraðir eigi erfitt með að tileinka sér þessa þekkingu þar 

sem hún er frábrugðin menningu þeirra og reynslu og hvort aukin þekking 

á UST geti hugsanlega bætt lífsgæði aldraðra.  

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um nám, menningu og menntun. Þannig 

má nefna sálfræðinginn Jerome Bruner sem hefur skoðað menninguna og 

menntun í samfélögum. Hann var einn af lykilmönnum í framgöngu 

hugsmíðahyggjunnar en áhrif hans á menntun hafa ekki verið síðri. Hann 

byggir rannsóknir sínar á fjölmörgum vísindagreinum eins og t.a.m. 

félagsfræði, mannfræði, menningarsálfræði, lífeðlisfræði og nútímamál-

myndunarfræði. Hann tók þátt í þeirri hreyfingu um 1940-50 sem leggur 

hugfræðina gegn atferlisstefnunni. Atferlisstefnan einkennist af sambandi 

svörunar og áreitis þar sem maðurinn bregst við áreiti með svörun. Þetta 
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þótti Bruner og fylgismönnum hans gefa takmarkaða mynd af því að 

útskýra hegðun einstaklinga og ekki skýra á viðunandi hátt margbrotið 

atferli þeirra svo sem hugtaksmyndun, lausn á þekktum eða óþekktum 

vanda, málnotkun eða skapandi hugsun (Bruner, 1996; Bruner, 1972). Það 

má segja að lykilatriði kenninga hans felist í því að einstaklingurinn 

þroskast í og með samskiptum við menningu sína þ.e. að menningin móti 

manninn en samkvæmt kenningum hans þá er menningin trúlegast stærsti 

einstaki þátturinn er gefur mannlegri hugsun form. Skipta má rannsóknum 

og ritverkum Bruners í eftirfarandi megin kafla: Skynjun og hugsun, færni 

barna í frumbernsku, táknferli vitundarstarfs hjá börnum og menntun og 

uppeldi. Hér verður horft á kaflana skynjun og hugsun (Bruner, 1972; 

1996). Hugsmíðahyggjan leggur aðaláherslu á manninn sem samfélagsveru 

sem verður fyrir áhrifum af menningarheimi samfélagsins. Í samfélaginu 

ríkja ákveðin viðhorf og talshættir sem maðurinn meðtekur og þau móta 

samskipti hans við annað fólk. Hugsunarferill mannsins einkennist af 

skynsemi og Bruner lítur til þess hvernig hann velur á virkan hátt úr 

vinteskju, varðveitir það sem tekið er við og notar síðan á skapandi hátt 

(Bruner, 1972). Brunnur þekkingar mannsins liggur í upplifun og túlkun 

hans á þessum menningarheimi sem grundvallast á reynslu hans og 

viðhorfum. Hugtakið þekking skilgreinir Bruner sem líkan sem einstakl-

ingurinn byggir upp og/eða býr til, svo að lögmálsbundin fyrirbæri úr 

reynslu okkar öðlist í vitund okkar merkingu, tilgang og skipan. Þess vegna 

er þekking hlutlæg en líkönin eru ekki óbreytanleg, heldur endurmótast 

þau stöðugt fyrir áhrif nýrrar reynslu. Þetta þýðir að þekking verður til 

þegar maðurinn reynir að skilja tilveru sína og aðlaga hana umhverfi sínu 

þ.e. hæfni einstaklingsins til að lifa af. Nám tekur þannig mið af 

þekkingarfræðilegum forsendum og út frá þeim má draga þá grundvallar-

ályktun að þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar skapa merkingu úr 

reynslu sinni. Sjálfsmynd einstaklings mótist af því umhverfi sem hann lifir í 

og af þeim breytingum sem þar verða (Bruner, 1966, 1967, 1972, 1990; 

Hafþór Guðjónsson, 2005). Það virðist því vera nauðsynlegt fyrir 

sjálfsmynd aldraða að afla sér þekkingar á UST og hún sé tengd fyrri 

reynslu þeirra en UST hefur á síðustu árum orðið sífellt ríkari vettvangur 

samskipta og upplýsingasamfélagsins. Sem dæmi um að byggja á reynslu 

aldraðra getur verið auðveldara að læra á tölvu fyrir þann sem hefur góða 

vélritunarhæfni en hinn sem enga hefur (Kristín Runólfsdóttir, 2008). 

Bruner sér nám sem virkt félagslegt ferli þannig að nemandinn byggi upp 

þekkingu á þeim reynsluheimi sem hann lifir í og þekking fæst með því að 

handleika eða hafa raunveruleg verkefni að fást við. Reynslan verður til við 

samspil einstaklingsins við umhverfið sem byggir á félagsskilningi sem 
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lærist í samskiptum við aðra. Sýn Bruners og hugsmíðahyggjunnar á 

manninn er sú að hann leitist við að vinna verk á sem fullkomnastan hátt 

og leggi sig fram ekki vegna ytri heldur innri umbunar þ.e. þeirrar sem felst 

í verkinu sjálfu (Bruner, 1967). Þekkingargrunnur þess sem nemur leikur 

lykilhlutverk en út frá honum setur hann fram hugmyndir um viðfangsefni 

því að nemandi getur ekki skilið viðfangsefni fyrr en hann þekkir það. 

Nemandi leitar eftir upplýsingum, setur fram tilgátur, tekur ákvarðarnir út 

frá nýrri reynslu og samlagar að þeirri þekkingu sem fyrir er. Þannig byggir 

hugsmíðahyggja Bruners á þeirri grundvallarkennslufræði að nemandinn 

læri með því að byggja ofan á fyrri þekkingu. Í byrjun er efnið kynnt á 

einfaldan hátt og síðan er það víkkað út og smám saman farið út í flóknari 

þætti og smáatriði bætast við. Bruner líkir þessu við að maðurinn búi sér til 

líkön og flokkunarkerfi sem hjálpi honum til að segja fyrir um framtíðina og 

draga síðan ályktun sem felur í sér nýja óþekkta vitneskju (Bruner, 1972).  

Af fræðimönnum sem hafa sett fram kenningar um hvernig fullorðnir 

eigi best með að afla sér nýrrar þekkingar má nefna Malcom Knowles. 

Hann var einn af forvígismönnum svo nefndrar „Andragogy“ kenningar 

sem byggir á að beita þurfi sérstökum áherslum í námi fullorðinna þar sem 

þeir nálgist nám með öðrum hætti en þeir sem yngri eru (Knowles, Holton 

og Swanson, 2011). Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir hvort um sé að ræða 

kenningu, viðmið eða heimspeki en hvernig sem á er litið má segja að 

fullorðinn námsmaður sé í fyrsta sæti. Kenningin byggir á sex áherslu-

atriðum. Í fyrsta lagi er að sýna nemandanum fram á að eitthvað sé það 

áhugavert að það sé nauðsynlegt að læra það. Í öðru lagi er að sýna 

nemandanum hvernig hann getur sjálfur komist í gegnum upplýsingar. Í 

þriðja lagi að tengja námsefnið reynslu nemandans. Í fjórða lagi verður 

nemandinn að vera tilbúinn til þess að læra. Í fimmta lagi þarf hann að 

setja sér markmið. Í sjötta lagi þarf nemandinn að hafa þá hvatningu til 

náms að gagn sé af náminu. Námið þarf að byggja á reynslu þeirra og 

kennarinn á aðeins að leiðbeina. Fullorðnir einstaklingar hafa á lífsleiðinni 

safnað í sarpinn þekkingu og reynslu sem litar samband þeirra við 

fjölskyldu, starf og menntun. Að mati Knowles er mikilvægt að ný þekking 

sé tengd fyrri þekkingu, reynslu og áhuga en eigi að ekki fela í sér ítroðslu 

staðreynda. Af því leiðir að nauðsynlegt er að fullorðni námsmaðurinn sjái 

ástæðu til að afla sér nýrrar þekkingar. Þekkingin þarf því að vera hagnýt 

því áhuginn felst ekki í þekkingunni þekkingarinnar vegna. Þess vegna þarf 

að sýna fullorðna námsmanninum fram á gagnsemi námsins í leik og starfi. 

Knowles telur að það einkenni fullorðna að hafa ákveðin markmið í huga 

með því að afla sér nýrrar þekkingar og þau þurfi að vera ljós frá byrjun. 
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Þess vegna telur hann að eldriborgar þurfi að ráða ferðinni í náminu með 

því að setja sér markmið en þarfnist leiðsagnar hvernig markmiðunum 

verði náð (Kowles, o.fl. 2011). Vert er að skoða aldraða og UST í ljósi 

kenninga Knowles. Það virðist oft ekki skorta áhuga aldraðra á að tileinka 

sér UST og það sem helst vekur áhuga þeirra er að komast í samband við 

fjölskyldu og vini og auðga áhugamálin (Fox, 2004; Karavidas, o.fl. 2005; 

Richardson, o.fl. 2005). Námshvöt aldraðra er fyrir hendi samkvæmt 

kenningum Knowles en námið þarf ef til vill að endurspegla betur áhuga 

þeirra og fyrri reynslu og tengjast hagnýtum viðfangsefnum sem falla að 

markmiðum hins fullorðna námsmanns.  

Segja má að John Dewey sé einn af áhrifamestu fræðimönnum í þróun 

fullorðinsfræðslu en kjarni kenninga hans felst í fullyrðingunum, svo lengi 

lærir sem lifir eða nám alla ævi. Hann á það sameiginlegt með Knowles að 

þekking sé tengd reynslu og áhuga. Dewey segir manninn hafa ótakmark-

aða möguleika til vaxtar og þróunar en menntun sé einn af lykilþáttunum 

þeirra möguleika. Hann kallaði þetta framsækni og sagði hana nátengda 

vísindalegri aðferð sem felur í sér að einstaklingurinn þurfi að byrja með 

vandamál, leggja fram tilgátu um hvernig ætti að leysa vandamálið og gera 

tilraun byggða á tilgátunni. Þetta hefur verið kallað lausnarleitarnám. Þá 

væri hlutverk kennarans að leiðbeina en ekki að vera einráður. Hann lagði 

áherslu á mikilvægi þess fyrir nám að samfella væri í reynslu og sam-

skiptum milli ungra og aldraðra (Jarvis, 2004). Dewey leit svo á að ósvikin 

menntun hlyti ávalt að byggja á reynslu nemandans þar sem samfella og 

reynsla leiddu til vaxtar. Hann lagði þannig áherslu á að samfella væri í 

reynslunni, að hún kæmi aldrei að notum ef hún stæði ein og án 

samhengis heldur þyrfti hún að tengjast fyrri reynslu og þekkingu 

einstaklingsins þannig að ný þekking myndaðist. Dewey lagði samt áherslu 

á að reynsla sem væri slæm leiddi ekki endilega til sannrar eða góðrar 

menntunar heldur gæti slæm reynsla haft hamlandi áhrif á menntun 

(Jarvis, 2004; Dewey, 2000). Að mati Dewey er hlutverk kennarans að veita 

rétta tegund af reynslu og felst í nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi að gera sér 

grein fyrir getu, þörfum og fyrri reynslu nemandans. Í öðru lagi að koma 

með tillögur til náms en vera viðbúinn að þurfa að endurskoða þær tillögur 

svo að námið felist í samvinnu kennara og nemanda frekar en einræði 

kennanarans. Í þriðja lagi þarf kennarinn miða lærdóminn við umhverfið 

og reynsluna. Í fjórða lagi þarf kennarinn að geta valið athafnir sem hvetja 

nemandann til að skipuleggja þekkingu sína. Í fimmta lagi þarf kennarinn 

að geta horft fram á veginn til að til að tryggja að námsreynsla nemandans 

sé í samræmi við áframhaldandi vöxt. Dewey ályktaði sem svo að þar sem 
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lífið merkti vöxt lifði maðurinn frá einu þroskastigi til hins næsta með 

sömu þörf til að þróast. Það túlkaði hann sem svo að menntun þýddi það 

sama og að sjá manninum fyrir skilyrðum til að þroskast eða lifa 

fullnægjandi lífi óháð aldri. Dewey taldi að eitt mikilvægasta viðhorf sem 

mótast hjá manninnum væri löngunin til þess að halda stöðugt áfram að 

læra því menntun sem þroski ætti að vera ævarandi ferli (Jarvis, 2004; 

Dewey, 2000). 

Segja má að menntun ljúki ekki þegar skólagöngu lýkur. 

Tilgangur skólagöngunnar er að tryggja áframhaldandi 

menntun með því að efla og skipuleggja þætti sem stuðla að 

vexti. Besta afurð skólans er að hvetja til að læra af sjálfu 

lífinu og skapa skilyrði til lífs þannig að allir muni læra á lífsins 

vegi (Dewey, 1916, bls. 51). 

Dewey leggst á móti því að nemandi tileinki sér einangraða færni og 

aðferðir sem settar eru fram sem fyrirskipanir nema sem leið til að ná 

markmiðum sem höfða beint til lifandi áhugamála nemandans. Þá vill hann 

að í stað þess að nemandi undirbúi sig undir fjarlæga framtíð nýti hann 

frekar þau tækifæri sem lífið hér og nú hefur að bjóða. Einnig bendir hann 

á að í stað kyrrstæðra markmiða og námsefnis eigi að koma þekking á 

heimi sem sé að breytast (Dewey, 2000). Dewey segir það vera eðli lífsins 

að endurnýjast í sífellu og að í lífinu sé því stöðugt að verki endurnýjunar 

kraftar. Hann líkir þessu saman við samfélagið og segir að menntun sé 

endurnýjandi kraftur þess. Að megin uppistöðu er menntun yfirfærsla með 

samskiptum. Samskipti felast í því að deila reynslu þar til hún verður 

sameiginleg. Það þýðir að sérhver félagsleg reynsla hefur menntandi áhrif 

sem verður ekki mikilvæg né hefur tilgang fyrr en með samskiptum þeirra 

sem yngri eru við sér eldri. Hann segir að það sé hætta á að þessi samskipti 

rofni vegna vaxandi bils á milli almennrar þekkingar og tækniþekkingar 

(Dewey, 1916).  

Hér hefur verið fjallað um kenningar nokkurra fræðimanna um nám 

fullorðinna, hvað hafi helst áhrif á námshæfni þeirra og hvaða leiðir séu 

líklegar til árangurs. Í kenningunum kemur fram að þekking verður til 

þegar maðurinn reynir að skilja tilveru sína og aðlagar hana umhverfi sínu 

og skapar merkingu úr reynslu sinni. Sjálfsmynd hins fullorðna mótast af 

því umhverfi sem hann lifir í og af þeim breytingum sem þar verða. Einnig 

kemur fram að mikilvægt sé að ný þekking sé tengd fyrri þekkingu, reynslu, 

áhuga og sé hagnýt. Þá er bent á að menntun þýði það sama og sjá 

manninum fyrir skilyrðum til að þroskast eða lifa fullnægjandi lífi óháð 
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aldri. Það má því segja að kenningarnar vísi í þá átt að fyrir aldraða sé það 

hrein lífsþörf og jafnframt lífsgæði að læra að nýta sér UST þar sem það er 

hluti af veruleika samfélagsins. Nauðsynlegt er að námið sé samt byggt 

upp á áhuga og reynslu aldraðra, en feli ekki í sér kyrrstæð markmið sem 

eru sett með boðvaldi af áhrifaöflum samfélagsins.  

2.3 Aldraðir og UST  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun eldra fólks á UST og hún 

borin saman við notkun yngri aldurshópa. Sýnt hefur verið fram á meiri 

tæknihræðslu meðal eldra fólks, þeir eiga færri tölvur en yngra fólk og eru 

síður tengdir Netinu (Berger, 2011; Fox, 2004). Á seinni árum virðist þó 

mega sjá tilhneigingu í þá átt að aldaraðir eru að verða virkari hópur á 

Netinu en þeir voru. Sem dæmi um það nota þeir ekki aðeins tölvupóst til 

samskipta heldur eru þeir virkari á svo nefndum samskiptasíðum og eiga 

frekar í viðskiptum á Netinu en áður var. Enn sem fyrr virðast samt 

rannsóknir sýna að aldraðir eru fjölbreyttur hópur sem hefur dregist 

talsvert aftur úr miðað við aðra hópa samfélagsins í notkun á UST (Zickuhr 

og Smith, 2012).  

Rannsókn var gerð á Nýja Sjálandi árið 2005. Markmið hennar var að 

greina hindranir, ávinning og hvaða neikvæðu afleiðingar aldraðir upplifðu 

af UST með því að safna gögnum. Í rökstuðningi með rannsókninni segir að 

notkun UST í samfélaginu hafi stöðugt verið að aukast og einnig meðal 

aldraðra. Sagt er að mikill meirihluti aldraðra noti samt ekki UST þar sem 

þeir hafa litla þekkingu að byggja á og því talið að það komi ekki á óvart að 

eldra fólk sé ekki eins áhugasamt um UST og þeir sem yngri eru (Richard-

son, o.fl. 2005). Rannsóknin var eigindleg og byggðist á greiningu á 

viðtölum við 13 rýnihópa 98 þátttakenda sem voru meðlimir í svo 

kölluðum nethópum í norðurhluta Nýja Sjálands. Val á þessum hópum 

þótti hagkvæmt þar sem þá fékkst aðgangur að fjölda eldri borgara sem 

nota tölvur. Félagar í þessum hópum eru 55 ára og eldri og hafa áhuga á 

að læra á tölvur saman í hóp. Samhliða því að læra saman eru meðlimir 

hvattir til að hafa samskipti á Netinu við jafnaldra sem aðra. Hópurinn 

samanstóð af 43 körlum og 55 konum á aldrinum 55 til 88 ára en 50% 

þátttakanda var á aldrinum 66 til 75 ára. Hvað varðar menntun voru 4% 

þátttakanda með grunnskólapróf, 46% með framhaldskólapróf, 14% með 

iðnmenntun, 16% háskólapróf en 20% höfðu aðra menntun (Richardson, 

o.fl. 2005). Þetta er talinn vera áhugasamur miðstéttarhópur og flestir 

höfðu keypt sína eigin tölvu en fáeinir höfðu fengið notaða tölvu frá 

ættingjum. Aðeins einn í hópnum átti ekki tölvu. Til að greina niðurstöður 
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var byggt á kvarða kenndan við Owen en hann er í þremur stigum. Fyrst 

eru efnisþræðir endurteknir. Næst eru lykilorð og setningar endurteknar. 

Síðast er farið vandlega yfir orðræðu og reynt að greina mikilvægi og 

áherslur. Þetta er aðferð sem greinir og túlkar sameiginlega merkingu sem 

viðtölin leiða í ljós. Niðurstöður leiddu í ljós þrenns konar hindranir sem 

þátttakendur upplifðu. Í fyrsta lagi hindranir af tilfinningatoga, hugrænar 

og líkamlegar þar sem aldraðir telja sig búa yfir skertri getu til að tileinka 

sér nýja þekkingu eins og tölvutækni en finna á sama tíma fyrir þrýstingi 

frá samfélaginu ef þeir gera það ekki. Í öðru lagi er um að ræða námslegar 

hindranir eins og skort á hagnýtum og tilfinningalegum stuðningi frá 

öðrum. Í þriðja lagi hindruðu ýmsar aðstæður hina öldruðu eins og að sjá 

ekki þörfina á að læra á tölvu eða hafa ekki efni á tölvubúnaði. Þetta átti 

bæði við karla og konur en þær töldu sig oftar mæta hindrunum en þeir. 

Bæði kynin lýstu oft biturri reynslu sinni af fyrstu kynnum sínum af tölvum 

en mikill meirihluti kvennanna fannst sem þessi reynsla hefði dregið úr 

trausti þeirra á þessari nýju tækni en margar töldu tölvufælnina endur-

spegla aldurs- og kynslóðabil. Þessi tæknifælni kvenna var vel merkjanleg 

og þykir hafa vensl við aðrar rannsóknir sem sýna fram á að konur telja sig 

almennt vera tæknifælnar. Viðhorf karlanna var af öðrum toga. Þeir lýstu 

frekar kvíða- og streitutilfinningum sem þeir upplifðu við tölvunámið og 

kenndu um utanaðkomandi þáttum eins og félagslegum þrýstingi og kröfu 

samfélagsins um að þeir tileinkuðu sér nýja færni. Það sem greindi viðhorf 

þeirra frá viðhorfum kvennanna var að þeir töldu sig hafa áræðni og hæfni 

til að yfirvinna þessar tilfinningar og sigrast á tækninni. Þeir fundu samt 

fyrir að aldurinn sótti að og það dró úr hæfni þeirra til að tileinka sér nýja 

þekkingu. Sjóninni hnignaði og það var erfitt að lesa upplýsingar á 

skjánum, minnið brást og erfitt var að muna það sem þeim hafði nýlega 

verið kennt og það dró úr fínhreyfihæfni sem leiddi til erfiðleika við að 

nota mús og lyklaborð. Þátttakendur voru haldnir kvíða og ótta í 

tölvunáminu og þar vó þungt skortur á sjálfstrausti vegna skertrar hæfni 

við einbeitingu og minni. Það sem er vert að íhuga er að litið er á upplifun 

aldraðra af tölvunámi sem vandamál þó að erfiðleikarnir sem þeir mæta 

séu eðlilegur þáttur ellinnar og nátengdir líkamlegri og andlegri hrörnun. 

Þrátt fyrir það eru viðhorf þeirra til sjálfs síns og viðhorf samfélagsins til 

þeirra þau að aldraðir glími við skerta hæfni sökum hrörnunar þó að þeir 

berjist við að meðtaka tækni sem hefur verið mótuð af yngri kynslóðum. 

Þessu til viðbótar er litið á aldraða sem félagslega og efnahagslega byrði 

vegna lítillar kunnátu í UST. Þetta eru því viðhorf sem segja má að séu 

fjandsamleg öldruðum og koma fram hjá stjórnvöldum Nýja Sjálands. Í 

stað þeirra þyrfti að meta viðbrögð aldraðra við UST, sem einkennast oft af 
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ótta og angist, sem eðlilega. Mikill munur er á sjónarmiði stjórnvalda á 

Nýja Sjálandi og aldraðra hvað telst vera ávinningur af UST. Bent er á að 

stjórnvöld megi ekki eingöngu (Richardson, o.fl. 2005) einblína á 

efnahagslegan ávinning sem felst í að fleiri aldraðir tileinki sér UST heldur 

þurfi að gera sér grein fyrir neikvæðum áhrifum UST á aldraða. Aldraðir 

hefðu varla erfiðað við tölvunámið án þess að sjá einhvern ávinning. Þar vó 

hlutur samskiptanna þyngst. Þátttakendur lýstu því hvernig þeir komust í 

betra samband við annað fólk með tölvusamskiptum og lögðu áherslu á að 

með tölvupósti og netsamskiptum hefðu þeir gjörbreytt tengslum við 

sundraða fjölskyldu og vinahóp. Margir lýstu yfir ánægju sinni með 

dýrmæt samskipti við barnabörnin með netpósti. Það má því segja að 

netsamskiptin hafi dregið úr einmannaleika og styrkt félagsleg tengsl. Þá 

þótti þátttakendum sérstaklega mikill fengur í upplýsingum um hvað eina á 

Netinu sem vakti athygli þeirra og áhuga. Að yfirvinna eigin vanmátt og 

ótta við nýja tækni gaf öldruðum einnig mikið sem og tilfinningin að vera 

þátttakendur í upplýsingatæknisamfélaginu (Richardson, o.fl. 2005).  

Samskipti eru lykilorðið í áhuga eldri borgara á UST sem er athyglisvert 

því að það rímar ekki við stefnu stjórnvalda á Nýja Sjálandi sem leggja 

áherslu á að það beri að efla kunnáttu eldri borgara á UST til þess að þeir 

séu hæfari til að nálgast opinberar upplýsingar á Netinu og getir keypt þar 

vörur og þjónustu. Hjá Evrópusambandinu eru svipuð sjónarmið uppi en 

þar eru þrjú sjónarmið ríkjandi um UST notkun aldraðra sem yrði ekki 

einungis ágóði þeirra heldur alls samfélagsins. Í fyrsta lagi er ágóðinn 

fólginn í bættum lífsgæðum aldaðra þegar þeir geta verið lengur virkir á 

vinnumarkaði heldur en nú er. Í öðru lagi skapast aukin viðskiptatækifæri 

fyrir evrópskan iðnað til að koma til við móts við sérþarfir aldraðra hvað 

varðar Netið og netnotkun. Í þriðja lagi verður heilbrigðis- og félagsleg 

þjónusta við aldraða sem hóp skilvirkari og persónulegri en nú er með 

notkun Netsins (European Commission, e.d.). Í stað þessa beinist áhugi 

eldri borgara frekar að því að styrkja tengsl, auðga áhugamálin og finna 

áhugaverðar upplýsingar heldur en að sinna innkaupum á Netinu. Þá er 

áhugaleysi aldraðra á að nálgast opinbera þjónustu og upplýsingar á 

netinu í ósamræmi við stöðu Nýja Sjálands meðal ríkja Sameinuðu 

þjóðanna en þar er landið í þriðja sæti landa sem hvað lengst eru komin í 

að þróa upplýsingasamfélag (Richardson, o.fl. 2005). Annar ávinningur 

aldraðra af UST sem kom fram í rannsókninni var örvun heilastarf-

seminnar. Þáttakendur af báðum kynjum töldu sig ekki aðeins öðlast nýja 

færni heldur fannst þeim þeir styrkjast að andlegri getu þegar glímt var við 

ögrandi viðfangsefni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að stjórn-
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völd Nýja Sjálands og viðskiptalífið virðast ekki taka mið af þessum 

ávinningi heldur einblína á efnahagslegan ávinning og hvað það muni kosta 

samfélagið ef aldraðir verði ekki þátttakendur í UST. Það er því áréttað að 

nauðsynlegt sé fyrir þessa aðila að nálgast viðfangsefnið UST fyrir aldraða 

á annan hátt en nú er gert og miða við sjónarhorn aldraðra af ávinningi 

sínum af UST (Richardson, o.fl. 2005). Tímaeyðsla og samviskubit vegna 

þess var tíðast nefnt af þátttakendum sem helsti galli tölvutækninnar. 

Konur töldu sig vanrækja húsmóðurstörfin samkvæmt hefðbundnum 

hlutverkaskiptum kynjanna en einnig kvörtuðu karlarnir yfir að hafa 

áhyggjur af tímaeyðslu fyrir framan tölvuna og töldu að það kæmi niður á 

líkamlegri heilsurækt. Fram kom að hjá flestum var um tímabil að ræða þar 

sem tími við tölvur var of mikill en með betri tímastjórnun fækkaði 

stundunum við tölvuna (Richardson, o.fl. 2005). Tæknileg vankunnátta og 

hjálparleysi voru af báðum kynjum aldraðra títt nefndir sem ókostir 

tölvutækninnar. Fram komu áhyggjur af dýrum vél og hugbúnaði sem þrátt 

fyrir nýleg útgjöld fylgdi fyrirsjáanlegur endurnýjunarkostnaður. Þá komu 

einnig í ljós áhyggjur af öryggismálum á Netinu hvað varðar vírusvarnir og 

að gefa upp t.d. kreditkortanúmer á Netinu. Lagt er upp með að stjórnvöld 

gætu t.d. komið upp öryggisimiðstöð fyrir aldraðra sem oftar en ekki verða 

fórnarlömb sölumanna misgóðra vírus- og öryggisvarna. Það gæti leitt til 

þess að aldraðir væru öruggari og áhugasamari við að nýta sér UST 

(Richardson, o.fl. 2005).  

Kristín Runólfsdóttir (2008) gerði rannsókn, svo nefnda tilviksrannsókn 

(e. case study), á tölvunámi eldra fólks. Annars vegar var fylgst með 10 

manns á aldrinum 40 til 75 ára á tölvunámskeiði haustið 2007. Hins vegar 

var gerð vettvangsathugun í þjónustumiðstöð á Reykjavíkursvæðinu í mars 

2008 þar sem þátt tóku fjórir einstaklingar á aldrinum 70 til 93 ára sem 

sóttu sér tölvuaðstoð. Auk þess var tekið viðtal við sálfræðing sem sá um 

tölvuaðstoð í þjónustumiðstöðinni. Fram kom að aldraðir telja sig glíma við 

fordóma um að vera of gamla til að læra á tölvu en það sem hvetji þá helst 

til námsins sé möguleikinn á auknum samskiptum við afkomendur sína 

með tölvupóstsamskiptum innanlands og erlendis. Dæmi um það var 

þegar einn þátttakandinn taldi að helsta hvatningin væri fólgin í að komast 

í samband við fjölskyldu sína sem væri dreifð um heiminn og geta fengið 

myndir sendar af börnum og barnabörnum. Þá uppgötvuðu þeir að oft var 

hægt að hafa gagn og gaman af Netinu og það jók þeim sjálfstraust að ráða 

við að vafra um Netið en þeir höfðu ekki haft mikla trúa á getu sinni til að 

byrja með. Þeir sem höfðu lært vélritun voru betur staddir en hinir sem 

þurftu góðan tíma til að læra á lyklaborðið. Það var athyglisvert hversu 
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samskipti voru ofarlega í huga þátttakenda en fram kom að meirihluti 

þeirra sá mikið gagn af því að senda SMS skeyti frítt á Netinu og geta 

fundið staðsetningu á síðunni ja.is sem er eins konar símaskrá og staðsetur 

heimili og stofnanir á korti. Þátttakendur nefndu það sem kost að vera 

saman í náminu og skipti félagslegi þátturinn þátttakendur miklu. Helstu 

hindranirnar sem mættu þátttakendum voru af ýmsum toga. Helst var 

vísað til skertrar fínhreyfihæfni við að nota mús og lyklaborð. Sem dæmi 

reyndist það mörgum erfitt að fylgja eftir hreyfingu músarinnar á skjánum 

og að smella með músinni. Enn fremur var erfitt að slá inn texta eins og 

vefslóð í netvafra. Þá kom fram að af mati þátttakenda kallar tölvan á nýja 

hugsun og að eldra fólk þurfi góðan tíma til að læra. Eins var erfitt að átta 

sig á hugbúnaði og hugtökum, minnið var gloppótt og oft þurfti að 

endurtaka það sem þegar hafði verið kynnt. Einnig komu í ljós örðugleikar 

af sjónrænum toga en af 10 nemendum sem voru á námskeiðinu kvörtuðu 

þrír yfir að sjá ekki vel á skjáinn. Lélegt skammtímaminni virtist vera 

fyrirstaða en fram kom að þátttakendur þurftu oft að spyrja sömu 

spurninganna. Í viðtali við sálfræðing kom fram að það sem hindri oft 

aldraða frá því að geta nýtt sér upplýsingatækni sé hræðsla og óöryggi en á 

sama tíma séu þeir heillaðir af þeim möguleikum sem tæknin býður upp á. 

Þátttakendur kvörtuðu undan því að erfitt væri að fá einhvern til að 

aðstoða sig við tölvunámið. Þeir virtust sammála um að lítið gagn væri af 

aðstoð frá afkomendum sem væru ekki til þess fallin að veita þeim 

hvatningu og uppörvun við tölvunámið (Kristín Runólfsdóttir, 2008).  

Svo virðist sem aðgengi aldraðra að upplýsingum að Netinu og 

kunnátta til að afla þeirra eigi talsvert langt í land ef marka má nýlega 

íslenska rannsókn gerð var á árunum 2010 til 2011 (Ágústa Pálsdóttir, 

2011). Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð og opnum 

viðtölum beitt en þátt tóku 16 aldraðir einstaklingar á aldrinum 70 til 90 

ára auk 20 aðstandenda þeirra. Þátttakendur höfðu misjafnan bakgrunn 

hvað varðaði búsetu, menntun og starfsreynslu og voru sumir frá 

höfuðborgarsvæðinu, aðrir frá þéttbýlisstöðum á landsbyggðinni og enn 

aðrir bjuggu í sveit. Miðað var við að athuga hvernig aldrað fólk búsett í 

eigin húsnæði aflaði sér upplýsinga og hvernig aðstandendur aðstoðuðu 

við það. Þar var upplýsingaleit skilgreind sem ásetningur til að ná fram 

ákveðnu markmiði og að aldraður einstaklingur þurfi að finna hjá sér skort 

á þekkingu og bregðist við með því að leita sér upplýsinga. Það var samt 

ekki eina leiðin til að afla sér upplýsinga heldur var bent á að fólk rekst oft 

á upplýsingar af tilviljun og jafnvel þar sem það á sist von á að finna þær. 

Fram kom að þeir sem leita markvisst að upplýsingum rekast  oftar á 
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óvæntar upplýsingar heldur en hinir sem leita ómarkvisst að þeim. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hægt var að greina ákveðnar 

tegundir upplýsinga sem þátttakendur rákust á eins og stuðning frá 

opinberum aðilum, upplýsingar um heilsufar, fjárhagslegar upplýsingar og 

upplýsingar um afþreyingu. Fram kom að aldraðir eiga oft erfitt með að 

finna þessar upplýsingar því þrátt fyrir að þær liggi oft fyrir á Netinu nota 

fáir aldraðir tölvur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar er það talið sérstaklega 

bagalega fyrir aldraða að verða af upplýsingum á Netinu sem vörðuðu 

fjárhagsleg réttindi eins og styrki, bætur eða endurgreiðslur sem aldraðir 

gátu sótt um til opinberra stofnana. Þá var athyglisvert að sama gilti um 

aðstandendur aldraðra en þeir rekast oft óvænt á upplýsingar um stuðning 

opinberra aðila annars staðar en á Netinu. Þá virtust félagsleg samskipti 

skipta máli þar sem þau skapa upplýsingaflæði, en þar kom UST og 

netsamskipti ekkert við sögu, heldur virtust félög eldri borgara vera það 

sem mestu máli skipti sem og persónuleg samskipti við vini, kunningja og 

aðstandendur. Eldri borgarar höfðu áhyggjur af því hvað tæki við þegar 

hæfni þeirra dygði ekki til að þeir gætu tekið þátt í félagstarfi aldraðra og 

hefðu þá ekki lengur aðgang að upplýsingum. 

Hér hafa verið nefndar til sögunnar rannsóknir sem sýna þróun í UST-

notkun aldraðra eins og hún var fyrir nokkrum árum. Þróun UST hefur 

verið hröð undanfarin ár og æ fleiri nota sér þessa tækni. Þess vegna er 

ekki úr vegi að geta nýlegrar bandarískrar rannsóknar sem gerð var árið 

2011. Þar kemur fram að sumir hópar samfélagsins, þar með taldir 

aldraðir, hafa setið eftir hvað varðar UST. Þetta gerist þrátt fyrir bætt 

aðgengi á síðustu árum að Netinu með tilkomu þráðlausrar tækni og 

nýlegri tækjum eins og fartölvum, farsímum og spjaldtölvum. Þrátt fyrir 

þetta miðar fram á við og þeir aldraðir sem nýta sér UST eru virkari á 

Netinu en þeir voru áður. Þetta er meðal þess sem fram kemur í 

rannsókninni þar sem sjónum var beint að netnotkun ýmissa hópa 

samfélagsins eftir aldri. Þar er miðað við að fullorðnir séu eldri en 18 ára 

en aldraðir eru þar hópur sem er 65 ára og eldri (Zickuhr og Smith, 2012).  

Rannsóknin byggði á símaviðtölum við þátttakendur og var í tvennu 

lagi. Fyrst var hringt í 2.277 manns 18 ára og eldri árið 2011 og var úrtakið 

svo kallað slembiúrtak. Tekið var mið af breytum eins og kyni, aldri, 

menntun, kynþætti, tungumáli, svæðum, íbúadreifingu og símnotkun. Af 

fyrrnefndum þátttakendum voru 1.522 beinlínutengdir í síma en við 755 

þátttakendur var haft samband við í farsíma þeirra. Skipt var um úrtak 

daglega og voru gerðar 7 tilraunir til að hringja í hvert númer. Með 95% 

vissu voru skekkjumörk í svörun + eða- 2,4%. Seinna um sumarið var hringt 
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í 2.260 manns og voru 1.344 þeirra beinlínutengdir en 916 tengdir farsíma. 

Úrtakið var valið á sama hátt og áður með sömu breytum (Zickuhr og 

Smith, 2012). 

Í rannsókninni er horft til baka til ársins 1995 en þá notuðu aðeins 10% 

fullorðinna Bandaríkjamanna (18 ára og eldri) Netið en árið 2011 er sagt að 

þeim hafi fjölgað í nærri 78%. Þrátt fyrir að enn megi sjá stafræna gjá á milli 

hópa hvað varðar kunnáttu í að nýta sér Netið virðist sem gjáin hafi þrengst á 

fyrsta áratug þessarar aldar. Það kemur vel í ljós þegar litið er á tölur um 

netnotkun þeirra sem eru 65 ára og eldri. Árið 2000 notuðu 12% þeirra Netið 

en árið 2011 hafði þeim fjölgað í 41%. Til samanburðar hafði fjöldi netnotanda 

á aldursbilinu 50 til 64 ára fjölgað úr 41% árið 2000 í 74% árið 2011. Í 

samanburði við yngsta aldurshópinn 18 til 30 ára hallar samt verulega á 

aldraða en árið 2011 voru 94% þeirra yngri nettengdir og hafði þá fjölgað frá 

61% árið 2000 samkvæmt rannsókninni (Zickuhr og Smith, 2012).  

Um aldamótin síðustu notaði meirihluti aldraðra ekki Netið eins og 

áður greinir. Þá var algeng sú skýring þeirra að Netið væri hættulegt og 

þess vegna ekki þess virði að nota það. Nú gefa þeir aldraðir, sem ekki nota 

Netið, gjarnan þá skýringu að Netið henti þeim ekki og vel sé hægt að 

nálgast upplýsingar og eiga í samskiptum án þess að nota Netið. Fram 

kemur í rannsókninni að 31% fullorðinna sem ekki nota Netið árið 2011 

eru þessarar skoðunar (Zickuhr og Smith, 2012).  

Þrátt fyrir að netnotkendum 65 ára og eldri hafi fjölgað undanfarin 

áratug, eins og fyrr er sagt, er enn talið að þeir sem eru á þessum aldri séu 

ólíklegri en yngra fólk að nýta sér Netið. Það eru samt fleiri breytur en 

fyrrnefndur aldur sem geta dregið úr netnotkun. Þannig hafa breytur eins 

og tekjur og menntun áhrif en fram kemur t.d. að 43% fullorðinna sem 

hafa ekki lokið framhaldsskólanámi nota ekki Netið á móti 71% þeirra sem 

hafa lokið framhaldsskólanámi og þá nota 94% háskólagenginna 

fullorðinna Netið (Zickuhr og Smith, 2012).  

Eins og fyrr er nefnt hefur öldruðum (65 ára og eldri) fjölgað sem nýta 

sér Netið en jafnframt verða þeir virkari á Netinu en áður var. Það hefur í 

för með sér að bilið breikkar hvað varðar kunnáttu í UST milli þeirra 

aldraðra sem nýta Netið og hinna sem ekki gera það. Athyglisvert er að sjá 

hvað það er sem aldraðir aðhafast á Netinu og gerir þá að virkari 

notendum en þeir voru. Enn sem fyrr er tölvupóstur og netleit algengasta 

notkun aldraðra eða meðal 60% þeirra en undanfarið hefur virkni þeirra á 

svokölluðum samskiptasíðum aukist mikið en ekki er langt síðan yngra fólk 

notaði þær nær eingöngu. Talið er að 29% netnotanda sem tilheyra elsta 

aldurshópnum noti nú samskiptasíður daglega. Munurinn er samt sláandi 
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þegar borin er saman notkun þeirra á þessum síðum við yngsta 

aldurshópinn þ.e. þeirra sem eru 18 til 30 ára en í þeim hópi nota 87% 

samskiptasíðurnar daglega. Þegar kemur að þvi að nota svokallaða 

heimabanka á Netinu sker elsti aldurshópurinn sig nokkuð frá öðrum 

aldurshópum en 44% þeirra nota þá samkvæmt rannsókninni. Til 

samanburðar nota 59% þeirra sem tilheyra aldurshópnum 50 til 60 

heimabanka. Þá virðist það sama eiga sér stað þegar litið er á innkaup á 

Netinu því þar er virkni elsta aldurshópsins ekki eins mikil og annarra hópa 

en 56% netnotanda 65 ára og eldri hefur átt viðskipti á Netinu á móti til 

dæmis 76% þeirra sem tilheyra aldurshópnum 50 til 60 ára (Zickuhr og 

Smith, 2012).  

Þegar sjónarhorninu er beint að því hvernig fullorðnir Bandaríkjamenn 

tengjast Netinu í dag hefur margt breyst frá því sem áður var. Í 

rannsókninni kemur fram að mikil aukning þráðlausrar tækni virðist vera 

að breyta gangi mála. Af hópnum 65 ára og eldri nota 21% þráðlaust Net 

með því að nota fartölvu eða farsíma en til samanburðar tengjast 63% allra 

fullorðinna (18 ára og eldri) Netinu á þann hátt árið 2011. Í aldurshópnum 

50 til 60 ára nota 53% þessa tengingu við Netið. Það er athyglisvert til 

samanburðar að sjá hversu þráðlaus nettenging með ýmsum tækjum er að 

verða algeng í yngsta aldurshópnum en 88% þeirra sem eru 18 til 30 ára 

tengjast Netinu á þennan hátt. Fram kemur að árið 2011 eiga 88% 

fullorðinna farsíma, 57% þeirra fartölvu, 19% sama hóps á svo kallaða 

lestölvu og 19% hópsins á spjaldtölvu (Zickuhr og Smith, 2012). 

Næst verður sagt frá hollenskri rannsókn sem gerð var nýlega og lítur 

m.a. til þess hvort tölvunotkun auki vitsmunalega hæfni tölvunotenda en 

eins og fram kom í rannsókn hér á undan telja aldraðir sig eflast að and-

legri getu þegar þeir glíma við UST (Richardson, o.fl. 2005). Slegers og fleiri 

(2012) rannsökuðu í fyrsta lagi hvort hægt væri að spá fyrir um 

tölvunotkun fullorðinna annars vegar og yngra fólks hins vegar og í öðru 

lagi hvort tengsl væru á milli tölvunotkunar og breytinga á vitrænni getu 

þessara hópa. Rannsóknin fór þannig fram að fylgst var með 1823 

einstaklingum á aldrinum 24 til 81 ára í sex ár. Þátttakendur voru valdir af 

handahófi úr sjúkraskrá 15 heimilislækna í suður Hollandi. Úrtakið er talið 

marktækt þar sem það þykir endurspegla samsetningu íbúa svæðisins þar 

sem öllum Hollendingum er gert að skrá sig í gagnagrunn heimilislækna. 

Allir þátttakendur bjuggu í samfélaginu og þá voru útilokaðir frá úrtakinu 

einstaklingar sem vitað var að áttu við sálræna örðugleika að stríða. 

Þátttakendur í yngri hópnum voru á aldrinum 24 til 49 ára en í eldri 

hópnum voru þeir sem voru 50 ára og eldri. Notast var við spurningalista 
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sem samanstóð af spurningum um tölvu- og netnotkun og áhrif þeirrar 

notkunar á þátttakendur. Til að spá fyrir um tölvunotkun eldra hópsins (50 

ára og eldri) var tekið mið af félagslegum breytum eins og aldri, kyni og 

menntun en einnig líkamlegri og andlegri heilsu. Þetta þótti skipta máli þar 

sem þessir þættir geta haft áhrif á áhuga þeirra til að nota tölvur. Þá voru 

tvær breytur notaðar til að mæla lífsgæði þeirra og þar var miðað við 

einangrun og lífsánægju. Til að segja fyrir um tengsl getu og tölvunotkunar 

voru helstu breyturnar minni og athygli (Slegers, o.fl. 2012). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eldri tölvunotendurnir eru oftar 

sammála, en þeir yngri, þeirri fullyrðingu að tölvu- og netnotkun hafi 

jákvæð áhrif á sjálfstæði þeirra í daglegu lífi, bæti vitræna hæfni en hamli 

vitrænni hrörnun (Richardson, o.fl. 2005). Talið að skýra megi þetta með 

því að tölvunám sé oft nýtt fyrir eldra hópnum og krefjist fjárútláta og 

atorku. Helsta hvatning fyrir þá til að nota UST sé því möguleiki þeirra til 

að bæta tilveruna þar sem tölvunotkun eykur sjálfstæði þeirra og verður 

þeim nýtt hjálpartæki í lífinu. Fyrir yngri hópinn er um að ræða tækni sem 

er þegar hluti af tilveru þeirra hvað varðar nám, starf og afþreyingu og þeir 

hafi ekki átt möguleika á öðru en að nýta UST (Slegers, o.fl. 2012). 

Eins og áður er nefnt var fyrri þáttur rannsóknarinnar fólginn í því að 

spá fyrir um tölvunotkun þátttakenda miðað við aldur þeirra. Þegar 

sjónarhorninu var beint að eldra hópnum (50 ára og eldri) kom fram að 

aldur var ekki eina ráðandi breytan sem sagði til um hversu líklegur eða 

ólíklegur einstaklingur væri til að nota tölvu- og upplýsingatækni. Þar voru 

breytur eins og kyn, menntun og einmanaleiki taldar fullt eins líklegar. Það 

merkir að fullorðinn einstaklingur (eldri en 50 ára) sem er karlkyns, vel 

menntaður og í góðum félagslegum tengslum er líklegri en t.d. kona sem 

er illa menntuð og einmana til að nota UST. Bent er á að eigi að efla 

tölvunotkun fullorðinna sé ef til vill mikilvægt að höfða sérstaklega til 

einstaklinga sem eru einmana og illa menntaðir. Með því að taka mið af 

fyrrgreindum þáttum megi betur sannfæra fullorðna um gagnsemi UST 

(Slegers, o.fl. 2012). 

Seinni hluti rannsóknarinnar tók mið af spurningunni um það hvort 

tengsl væru á milli tölvunotkunar og breytingar á vitsmunalegri getu. Til að 

mæla þetta fengu þátttakendur orðalista til lesturs og þurftu þeir að sýna 

hversu mörg orð þeir myndu án þess að fá tækifæri til umhugsunar en 

orðalistinn hét VVLT (Visual verbal learning test). Fram kom að bæði yngri 

og eldri tölvunotendur stóðu sig betur á þessu minnisprófi heldur en þeir 

sem ekki voru tölvunotendur. Þetta þykir sýna ákveðna tilvísun til 

breytinga á vitsmunalegri getu þeim í hag sem nota tölvur. Það merkir að 
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tölvunotkun getur haldið einstaklingnum frá vitrænni hrörnun miðað við 

ákveðna þætti eins og athygli og minni en þessi munur er samt ekki það 

mikill, að mati rannsakenda, að óhætt sé að draga of víðtæka ályktun af 

honum. Rannsakendur benda á að niðurstöður þeirra um að ekki sé 

marktækur munur á vitsmunalegri getu eftir tölvunotkun sé á skjön við 

niðurstöður ýmissa annarra rannsókna. Þeir benda á að þær rannsóknir 

hafi ekki haft eins stórt úrtak og stuðst var við í þessari rannsókn og þá hafi 

þátttakendum ekki verið fylgt eins lengi eftir (Slegers, o.fl. 2012). 

Dregið saman má því segja að niðurstöður rannsóknarinnar leiði í ljós 

að það þurfi að leggja áherslu á aðra þætti þegar höfða á til virkni eldra 

fólks hvað varðar UST en þeirra sem yngri eru. Þar er m.a. vísað til þess að 

líklega þurfi að miða við að ná til kvenna, þeirra sem hafa minni menntun 

og þeirra sem eru einmana. Þá koma ekki fram þau tengsl örvunar og 

viðhald vistmunaþroska við tölvunotkun aldraðra eins og komið hefur fram 

í mörgum öðrum rannsóknum að mati rannsakenda (Slegers, o.fl. 2012). 

Stundum er sagt að aldraðir séu hópur sem þyrfti að virkja betur 

(Berger, 2011; Jón Björnsson, 1993a). Godfrey og Johnson (2009) rann-

sökuðu hvernig eldri borgarar nálguðust og notuðu félagslegar og sam-

félagslegar upplýsingar og hvort hægt væri að koma á fót aðstoð við þá 

sem væri stýrt af öldruðum sjálfum til að þeir gætu nýtt sér þessar 

upplýsingar á stafrænan hátt. Ástæða þessa er að oft hefur verið litið til 

aldraðra sem óvirkra þiggjenda en ekki hóps sem þarf að virkja til áhrifa. 

Þess vegna var ákveðið að rannsaka hvort hægt væri að byggja upp 

óformlegt stuðningsnet fyrir ótæknilæsa eldri borgara, virkja þá til 

þátttöku til að tryggja upplýsingar, ráðgjöf og tæknilæsi sem væri undir 

umsjón eldri borgara sjálfra (Godfrey og Johnson, 2009). 

Rannsóknin fór þannig fram að komið var á fót upplýsingasetri fyrir 

eldri borgara af yfirvöldum Leeds borgar í Bretlandi. Beitt var bæði 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum. Þær fyrrnefndu fólu í 

sér að styðjast við rýnihópa þar sem saman var kominn blandaður hópur 

eldri borgara, sérfræðinga og sjálfboðaliða en þær síðarnefndu studdust 

við spurningalista. Þá voru aldraðir borgarar þjálfaðir í að veita stuðning og 

ræða við þátttakendur á jafningjagrunni. Samhliða þessu voru sex vefsíður 

sveitafélaga metnar sem styðja og veita öldruðum upplýsingar. Niður-

stöður sýndu að lykilatriði þess að hægt var að virkja eldri borgara í að vera 

ekki bara þiggjendur heldur gerendur í UST fólst í þátttöku eldri borgara 

sem höfðu verið þjálfaðir í að vera milligöngumenn í hlutverki 

leiðbeinandans, kennarans sem rak áróður fyrir mikilvægi stafrænnar 

tækni. Í rannsókninni er talið að þar með verði þessir milligöngumenn 
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meðlimir í svokölluðum stuðningshringi hins aldraða en þar eru fyrir aðilar 

eins og félagsráðgjafar, ættingjar, vinir, nágrannar og heilbrigðisstarfsfólk. 

Þá leiddu niðurstöður einnig í ljós að upplýsingasetur fyrir eldri borgara 

hefur stuðlað að því að þátttakendur urðu virkari þátttakendur í 

þjóðfélaginu. Jafnframt hefur verið unnt að skilgreina betur en áður hefur 

verið gert þörfina fyrir upplýsingar og setja hana upp í þætti en þar má 

nefna upplýsingar sem snerta daglegt líf, viðburði í lífinu, breytingar sem 

og sjá hvernig aldraðir túlka þessar upplýsingar (Godfrey og Johnson, 

2009). Sagt er að mikilvægt sé að átta sig betur á í framtíðinni hvernig 

samskipti milli meðlima í stuðningshringi aldraðra eru, hvernig þeir 

skiptast á upplýsingum, hjálpa hverjir öðrum og hvernig þessi tengsl geti 

bætt stafrænt gagnvirkt upplýsinganet sem sé sniðið af þörfum aldraðra.  

Fróðlegt er að skoða hvernig rannsóknir á tölvunotkun aldraðra hafa 

þróast. Fræðimennirnir Wagner, Hassanein og Head (2010 ) gerðu úttekt á 

151 rannsókn sem taka til tölvunotkunar aldaðra frá árinu 1990 til 2008. 

Ártalið 1990 var valið þar sem það er talið marka víðtæka útbreiðslu 

einmenningstölva. Tilgangur úttektarinnar var tvíþættur. Annars vegar var 

tilgangurinn sá að benda á leiðir og markmið sem hægt var að nota til að 

virkja aldraða sem tölvunotendur en hins vegar var hann falinn í því að 

leggja mat á mögulegar framtíðarrannsóknir og áhrif þeirra á tölvunotkun 

aldraðra. Það sem vakti áhuga rannsakenda var að öldruðum 

tölvunotendum fjölgar hraðar en öðrum tölvunotendum bæði í starfi sem 

og í einkalífi og einnig að þeir eru virkari á Netinu en áður var. Það lýsir sér 

m.a. í netnotkun sem snýr að bankaviðskiptum, verslun, aðgengi að 

heilsugæslu og tómstundastarfi. Þá vakt athygli þeirra að fullorðnir, þ.e. 

þeir sem eru eldri en 50 ára, eru sívaxandi hluti vinnuaflsins og nota UST í 

auknum mæli í starfi sínu. Rannsakendurnir vildu sjá hvernig rannsóknir 

hefðu fylgt eftir þessari þróun þar sem notkun og þarfir eldri tölvunotenda 

eru sagðar frábrugðnar þeim sem yngri eru en sá munur er talinn skýrast 

af áhrifum öldrunar. Í úttektinni er gerð tilraun til að varpa ljósi á 

rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á hvaða breytingar aldraðir 

tölvunotendur upplifa og hvaða væntingar þeir hafa til UST. Til að skoða og 

greina þessar rannsóknir var notuð svokölluð félagsleg hugfræði, SCT 

(social cognitive theory). Um er að ræða þekkt líkan úr félagsfræði sem 

greinir hegðun einstaklingsins og tengist félagslegum námskenningum (sjá 

mynd 1. bls. 35). Líkanið byggir á þeirri forsendu að áhrif frá umhverfinu 

eins og félagslegur þrýstingur eða hugrænar aðstæður hafi áhrif á 

einstaklinginn. Með öðrum orðum má segja að einstaklingurinn velur 

umhverfi sitt og verður einnig fyrir áhrifum frá því. Persónulegir þættir og 
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umhverfið hafa jafnframt áhrif á hegðun einstaklingsins sem hefur aftur 

áhrif á umhverfi sitt. Í úttektinni er hegðun einstaklingsins heimfærð á 

tölvunotkun og umhverfið á stýrikerfi tölvunnar. Niðurstöður voru 

greindar út frá félagslegri hugfræði og stuðst var við átta viðmið sem voru: 

Viðskipti, samskipti, menntun, öldrunarfræði, gagnvirk tölvusamskipti, 

heilsugæsla, upplýsingakerfi og sálfræði (Wagner, o.fl. 2010). 

Mynd 1. Social cognitive theory, (Wagner o.fl. 2010) 

Niðurstöður sýndu að þessi viðmið höfðu þróast með ýmsum hætti. 

Dæmi um það er viðhorf viðskiptalífsins til tölvunotkunar aldraðra. Við-

skiptalífið sá í fyrstu, þ.e. um 1990, tölvunotkun aldraðra sem viðskipta-

tækifæri en seinna fannst viðskiptalífinu meira um vert að rannsaka tölvu-

notkun aldraðra út frá starfsmöguleikum þeirra. Þegar sjónarhorninu er 

beint að samskiptum, þ.e. spurningunni um það hvort notkun aldraðra á 

UST stuðli að samskiptum, voru þannig rannsóknir fyrst framkvæmdar árið 

1999. Þær hafa síðan verið tiltölulega fáar og aðeins sjö að tölu á fyrr-

nefndu tímabili. Áhrif öldrunar á tölvunotkun hefur verið vinsælt 

rannsóknarefni en þær voru alls fjörtíu á tímabilinu og komu næstar á eftir 

vinsælasta rannsóknarefninu sem snéri að svo kallaðri gagnvirkni. Rann-

sóknir um gangvirkni voru 56 talsins á fyrrnefndu tímabili. Athygli vakti að 

þær voru innan við fimm á ári á árunum 1990 til 1994 en voru yfir 30 á ári 

á árunum 2005 til 2008. Áhrif stýrikerfis tölvunnar á tölvunotkun aldraðra 

hefur undanfarin ár verið vinsælt rannsóknarefni en sjö af ellefu þannig 

rannsóknum voru gerðar á árunum 2005 til 2008. Rannsakendum finnst 

athyglisvert að sjá hvað fáar rannsóknir tengjast menntun og finnst það 

benda til áhugaleysis yfirvalda menntamála sérstaklega þegar litið er til 

þess að aldraðir geta oft haft gagn af tölvu- og netnotkun í fullorðins-
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fræðslu. Eins og áður hefur komið fram var notað líkan úr félagsfræði sem 

byggir á félagslegri hugfræði til að greina rannsóknirnar. Í fyrsta lagi leiða 

niðurstöður í ljós að tengsl á milli tölvunotkunar og annara þátta geta verið 

tvíbent en vísa ekki endilega í eina átt. Dæmi um það eru tengsl 

tölvunotkunar, sem er þá hegðun, og áhrif hennar á einmanaleika, sem er 

þá persónulegur þáttur, hins aldraða. Það hefur verið viðfangsefni ýmissa 

rannsókna en spurt er hvort ekki væri alveg eins hægt að rannsaka hvort 

það að vera einmana (persónulegur þáttur) hafi áhrif á tölvunotkun 

(hegðun). Í öðru lagi er bent á að tengsl á milli tveggja þátta 

greiningarlíkansins geta haft áhrif á þriðja þáttinn. Dæmi um það eru áhrif 

mismunandi persónlegra þátta á ánægju. Fram kemur að gagnlegt geti 

verið fyrir rannsakendur framtíðarinnar að rannsaka áhrif tölvunotkunar á 

ánægju eða áhrif ánægju á tölvunotkun. Að lokum telja rannsakendur að 

ekki hafi verið sýnt fram á tengsl og áhrif ýmissa þátta líkansins í 

rannsóknunum þar sem þeir hafi ekki verið rannsakaðir enn þá. Dæmi um 

það eru jákvæð tengsl á milli þess hversu oft einstaklingur dvelur á Netinu 

við það hversu jákvæður hann er gagnvart netverslun. Niðurstöður sýna 

jafnframt hagnýt gildi þess að skoða rannsóknir á tölvunotkun aldraðra 

með fyrrnefndu líkani. Bent er á að hönnuðir stýrikerfis ráði einum 

umhverfisþættinum en líkanið sýnir að stýrikerfið getur haft áhrif á hegðun 

hins aldraða eftir tveimur leiðum. Fyrri leiðin sýnir bein áhrif sem felst í því 

að með góðum leiðbeiningum um notkun stýrikerfisins eykur það notkun 

hins aldraða á kerfinu. Sú seinni sýnir að persónulegir eiginleikar geta haft 

áhrif á hegðun. Þjálfun hins aldraða er nefnt sem dæmi um þetta en það 

merkir að þjálfun ýtir undir sjálfsnám hins aldraða sem leiðir til aukinnar 

tölvunotkunar hans. Bent er á að hönnuðir tölvukerfa framtíðarinnar þurfi 

að hafa í huga að stuðla að þessu sjálfsnámi sem eykur tölvunotkun 

aldraðra. Þá þurfi þeir einnig að hafa stýrikerfin þannig að þau hvetji 

aldraða til tölvunotkunar og sýni þeim fram á ávinning hennar. Talað er um 

að stýrikerfi nútímans skorti þessa eiginleika. Þegar litið er til fjölda 

rannsókna á tölvunotkun aldraðra hefur þeim fjölgað jafnt og þétt með 

árunum. Athygli vakti að fyrst árið 1994 voru gerðar fleiri en ein rannsókn 

á ári. Árið 1997 urðu þær fimm og það finnst rannsakendum vera til marks 

um fyrstu merki svo kallaðrar „baby boomers“-kynslóðar. Þar er vísað til 

fjölmennra árganga eftirstríðsáranna sem komst á fimmtugsaldurinn um 

þetta leyti. Rannsakendur búast við að rannsóknum fari fjölgandi á UST 

notkun þessarar kynslóðar en auk þess að eldast telja þeir að hún haldi 

áfram þátttöku sinni á vinnumarkaðnum í frekari mæli en fyrri kynslóðir. 

Rannsakendur benda fram á veginn og ráðleggja framtíðarrannsakendum 

að hafa í huga að til eru ýmsar skilgreiningar á aldri. Sem dæmi er nefnt að 
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svokallaður sálfræðilegur aldur er byggður á skynjun einstaklingsins og 

getur haft áhrif á viðhorf aldraðra til tölvunotkunar. Áhrif öldrunar eru 

einnig sögð geta verið misjöfn eftir fæðingarári en það er útskýrt þannig að 

sá sem er fimmtugur og tilheyrir „baby boomers“-kynslóðinni  getur haft 

annað viðhorf til tölvunotkunar en sá sem er fimmtugur og tilheyrir annari 

kynslóð.  Að lokum er vísað til þess að aldursmunur getur farið eftir 

tímabundnum áhrifum. Breytingar á vinnustað eru nefndar sem dæmi og 

gætu t.d. falist í breytingum á hvatakerfi sem hefðu önnur áhrif á eldri 

starfsmann en þann sem væri yngri (Wagner, o.fl. 2010). 

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um nokkrar rannsóknir um áhrif UST á eldra fólk. Í 

rannsóknunum kemur fram að meiri tæknihræðsla ríkir meðal eldra fólks 

sem hefur ekki sama aðgengi að Netinu og þeir sem yngri eru. Aldraðir eru 

einnig sá hópur samfélagsins sem hefur setið eftir hvað varðar UST þó að 

hann hafi sótt í sig veðrið undanfarin ár, sé virkari á Netinu en áður og taki 

aukinn þátt í atvinnulífinu með því að nota UST. Það kemur því ekki á óvart 

að eldra fólk er ekki eins áhugasamt að nota UST og þeir yngri og hefur 

takmarkaða þekkingu til að byggja á. Þá upplifðu aldraðir hindranir sem 

ollu þeim vanlíðan í umgengni sinni við UST. Þar var helst bent á streitu 

vegna þess að á sama tíma og samfélagið krafðist þess af þeim að þeir 

næðu tökum á UST fundu þeir fyrir hömlum eins og vitrænum, sjónrænum 

og skertri fínhreyfigetu. Fram kom mismunur á kynjum þar sem aldraðar 

konur voru oftar tölvufælnar en karlar sem voru áræðnari í að yfirstíga 

erfiðleikana en að sama skapi áttu þeir oftar en konur í erfiðleikum með 

mús og lyklaborð. Einnig kom fram mismunur á viðhorfum aldraðra og 

stjórnvalda til þess hvað væri eftirsóknarvert fyrir aldraða við að tileinka 

sér UST. Aldraðir höfðu fyrst og fremst áhuga á að styrkja tengsl við 

fjölskyldu og vini en stjórnvöld einblíndu á efnahagslegan ávinning 

samfélagsins. Fram kom að það gæti verið árangursríkt að stuðla að 

aukinni virkni aldraðra hvað varðar notkun á UST og að þeir kæmu í 

auknum mæli að þjálfun og aðstoð við jafnaldra sína. Að lokum var sagt frá 

því að aldraðir telja sig mæta fordómum um að vera of gamlir til að læra á 

tölvu en að læra saman í hóp henti þeim oft vel.  

Það er margt sem getur haft áhrif á hæfni aldraðra til að öðlast færni í 

að nýta sér UST og bæta þannig lífsæði. Öldrun er þar helst nefnd sem 

orsakaþáttur en þá er um eðlileg hrörnun líkamstarfseminnar að ræða. 

Öldrun felur í sér, samkvæmt rannsóknum, að það dregur úr námshæfni 

með aldrinum, skynjun breytist og hæfni til að nýta þekkingu versnar. Þá 
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sýna rannsóknir fram á að félagsleg einangrun er oft hlutskipti aldraðra og 

sjálfsmynd þeirra er nátengd væntingum samfélagsins til þeirra. Sýnt var 

fram á að öldrun og lífsgæði geta tengst þar sem lífsgæði felast í heilbrigði, 

vellíðan og tengslum við fjölskyldu en öldrun hefur áhrif á þessa þætti þar 

sem auk hrörnunar líkamans, eins og fyrr segir, breytist félagsleg staða og 

andleg líðan versnar oft í kjölfarið. Þar getur UST komið til hjálpar þar sem 

rannsóknir leiddu í ljós að þekking á því sviði felur í sér bætt tengsl við 

ættingja og vini, aukið sjálfstraust, það dregur úr hrörnun og sjálfsmyndin 

styrkist. Þá var sýnt fram á mikilvægi þess að aldraðir geti verið virkir í að 

taka á móti UST á eigin forsendum en séu ekki óvirkir þiggjendur. Það sem 

helst hindraði þessa þróun voru eðlilegir fylgifiska ellinnar eins og skert 

skammtímaminni, sjón og skert frínhreyfigeta. Auk þess bættist við 

tæknihræðsla og streita sem fylgdi væntingum samfélagsins annars vegar 

og vantrú á eigin getu hins vegar.  

Í kenningum fræðimanna kom fram að til þess að geta aflað sér 

þekkingar verður hinn aldraði að skilja tilveru sína og geta aðlagað 

þekkinguna umhverfi sínu og skapað merkingu úr reynslu sinni. Þá var sýnt 

fram á að nauðsynlegt sé að þekking sé tengd fyrri reynslu og sé hagnýt. 

Jafnframt var bent á að menntun þýði það sama og sjá manninum fyrir 

skilyrðum til að þroskast eða lifa fullnægjandi lífi óðháð aldri. Samkvæmt 

kenningum Bruners má segja að þekking aldraðra á UST muni nýtast þeim 

til að skilja tilveru sýna betur. Aldraðir gætu einnig aðlagað þá þekkingu 

umhverfi sínu til að þeir geti lifað af þar sem menning samfélagsins er 

óneitanlega lituð af veruleika UST. Kunnátt í UST er því, ef litið er til kenn-

inga Bruners, nauðsynlegur þáttur af veruleika samfélagsins (Godfrey og 

Johnson, 2009; Kristín Runólfsdóttir, 2008; Richardson, o.fl. 2005; Slegers, 

o.fl. 2012; Zickuhr og Smith, 2012). Samkvæmt kenningum Kowles er 

nauðsynlegt að sýna fullorðna námsmanninum fram á að hann hafi gagn af 

UST og þar má benda á þætti eins og möguleika á auknum samskiptum, 

geta aflað sér upplýsinga sem erfitt er að finna eftir öðrum leiðum en 

leiðum UST og ánægjunni af því að vera virkari þátttakandi í samfélaginu 

en ella (Godfrey og Johnson, 2009; Kristín Runólfsdóttir, 2008; Richardson, 

o.fl. 2005; Slegers, o.fl. 2012; Zickuhr og Smith, 2012). Segja má að sá 

ávinningur sem aldraðir sjá af UST og felst aðallega í auknum samskiptum 

við börn og barnabörn sé ásókn þeirra í félagslega reynslu sem annars yrði 

ekki mikilvæg né hefði tilgang. Samskiptin myndu rofna við afkomendur 

aldraðra vegna þessa vaxandi bils á milli almennrar þekkingar og 

tækniþekkingar sem Dewey talar um. Miðað við kenningar Dewey má 

einnig spyrja hvort UST verði að geta nýst fullorðnum þar sem þeim sé 
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nauðsynlegt að öðlast þekkingu á heimi sem sé að breytast vegna þess að 

það sé eðli lífsins að endurnýjast í sífellu. Geri aldraðir þetta ekki og sitji 

hjá og noti ekki UST séu þeir að fylgja því sem Dewey kallar kyrrstæð 

markmið og einangruð færni og eru þá ekki að skapa skilyrði til lífs 

(Godfrey og Johnson, 2009; Kristín Runólfsdóttir, 2008; Richardson, o.fl. 

2005; Slegers, o.fl. 2012; Zickuhr og Smith, 2012). 
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3 Stefna Evrópusambandsins í upplýsingatækni  
fyrir aldraða 

Hér verður fjallað um stefnu Evrópusambandsins í upplýsingatækni fyrir 

aldraða. Leitast verður við að svara þeirri spurningu hver stefna sambandsins er 

í UST fyrir aldraða hvað varðar bætt lífsgæði. Til þess að gera það verður fyrst 

gerð grein fyrir hvað felst í stefnunni og hvaða leiðir sambandið hyggst fara til að 

framfylgja henni. Í seinni kafla þótti rétt að gera grein fyrir fjórum 

tilraunaverkefnum af 11 sem tilheyra aðgerðaráætlun Evrópusambandsins og 

kallast að eldast vel í upplýsingasamfélaginu.  

3.1 Markmið og leiðir 

Stefna Evrópusambandsins (ESB) á sviði UST og öldrunar heitir að eldast 

vel í upplýsingasamfélaginu. Hún miðar að því að UST fyrir aldraða efli 

möguleika þeirra á að lifa sem lengst sjálfstæðu lífi óháð heilsu og búsetu. 

Helstu stefnumiðin eru þessi:  

1.  Auka skining og efla samstöðu hagsmunaaðila og stofnana til að 

þróa Netið sem eftirlitskerfi með heimilum og efla þar með 

sjálfstæði íbúa með svonefndri snjalltækni, sem byggir m.a. á 

rafeindatækjum sem nema hreyfingar og breytingar inni á 

heimilum og senda viðvörunarboð með þráðlausri tækni. Þetta á að 

gera með veitingu styrkja og verðlauna. 

2. Yfirstíga tækni og reglugerðahindranir til að miðla betur en nú er 

tækninýjungum á milli Evrópulanda. 

3.  Nota ýmsa sjóði Evrópusambandsins til að stuðla að þróun 

tilraunaverkefna í UST og öldrun en nú eru í gangi 11 stór tilrauna-

verkefni í tengslum við UST á 40 svæðum innan Evrópusambands-

ins með um 10.000 þátttakendur. 

4. Styrkja rannsóknir og nýsköpun sem miða að nýjungum í UST fyrir 

aldraða sérstaklega á sviði verslunar og upplýsingakerfa en 23 

Evrópusambandslönd tengjast verkefnum af þessum toga. Fram til 

ársins 2013 er búist við að Evrópusambandslöndin og einkafyrirtæki 

muni verja einum milljarði evra í rannsóknir og nýsköpun á sviði 

UST og öldrunar (European Commission, 2010). 
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Í stefnu Evrópusambandsins er talað um þrjá þætti sem stefnt skal að til 

að hjálpa öldruðum að bæta lífsgæði með UST. Í fyrsta lagi er stefnt að því 

að aldraðir geti bætt félagsleg tengsl og verið lengur virkir á 

vinnumarkaðnum. ESB leggur áherslu á að aldraðir geti dvalið sem lengst 

heima með UST og njóti þar með bættra lífsgæða. Það felst m.a. í því að 

þeir yfirvinni einangrun, sem margir aldraðir upplifa, með því að halda 

uppi félagslegu neti og draga úr einmanaleika með UST lausnum sem koma 

fá hinu opinbera og einkageiranum. Þetta getur lýst sér í auknum 

félagslegum samskiptum með notkun á fjarfundarbúnaði og öflugri 

nettengingu en vísa má til þess að í mörgum Evrópulöndum býr um 

helmingur 65 ára og eldri íbúa einn síns liðs. Þá er stefnt að betra jafnvægi 

milli vinnu og einkalífs með sveigjanlegri vinnuaðstæðum en nú ríkja. Þar 

með telur ESB að framleiðni í samfélaginu muni aukast. Til að ná þessu 

fram þarf að koma til aukin þekking og hæfni eldri borgara til að nýta sér 

UST sem fæst með námi á þessu sviði. Bent er á að stöðugt fjölgi störfum 

fyrir 60 ára og eldri sem krefjast þekkingar á UST en þekking starfsmanna 

sé ekki nægjanleg. Talað er um að það þurfi að rannsaka betur en nú er 

gert starfsaðstæður byggðar á þörfum sem hæfa aldri og getu aldraðra til 

að þeir geti nýtt sér UST í starfi (European Commission, 2010: European 

Commission, e.d.; Innanríkisráðuneytið, 2011).  

Í öðru lagi er stefnt að því að aldraðir geti í auknum mæli sótt sér þjón-

ustu með því að nýta sér UST. Þar er vísað til þjónustu fyrirtækja og 

stofnana. Bent er á að með því að nýta UST megi gera félags- og 

heilbrigðisþjónustu betri, skilvirkari og ódýrari en nú er. Þá er talið að til 

þess að aldraðir geti tekið þátt í samfélaginu þurfi þeir að geta borið sig 

eftir opinberri þjónustu og haft aðgang að opinberum gögnum. Í stefnu 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er að finna aðgerðaáætlun fram 

til 2015 sem miðar m.a. að því að rafræn þjónusta verði fyrir íbúa og 

fyrirtæki, í samvinnu við þá, með því að auka aðgang að opinberum 

gögnum. Aðgengi aldraðra að þjónustu með UST getur einnig birst í 

þáttum eins og daglegum innkaupum á vörum og þjónustu (European 

Commission, 2010, Innanríkisráðuneytið, 2011). 

Í þriðja lagi er stefnt að því að efla fyrirtæki sem sinna nýsköpun og 

tækniþróun UST sem miðar að þörfum aldraðra. Markmiðið er að fjármagna 

rannsóknir og þróa UST- lausnir fyrir aldraða og sérstaklega styðja við tækni sem 

gerir öldruðum kleift að búa lengur heima. Þar má benda á þætti eins og aukið 

öryggi heima við. Þar er átt við UST-tækni sem hefur verið kölluð ,, snjalltækni “ 

og felur í sér eftirlit með húsnæði. Í því sambandi er talað um þætti eins og að 

fylgjast með hvort útidyr eru lokaðar, ljós slökkt, gluggar læstir, hvort aldraðir 
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taki lyfin sín eða hvort vart verði við vatns- eða gasleka. Þessu tengt stefnir ESB 

að því að efla þróun á fjareftirlitsbúnaði og tækni sem gefur möguleika á 

læknishjálp í gegnum Netið og einnig er í þróun UST-búnaður í sambandi við 

heimahjúkrun sem leiðir til virkara heilsueftirlits fyrir aldraða en nú er. Það gæti 

til að mynda birst í því að einstaklingar með langvinna sjúkdóma eins og til 

dæmis hjartasjúkdóma og sykursýki gætu dvalið lengur heima og þyrftu ekki að 

leggjast inn á sjúkrahús til eftirlits. Þá stefnir ESB að auknum stuðningi með UST 

við aldraða sem glíma við vandamál af vitrænum toga. Dæmi um það eru 

rafræn þjónustukerfi sem miðla minnisskilaboðum, hugrænum 

þjálfunarforritum og stafrænni staðsetningu með GPS-tækni. Benda má á að 

talið er að aukið heilbrigðiseftirlit með fjarskiptatækni muni spara ríki eins og 

Þýskalandi allt að 1.5 milljarða evra á ári en þar er vísað til færri legudaga á 

sjúkrahúsi að meðaltali en nú er (European commission, e.d ; European 

Commission, 2010). Talið er að UST iðnaðurinn muni njóta aukins ávinnings til 

að sinna vaxandi markaði fyrir aldraða en sagt er að markaður vegna Evrópubúa 

yfir 65 ára aldri sé virði 300 milljarða evra og er þar átt við sölu á tækjum og 

hugbúnaði sem miða að aldurstengdri aðstoð. ESB telur að búast megi við að 

markaðurinn muni þrefaldast milli áranna 2005 og 2020 í samhengi við fjölgun 

aldraðra en talið er að fjöldi þeirra muni aukast úr 13 milljónum í 37 milljónir á 

tímabilinu. Það segir þó ekki alla söguna þar sem fjöldi aldraðra sem glímir við 

skerta hæfni sökum elli eykst hlutfallslega meira heldur en þeirra sem yngri eru. 

Talið er að fjöldi þeirra sem við þetta glíma muni aukast frá tæpum 70 

milljónum aldraðra árið 2005 og upp í allt að 85 milljónir árið 2020 (European 

Commission, 2010).  

Hér hefur verið gerð grein fyrir stefnu Evrópusambandsins á sviði UST 

og öldrunar. Aðalatriði þeirrar stefnu má segja að felist í því að efla skal 

möguleika aldraðra til að búa lengur en nú er heima hjá sér til þess að þeir 

verði sem lengst sjálfstæðir og njóti bættra lífsgæða. Til þess að hrinda 

þessari stefnu í framkvæmd á að efla með netlausnum eftirlit heima við, 

miðla tækninýjungum á milli Evrópulanda, þróa tilraunaverkefni og styrkja 

rannsóknir og nýsköpun. Í forgrunni stefnunnar er hinn aldraði, þægindi 

hans, sjálfstæði og félagstengsl. Allt eru þetta þættir sem stefnan á að efla 

og bæta lífsgæði. Þessu til viðbótar sér Evrópusambandið tækifæri fyrir 

upplýsingatækniiðnaðinn sem getur þróað notandavænni búnað fyrir 

aldraða en nú er notaður. Rætt var um þrjá helsu þætti stefnunnar sem 

felast í því að eldast vel í vinnunni, eldast vel í samfélaginu og eldast vel 

heima. Þegar talað var um að eldast vel í vinnunni var bent á að UST 

tæknin veitti aukna möguleika fyrir aldraða á að vera lengur virkir á 

vinnumarkaði og það talið hagkvæmt fyrir þjóðarhag þar sem öldruðum 
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fer fjölgandi og meðalaldur hækkar. Að eldast vel í samfélaginu fól í sér að 

draga úr einangrun með því að koma á neti fyrir aldraða til þess að þeir 

geti nýtt sér þjónustu. Að eldast vel heima fól í sér að netsamskipti geta 

leitt til þess að aldraðir halda lengur sjálfstæði sínu og reisn. Þeir geta með 

aukinni virkni á Netinu séð um innkaup og haft aukinn aðgang að þjónustu 

en því til viðbótar var nefnt til sögunnar virk öryggisþjónusta sem fól í sér 

eftirlit með heimili og heimilisfólki.  

3.2 Tilraunverkefni ESB í UST fyrir aldraða 

Eins og áður greinir verður í þessum kafla gerð grein fyrir fjórum tilrauna-

verkefnum af 11 sem tilheyra aðgerðaráætlun Evrópusambandsins og 

kallast að eldast vel í upplýsingasamfélaginu. Þessi verkefni eru valin þar 

sem þau eiga að skýra betur en að framan greinir hvað felst í stefnu 

Evrópusambandsins í málefnum aldraðra og UST. Segja má að um sé að 

ræða raunhæf verkefni þar sem ESB reynir að finna leiðir til að gera 

öldruðum kleift að dvelja lengur heima en ella með því nota UST. Þessi 

fjögur verkefni voru valin hér þar sem þau þykja sýna vel þá þætti sem ESB 

telur vera ávinning af UST til að bæta lífsgæði aldraðra. Ávinningurinn felst 

í því að aldraðir halda sjálfstæði sínu þrátt fyrir misjafna heilsu, þeir fá 

þjónustu frá heilbrigðiskerfinu, þeir haldast lengur virkir í samfélaginu með 

auknum og árangursríkari samskiptum en ella og hægt er að sporna gegn 

hrörnun og minnkandi getu sem eru fylgifiskar öldrunar. Auk þess að ESB 

telur þessa þætti bæta lífsgæði aldraðra er markmið verkefnanna einnig 

að draga úr kostnaði við umönnun aldraðra sem er sístækkandi hópur. Til 

að ná þessum markmiðum hyggst ESB beita sér fyrir samvinnu framleið-

enda, notenda og stjórnvalda með það að leiðarljósi að örva nýsköpun og 

ná að yfirvinna hindranir tilkomnar af tæknivanda eða reglugerðum 

(European Commission, 2011). 

3.3 Tilraunaverkefnið Dreaming 

Tilraunaverkefnið Dreaming, sem kalla mætti Draumurinn, hófst í maí árið 2008 

og lýkur í apríl árið 2012. Um er að ræða fjarfundartækni sérsniðna að 

öldruðum með sjónvarpsaðgangi en þannig hafa aldraðir netsamskipti við vini, 

ættingja og umönnunarstéttir eins og hjúkrunarfræðinga og félagsráðgjafa sem 

veita eldri borgurum aðstoð. Þetta sést þegar mynd 2 er skoðuð. Auk þess sér 

vöktunar- og viðvörunarkerfi um að greina afbrigðilegar breytingar á atferli 

notenda sem og fylgjast með heilsu þeirra. Öryggisþjónusta tengd 

neyðarnúmerum verður virkjuð þegar þörf er á en dæmi um það eru eldsvoði, 

gasleki, fall, lífshættulegar aðstæður o.fl. Eftirfarandi er dæmi um það hvernig 
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eldri borgari nýtir sér kerfið. Á sjónvarpinu birtist valmynd á snertiskjá þar sem 

hægt er að komast í samband við þjónustumiðstöð, ættingja eða vini með því 

að snerta valmynd en tengt sjónvarpinu eru myndauga og hljóðnemi. Hinn 

aldraði velur að komast í samband við þjónustumiðstöð og þar sér hjúkrunar-

ræðingur að allt er í lagi með líkamsástandið, hjartslátturinn eðlilegur og 

blóðþrýstingurinn viðunandi. Í öryggisþjónustunni eru einnig starfsmenn á vakt 

og þeir sjá að á heimilinu er allt eðlilegt. Verkefnið nær til tilraunahóps 350 

notenda í sex Evrópu löndum og eftir 30 mánuði á að bera árangurinn saman 

við jafn stóran samanburðarhóp sem ekki tekur þátt í tilrauninni og þá er 

athugað hvor hópurinn hefur fengið betri þjónustu mælt í fjölda þjónustutilfella. 

Aðstandendur verkefnisins vonast til að verkefnið muni skila ýmsum ávinningi. 

Hæst ber sjálfstæði eldri borgara sem geta dvalið lengur heima en ella. Þá er 

búist við að aukin félagsleg tengsl, með því að nota fjarfundarbúnað, skili sér í 

betri lífsgæðum og viðhaldi lengur en ella andlegri hæfni aldraðra. Einnig telur 

ESB að samkeppnishæfni fyrirtækja batni sem þróa búnað og þjónustu sem 

notaður er í verkefninu (European Commission, 2011). 

Mynd 2. The Dreaming, (European Commission, 2011). 

3.4 Tilraunaverkefnið Sociable 

Með því að koma á fót sérstakri netsíðu fyrir aldraða er markmið verkefnisins 

Sociable, sem kalla mætti Félagsvirkni, að auka samskipti og styrkja félagstengsl 

ásamt því að efla andlega getu þátttakanda. Netsíðan er þannig uppbyggð að 

auðvelt á að vera fyrir aldraða að nota hana. Þar er m.a. að finna áhugaverða 

hugræna þjálfunarleiki sem nýttir eru til að efla andlega getu þátttakanda. Þá 

blasir við hinum aldraða sérstakt viðmót sem auðveldar honum að komast í 
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félagsleg samskipti á Netinu við ummönnunarstofnanir og aðra aldraða 

einstaklinga. Beita á gagnvirkum UST búnaði sem leiðir saman aldrað með 

svipuð áhugamál, reynslu og félagslegan bakgrunn. Verkefnið nær til fimm 

landa í Evrópu með 350 þátttakendum og mun standa yfir í þrjú ár eða frá því í 

maí 2009 til aprílloka árið 2012. Dæmigerður þátttakandi í verkefninu býr heima 

hjá sér eða á ummönnunarheimili. Hann glímir við vandamál af vitsmunalegum 

toga og stríðir við væga hrörnun heilastarfseminnar. Þeir sem halda utan um 

verkefnið eru opinberar stofnanir, sem vinna að öldrunarmálum, en einnig 

fyrirtæki á sviði UST sem sjá um að búnaðurinn hæfi viðfangi (European 

Commission, 2011). 

Aðstandendur verkefnisins búast við ávinningi sem felst m.a. í markvissari 

vitsmunalegri þjálfun en ella sem sniðin er að þörfum aldraðra eins og t.d. 

þeirra sem þjást af Alzheimer sjúkdómnum. Með því að safna stöðugt gögnum 

um aldraða er talið að auka megi gæði umönnunarþjónustunnar sem í boði 

er. Einnig er talið að fram komi markvissari áætlanir til þjálfunar en ella með 

því að nýtt er sjálfvirk tækni til að safna og vinna með upplýsingar um andlegt 

ástand þátttakenda. Jafnframt er talið að búast megi við auknum félagslegum 

samskiptum milli aldraðra þar sem beitt er tækni eins og snertiskjám og 

margmiðlun. Bent er á að búast megi við bættum lífsgæðum aldraðra sem 

þjást af vitglöpum þar sem verkefnið Félagsvirkni mun veita þeim tækifæri til 

að búa lengur sjálfstætt. Það mun auk þess draga úr þörf fyrir innlögn á 

sjúkrahús sem dregur úr álagi á heilbrigðiskerfið. Aðstandendur verkefnisins 

telja að aukin félagsvirkni muni draga úr þörf fyrir lyfjameðferð sjúklinga sem 

glíma við vitsmunalega erfiðleika þar sem minnisþjálfun og þjálfunarforrit eiga 

að hamla hrörnun. Síðast en ekki síst býst ESB við því að efnahagslífið muni 

örvast þar sem fleir viðskiptatækifæri verða til með sérhæfðan búnað og 

tækni (European Commission, 2011). 

3.5 Tilraunaverkefnið T‐Seniority 

Markmið verkefnisins T-Seniority, sem gæti heitið Sjónvarpið og aldraðir, er 

að gera upplýsingasamfélagið aðgengilegt fyrir aldraða með hjálp stafrænnar 

sjónvarpstækni. Þetta má sjá á mynd 3. Tilgangur þess er að bæta lífsgæði 

aldraðra og tryggja skilvirka heilsu og félagslega umönnun með því að nýta 

UST þjónustu og tæknibúnað. Verkefnið nær til 2850 þátttakanda í sjö 

Evrópulöndum. Hinn dæmigerði þátttakandi er eldri borgari sem er 

áhugasamur um að nota tölvu og samskiptatækni og á auðvelt með að nota 

sjónvarpsfjarstýringu. Verkefninu er lokið en það stóð yfir í tvö ár þ.e. frá júlí 

2008 til ársloka 2010 (European Commission, 2011). 
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Tilgangur verkefnisins var að nota sjónvarpið til að veita öldruðum 

aðgang að umönnunarþjónustu með margmiðlunartækni. Með sjónrænum 

táknmyndum voru notuð tæki eins og sjónvarpsfjarstýring, snertiskjár og 

sími. Þá var í boði almenn UST umönnunarþjónusta sem fól í sér ráðgjöf 

með útsendingum í umsjón hins opinbera. Jafnframt var boðið upp á 

persónulegri og sérhæfðri UST þjónustu sem fól í sér að aldraðir gátu t.d. 

óskað eftir að fá aðsendan mat og samgönguþjónustu. Sjónvarpstæknin fól 

einnig það í sér að hægt var að vakta umhverfi og ástand aldraðra og sendi 

búnaðurinn neyðarviðvörun þegar hættu bar að höndum. Síðast en ekki 

síst öðluðust aldraðir nýja reynslu og þekkingu á UST með því að nýta 

sjónvarpsbúnað, snertiskjá og símboða (European Commission, 2011). 

Mynd 3. T-Seniority, (European Commission, 2011).  

ESB telur að verkefnið hafi sýnt fram á að með UST tækni sé hægt að 

koma á fót auknu, árveknara og skilvirkara eftirlit með öldruðum en ella 
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þar sem þjónustan gaf kost á að margir umönnunaraðilar svari hverjum og 

einum öldruðum. Þá benda forsvarsmenn verkefnisins á að aðgangur að 

persónulegum gögnum þátttakanda hafi aukist með fjölbreyttum 

samskiptaleiðum eins og t.d. með netsamskiptum, netpósti og sms 

skilaboðum. Tilkoma fjölbreyttra samskiptaleiða telja þeir að geti leitt til 

betri þekkingar og færni aldraðra til að nýta sér markvissari þjónustu en 

þeir hafa án UST (European Commission, 2011). 

3.6 Tilraunaverkefnið Home Sweet Home  

Verkefnið Home Sweet Home, sem mætti nefna Heima er best, miðar að því að 

veita öldruðum frelsi til að búa heima við með því að bjóða þeim félags- og 

heilbrigðisþjónustu með UST og er því ætlað að standa yfir í þrjú ár eða frá 

marsmánuði 2010 til ársins 2013. Tilgangur verkefnisins er að meta 

raunverulegan ávinning þess að veita eftirlit og hugræna þjálfun með beitingu 

UST fyrir aldraða. Aðalviðmiðið, að mati ESB, verða aukin lífsgæði aldraðra og 

lægri kostnaður heilbrigðiskerfisins. Þátttakendur í tilrauninni eru 105 aldraðir 

frá fjórum ólíkum Evrópulöndum (European Commission, 2011).  

Verkefnið felst í nokkrum þáttum sem sjá má á mynd 4. Fyrst má nefna 

fjarfundarsamkomu sem er sérsniðin að þörfum aldraðra sem hafa enga 

eða takmarkaða þekkingu á UST. Notendur eru þjálfaðir með gagnvirkri 

skjátækni. Eftirlitskerfi heima við aðstoðar aldraða þátttakendur við að sjá 

um heimili sitt en þeir glíma við skerta hreyfifærni. Þeir njóta auk þess 

fjaraðstoðar starfsfólks sem sinnir umönnunarþjónustu gerist þess þörf. 

Staðsetningakerfi er einn þáttur verkefnisins en það veitir upplýsingar um 

staðsetningu aldraðra sem eru villtir af einhverjum ástæðum. Að lokum 

má nefna þjálfunarleiki sem eiga að draga úr andlegri hrörnun (European 

Commission, 2011).  

Þátttakendur í verkefninu eru af ýmsum toga. Aldraðir eru þar í 

öndvegi. Þar má einnig finna starfsfólk í umönnunarstörfum sem ætlað er 

að virkja ýmsa þætti þjónustunnar og hefur aðgang að sérstöku vefsvæði í 

þeim tilgangi. Einnig eru í þessum hópi heilbrigðisstarfsmenn sem er ætlað 

að fylgjast með líkamlegu ástandi aldraðra og geta gripið til ráðstafana í 

neyðartilfellum. Félagsráðgjafar eru meðal þátttakanda og geta þeir veitt 

aðstoð gerist þess þörf. Þeir nota sér fjarfundarbúnað til samskipta. 

Sérhæft heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir neyðarþjónustu verða þáttakendur 

þegar sértækar upplýsingar um neyð berast frá vefsvæði. Á grunni þeirra 

upplýsinga telur ESB að unnt verði að veita skilvirka skyndihjálp. Að lokum 

má svo nefna að ESB álitur að yfirvöld félags- og heilbrigðismála gagnist 
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tölfræðilegar upplýsingar úr kerfinu til að betrumbæta og þróa þjónustu 

við eldri borgara með því að nýta UST (European Commission, 2011). 

Mynd 4. Home Sweet Home, (European Commission, 2011).   

3.7 Samantekt 

Verkefni Evrópusambandsins eru af ýmsum toga. Það sem helst einkennir 

þau er að þau stefna að því að bæta lífsgæði, bæta heilbrigðisþjónustu og 

draga úr kostnaði hins opinbera. Fram kom að verkefnin ná til ýmissa hópa 

aldraðra jafnt til þeirra sem glíma við væga ellikvilla sem og þeirra sem 

stríða við langvinna sjúkdóma. Verkefnin eiga það sameiginlegt að stefna 

að því að aldraðir haldi sem lengst sjálfstæði sínu með því að búa heima 

hjá sér, njóta þar öryggis, tryggja sér góða og markvissa heilbrigðisþjón-

ustu með stuðningi fagstétta, fái stuðning við daglegar athafnir og njóti fé-

lagslegs stuðnings. Þegar kemur að tæknilegum úrlausnum eru verkefnin 

margvísleg. Sum styðjast við fjarfundarbúnað, vöktunarkerfi með öryggis-

kerfi og gagnagrunn um líðan og ástand aldraðra. Önnur verkefni snúa að 

hug- og líkamsþjálfun með sérhæfðum búnaði, sérstökum netsíðum sem 

halda utan um félagsleg samskipti og hugrænum þjálfunarleikjum. Þá er 

athyglisvert að hugað er að nýjungum eins og að tengja sjónvarpstækni og 

gagnvirkni þannig að hægt er að nota sjónvarpsskjá eins og snertiskjá. 



 

56 

Einnig er áhugavert að sjá hvernig Evrópusambandið nýtir einkamarkaðinn 

til að þróa búnað og sjá um kennslu aldraðra til að nýta sér UST. Samhliða 

þessu eru fagstéttir á sviði heilbrigðis- og félagsmála virkur hópur í að 

aðstoða, þróa og halda við hugbúnaði sem varða verkefnin. Öll miða samt 

verkefnin að því að samhliða því að auka lífsgæði aldraðra með aðstoð UST 

á að draga úr kostnaði sem fylgir sístækkandi hópi aldraðra. Það er 

álitaefni hvort stefna Evrópusambandsins snúist of mikið um þá nálgun en 

minna um hvað aldraðir telji sjálfir að sé þeirra helsti ávinningur af UST 

miðað við fyrri reynslu þeirra og áhuga sem beinist frekar að því að styrkja 

tengsl við fjölskyldu og vini en snýst ekki um efnahagslegan ávinning 

samfélagsins sem er fyrirferðamikill í stefnu Evrópusambandsins. 
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4 Stefna íslenskra stjórnvalda í upplýsingatækni 
fyrir aldraða 

Hér verður greint frá stefnu íslenskra stjórnvalda í upplýsingatækni fyrir 

aldraða til að leita svara við spurningunni hver sé stefna íslenskra stjórnvalda í 

UST fyrir aldraða hvað varðar bætt lífsgæði. Það sem helst einkennir hana eru 

markmið um að það þurfi að efla þátttöku aldraðra í því sem nefnt er 

upplýsingasamfélag en lítið sagt hvernig það eigi að gerast. Rætt verður um 

þátttöku aldraðra í netsamfélaginu, sagt frá hvað felst í miðlun upplýsinga til 

aldraðra með notkun á UST, hvernig íslensk stjórnvöld skilgreina rafræna 

stjórnsýslu og hvernig aldraðir geta haft not af henni og hvernig aldraðir 

tengjast hugmyndum um svokallað netríki framtíðarinnar.  

4.1 Þátttaka aldraðra í netsamfélaginu 

Í stefnu ríkisstjórnar Íslands frá 2008 um Ísland sem upplýsingasamfélag er 

ekkert sérstaklega tekið fram um hvernig eigi að stuðla að þátttöku 

aldraðra í upplýsingasamfélaginu en aðeins tæpt á því að huga verði að 

aðgengi og þörfum allra samfélagshópa og þar á meðla eldri borgara (For-

sætisráðuneytið, 2008). Sama sjónarmið kemur fram í þingsályktun um tólf 

ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2011 – 2022 en þar er gert ráð fyrir að 

tryggja öllum landsmönnum jafna aðstöðu til að tileikna sér möguleika 

upplýsingatækninnar (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

Í skýrslu stýrihóps á vegum Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins 

frá árinu 2003, um stefnumótun í málefnum aldraðra, er talað um jafnrétti 

aldraðra á öllum sviðum samfélagsins á við aðra aldurshópa. Rætt er um 

að það þurfi jafnvel að grípa til sérstakra aðgerða til að tryggja þetta 

jafnrétti sem beinist þá að líkamlegri og andlegri getu þessa hóps en ekkert 

er sagt um hvaða aðgerðir það eigi að vera (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Tilfinningin að vera hluti af samfélaginu og þátttakandi í því hlýtur að vera 

rík í lífi hvers einstaklings og ekkert síður hjá öldruðum en öðrum hópum. 

Jafnframt má gera ráð fyrir að reynsla og þekking aldraðra sé samfélaginu 

mikilvæg. Sagt er að það sé nauðsynlegt að hvetja aldraða til virkrar þátttöku á 

öllum sviðum samfélagsins og þeir eigi kost á störfum launuðum eða 

ólaunuðum. Þá er bent á að aldraðir verði sjálfir talsmenn í eigin málum, 

styrkja tengsl milli kynslóðanna og bæta ímynd og skapa raunsæja mynd af 
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öldruðum. Í skýrslu stýrihópsins er sagt að í þessu samhengi sé mikilvægt að 

UST geti komið að notum en enn og aftur er það ekkert útfært nánar hvernig 

það skuli gert eða hvaða leiðir eigi að fara til að ná þessum markmiðum 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

4.2 Miðlun upplýsinga til aldraðra 

Í stefnu íslenskra stjórnvalda frá árinu 2003 er rætt um að nauðsyn sé á 

stórátaki í fræðslu og miðlun upplýsinga til aldraðra og þá sérstaklega um 

valkosti í húsnæðismálum, upplýsingamiðlun í heilbrigðisþjónustu og þá helst 

til þess að aldraðir geti í ríkara mæli borið ábyrgð á eigin heilsu. Bent er á að 

gott væi að setja á fót þekkingarmiðstöð í þessum málaflokki en ekki kveðið 

nánar á um hvernig starfseminni eigi að verða háttað (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). Þegar líður á fyrsta áratug nýrrar aldar virðist 

stefna íslenskra stjórnvalda í miðlun upplýsinga til aldraðra verða víðtækari. Í 

stefnu ríkisstjórnar Íslands frá 2008 er sagt að hvers kyns þjónusta verði aukin 

sjálfsafgreiðsla á Netinu og er þar vísað til samskipta við opinbera aðila sem og 

yfirlit yfir þjónustu þeirra. Þá á hinn svokallaði netborgari að geta nálgast 

upplýsingar um sjálfan sig, miðað við þarfir og ávinning, en hvernig eigi að 

hæfa aldraða til þess fylgir ekki sögunni. Framtíðarsýnin miðar að því að 

miðlun upplýsinga sé fjölbreyttari en áður og sem dæmi gefur ljósleiðaratækni 

möguleika á að miðla margmiðlunarefni og sjónvarpsefni (Forsætisráðuneytið, 

2008; Innanríkisráðuneytið, 2011). 

4.3 Rafræn stjórnsýsla 

Hugsjónir eru oft fyrirferðamiklar í framtíðarstefnu hins opinbera. Allir 

landsmenn eiga að vera tengdir háhraðaneti. Góð fjarskiptaþjónusta á að 

vera undirstaða velferðar, bættra lífsgæða og fjölbreyttrar atvinnuupp-

byggingar. Við það er miðað að alla opinbera þjónustu verði hægt að 

nálgast á Netinu. Það er kallað rafræn stjórnsýsla og alþjónusta (Innanríkis-

ráðuneytið, 2011; Forsætisráðuneytið, 2008). Segja má að markmiðið sé 

háleitt en það felst í því að Íslendingar verði fremstir þjóða í rafrænni 

þjónustu og nýtingu upplýsingatækni. Ísland á að vera meðal tíu efstu 

þjóða árið 2020 hvað varðar rafræna stjórnsýslu og rafræna þátttöku. 

Dæmi um það eru þættir eins og skattamál og félagsleg þjónusta. Þá er 

lagt upp með opna stjórnsýslu, aukið gagnsæi og lýðræðisumbætur. 

Stefnan um upplýsingasamfélag er svo sögð vera á ábyrgð fjármála-

ráðuneytisins sem ber ábyrgð á stefnumótun um rafræna stjórnsýslu til 

ársins 2015 á vettvangi EES samstarfsins. Þar er kveðið á um að rafræn 

þjónusta felist í auknu aðgengi að opinberum gögnum og heilsugæsla 
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nefnd sem dæmi en það felur í sér stafrænt auðkenniskerfi og rafræna 

sjúkraskrá (European commission, e.d; Forsætisráðuneytið, 2008; 

Innanríkisráðuneytið, 2011). 

4.4 Netríkið 

Sagt er að í framtíðinni verði Ísland netríki. Í því felst að með 

sjálfsafgreiðslu á Netinu verði hægt að nálgast umsóknir, vottorð, 

tilkynningar og tímapantanir sem og persónulegar upplýsingar. Lagt er upp 

með að hið svo kallaða netríki eigi að fela það í sér að veitt er 

gæðaþjónusta sem felist m.a. í því að gögn ferðist milli stofnana en ekki 

fólk. Einnig er stefnt að aukinni þátttöku Netborgarans til að hafa áhrif á 

ákvarðanir opinberra aðila og jafnframt á að leggja áherslu á framtíðar-

lýðræði með tilkomu rafrænna kosninga. Afþreying er einn af fylgifiskum 

Netsins. Í framtíðinni er talið að rafrænt framboð á fjölmiðla- og 

afþreyingarefni muni aukast verulega þannig að hver og einn getur horft, í 

meira mæli en nú er, á myndefni að eigin vali í tölvu. Í þessu sambandi er 

talað um fréttaþætti, ritað mál, myndir og kvikmyndir (Innanríkis-

ráðuneytið, 2011). Í þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 

2011 til 2022 er lögð áhersla á að hámarka jákvæð áhrif fjarskipta á 

hagvöxt og lífsgæði sem og stuðla að bættum lífsgæðum. Þá á að leggja 

áherslu á rafræn viðskipti og er stefna stjórnvalda að stuðla að þannig 

viðskiptum með reglum um rafrænar undirskriftir. Talað er um að netsam-

skipti sé lykilatriði fyrir Ísland í framtíðinni þegar miðað er við velferð og 

lífsgæði. Þar á að móta áætlun til næstu fjögurra ára en síðan á að endur-

skoða áætlunina á fjögurra ára fresti. Jafnframt er stefnt að því að bæta 

kunnáttu þeirra sem vegna kunnáttuleysis geta ekki nýtt sér UST en ekkert 

sagt um það hvernig það eigi að gerast (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

4.5 Netríkið og aldraðir 

Gæði og aðgengi eru lykilorð í þessari stefnumótun. Með UST eiga gæði 

opinberrar þjónustu að batna og aðgengi íbúanna að henni að aukast. Þegar 

rætt er um aldraða er bent á að það þurfi að bæta aðgengi eldri borgara og 

sinna þörfum þeirra en óvíst er hvort átt er við þá þegar rætt er um að efla 

fjarnám og að tryggja öfluga fullorðinsfræðslu. Það sem helst skýrir að það eigi 

að mæta aðgengi og þörfum hópa eins og aldraðra er markmið um að í 

framtíðinni verði í boði valkostir í búnaði til að nálgast opinbera þjónustu. 

Þannig eigi netríkið að þróast miðað við þarfir Netborgarans sem felast í aukinni 

rafrænni þjónustu. Til að mæta þessum þörfum er stefnt að útgáfu rafrænna 

skilríkja til að Netborgarinn geti haft aðgang að opinberum skrám eins og 
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Þjóðskrá og haft þar aðgang að útgáfu skilríkja til auðkenningar (Forsætis-

ráðuneytið, 2008; Innanríkisráðuneytið, 2011). Nokkuð er rætt um öryggi 

aldraðra í framtíðarstefnumótun málefna aldraðra. Þar er þó ekki verið að ræða 

um netsamskipti heldur nýja tækni eins og þráðlaus fjarskipti sem geti tryggt 

öryggi aldraðra og veitt þeim þjónustu. Sagt er að kröfur almennra notenda fari 

vaxandi um stöðugt samband við löggæslu- og viðbragðsaðila þ.e. fjarvöktun. 

Ekkert er sagt annað en að það þurfi að skoða leiðir til að nýta tækni og 

nýjungar í þessu sambandi og rætt um að þá þurfi það sem kallað er háhraða 

nettenginu sem veiti mikla flutningsgetu. Lögð er áhersla á að tryggja öryggi 

borgaranna á netinu og það á að efla með skipulegri fræðslu og rafrænni auð-

kenningu (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; Innanríkisráðuneytið, 

2011). Stefnumótun framtíðarinnar í upplýsingatækni fyrir aldraða virðist þó 

helst miða að því að þeir séu óvirkur hópur en helstu not upplýsingatækninnar 

felist í því að lagi sé komið á skráningu heilbrigðiskerfisins á upplýsingum um þá. 

Það sé lykilinn að markvissri skráningu og úrvinnslu upplýsinga sem miði að 

skilvirkara upplýsingakerfi. Þá segir að framtíðarsýn í upplýsingavæðingu felist í 

að mat á hverjum og einum öldruðum fylgi honum frá einu þjónustustigi til þess 

næsta. Einnig á að stefna að því að ýmis persónuleg gögn sem varða m.a. 

aldraða miklu, verði færð á rafrænt form. Þar er átt við lyfseðla, lyfjakort 

sjúklinga og afsláttarkort (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003; 

Innanríkisráðuneytið, 2011).  

Það virðist samt eins og í þessari stefnumótun sé ekki bara miðað við 

að aldraðir séu óvirkir þiggjendur rafrænna samskipta því sagt er að í 

framtíðinni verði sjúkraskrá hvers einstaklings aðengileg á Netinu og að 

allir helstu þættir heilbrigðisþjónustunnar verði rafrænir og vísað til þátta 

eins og fjarlækninga, val á þjónustu og tryggingamál. Þá verði hægt að sjá 

niðurstöður rannsókna og panta tíma og vera í myndsambandi við 

sérfræðinga og heilbrigðisstarfsmenn. Grundvöllur þessa er aðgengi ald-

raðra að greiðri og öruggri háhraðatengingu á verði sem er sambærilegt 

við það sem best gerist í Evrópu. Lagt er upp með að það þurfi að greina 

hvernig öldruðum verði tryggður fullur og óheftur aðgangur að fjarskiptum 

(Innanríkisráðuneytið, 2011). 

4.6 Samantekt  

Hér hefur verið fjallað um stefnu íslenskra stjórnvalda í upplýsingatækni 

fyrir aldraða. Segja má að rauði þráður þeirrar stefnu felist í því að 

upplýsingatækni eigi að vera aðgengileg fyrir alla og þar eru aldraðir ekki 

undanskildir. Þegar rætt er um hópa eins og aldraða, sem oftar en ekki 

glíma við hindranir sem valda því að þeir geti ekki nýtt sér UST, er talað um 
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að það þurfi að grípa til sérstakra ráðstafana til aðstoðar en ekki sagt í 

hverju þessi aðstoð eigi að vera fólgin né heldur hvernig eigi að veita hana. 

Íslensk stjórnvöld telja að það þurfi að stórauka fræðslu og miðlun 

upplýsinga til aldraðra með leið UST og leggja sérstaka áherslu á 

húsnæðismál og heilbrigðisþjónustu til að aldraðir geti í ríkari mæli en 

áður borið ábyrgð á eigin heilsu. Auk þessa vilja þau að hvers kyns þjóusta 

verði aukin sjálfsafgreiðsla á Netinu og er það kallað rafræn stjórnsýsla og 

alþjónusta. Dæmi um þetta eru rafrænar sjúkraskrár og rafræn skilríki til 

auðkenningar. Dregin er upp framtíðarmynd af því sem kallað er netríki 

sem felst í gæðaþjónustu sem lýst er þannig að þá ferðist gögn milli 

stofnana en ekki fólk en einnig felst í framtíðarmyndinni að stuðla að 

rafrænum kosningum til að auðga lýðræðið. Aldraðir eiga að geta orðið 

hluti af þessari mynd en þá verði að styðja með því að tryggja fjarnám og 

fullorðinsfræðslu sem og auka framboð á búnaði sem gæti nýst þeim 

vegna fylgikvilla ellinnar eins og hreyfi og sjónrænna erfiðleika. Að lokum 

er svo bent á að UST gefi möguleika á auknu öryggi aldraðra heima við. 
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5 Niðurstöður 

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður verksins. Í upphafi var miðað 

við tvær rannsóknaspurningar sem voru: Stuðlar aukin færni aldraðra í UST 

að bættum lífsgæðum þeirra? Hver er stefna Evrópusambandsins annars 

vegar í UST fyrir aldraða hvað varðar bætt lífsgæði og hins vegar hver er 

stefna íslenskra stjórnvalda? Niðurstöðukaflar taka mið af þessum 

spurningum. Fyrst verður fjallað um tengsl öldrunar við lífsgæði og hvernig 

UST getur stuðlað að auknum lífsgæðum fyrir aldraða. Þá verður sagt frá 

niðurstöðum um hvað það er í stefnu Evrópusambandsins í UST sem leiðir 

til aukinna lífsgæða fyrir aldraða og að lokum er svo sömu mælistiku beitt 

á stefnumótun íslenskra stjórnvalda.  

5.1 Lífsgæði, öldrun og UST 

Fram hefur komið að öldrun felur í sér breytingar á lífi einstaklingsins. Þær 

lýsa sér þannig að líkaminn hrörnar, skammtímaminni bregst, sjón versnar, 

heyrn daprast og það dregur úr námshæfni. Þá fylgja oft í kjölfarið 

breytingar á félagslegu umhverfi og andlegri líðan þar sem öldrun leiðir oft 

til félagslegrar einangrunar. Þess vegna er hægt að segja að fyrrnefndar 

breytingar, sem eru fylgifiskar öldrunar, geti haft áhrif á lífsgæði en 

lífsgæði felur í sér tilfinningu fyrir vellíðan, lífsfullnægju, heilsu og upplifun. 

Átt er við að lífsgæði sé skynjun einstaklingsins á stöðu sinni í lífinu sem 

tengist menningu gildismati samfélagsins en skynjunin er einnig lituð af 

væntingum, viðmiðum og gildismati einstaklingsins sjálfs. Lífsgæðin snerta 

því þætti í lífinu sem veita fólki lífsfyllingu en þar ber hæst góð heilsa, 

vellíðan og samskipti við fjölskyldu og vini. Þá er sagt að einstaklingurinn 

upplifi mikil lífsgæði þegar reynsla hans samræmist vonum hans og 

væntingum. Þar af leiðir að ekki er hægt að tala um mikil lífsgæði þegar 

veruleikinn stendur ekki undir væntingum. UST er hvers konar beiting á 

tölvutækni við gagnavinnslu, fjarskiptatækni og rafræna miðlun og stöðugt 

eykst vægi samskipta við beitingu UST. Þá má benda á að stöðugt eykst 

hlutur UST í nútímasamfélagi og mikilvægt er fyrir einstaklinginn að vera 

þar virkur þáttakandi því annars er hætta á að hann upplifi sig utanvelta og 

afskiptan og sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að aldraðir séu þar 

gerendur í UST en ekki óvirkir þiggjendur. UST getur því hjálpað öldruðum 

við að bæta lífsgæði sín sem lýsir sér í því að viðhalda heilbrigði, halda 

sjálfstæði sínu lengur en ella, stjórna lífi sínu í eigin umhverfi og draga úr 
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líkum þess að hæfni skerðist með aldrinum. Helsti ávinningur aldraðra á 

því að ná tökum á UST hefur verið að komast í aukin samskipti við 

fjölskyldu sína og vini sem og auðga áhugamálin sín. Í ljósi þess sem sagt 

var hér um afleiðingar öldrunar og áhrif hennar á lífsgæði má vera ljóst að 

nái aldraðir þessum ávinningi sínum er mjög eftirsóknarvert fyrir aldraða 

að ná tökum á UST.  

Sé miðað við kenningar fræðimanna felst ávinningur í bættri þekkingu 

aldraðrara á UST í því að UST hjálpar þeim að skilja tilveru sína betur en 

áður og þeir geta betur lifað af þar sem kunnátta í UST er nauðsynlegur 

þáttur af veruleika samfélagsins. Fræðimenn telja einnig að nauðsynlegt sé 

að sýna öldruðum fram á gagnsemi af UST og má þar nefna bætt samskipti 

og ánægjuna sem felst í því að vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Ef til 

vill er áhrifamesta ástæða þess að aldraðir noti UST fólgin í því að sitji 

aldraðir hjá eru þeir ekki að skapa skilyrði sín til lífs þar sem þeir fylgja þá 

kyrrstæðum markmiðum og einangraðri færni. 

Samfélagið hefur horft til efnahagslegs ávinnings af þátttöku aldraðra 

þ.e. að þeir haldist lengur á vinnumarkaði og geti nýtt sér 

heilbrigðisþjónustu með fjarfundarbúnaði til að draga úr kostnaði við 

sístækkandi hóp aldraðra. Það er ekkert sem segir að þessar áherslur geti 

ekki farið saman en fyrst og fremst ber að líta til þess hvað aldraðir telji 

ávinning sinn af UST og hvernig hann bætir lífsgæði þeirra en síður á að líta 

til áhersla samfélagsins þar sem þær fela í sér ávinning sem ekki er eins 

eftirsóttur af öldruðum. Verði við áherslur samfélagsins miðað gæti það 

frekar leitt til þess að aldraðir gefist upp á að tileinka sér UST þar sem 

rótgróinn kvíði og tæknihræðsla er oft ríkjandi í glímu aldraðra við UST. 

5.2 Stefna ESB og lífsgæðin 

Kjarni stefnu ESB í UST fyrir aldraða er að líta á að UST bæti lífsgæði þeirra 

en sé ekki einungis færni sem gott er að afla sér. Það kemur ekki síst fram í 

því áliti Evrópusambandsins að með UST aukist möguleikar aldraðra á að 

lifa sjálfstæðu lífi óháð heilsu og búsetu. Stefna sambandsins tekur mið af 

þessu áliti en hún felst í þremur þáttum. Í fyrsta lagi er talað um öryggi 

heima fyrir með fjareftirlitsbúnaði og fjarfundabúnaði en einnig að auka 

virkni þátta eins og að geta sinnt daglegum innkaupum á Netinu. Í öðru 

lagi á að leggja áherslu á að aldraðir hljóti þjálfun til að geta verið lengur 

virkir á vinnumarkaði með aðstoð UST. Í þriðja lagi er talað um 

samfélagslegt markmið sem felst í að halda uppi félagslegu neti, draga úr 

einmanaleika með UST lausnum en í mörgum Evrópulöndum býr um 

helmingur 65 ára og eldri íbúa einn síns liðs. Einnig stefnir ESB að því að 
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efla opinbera þjónustu á Netinu. Leið sambandsins að þessum markmiðum 

er að efla samstöðu hagsmunaaðila og stofnana til að þróa Netið sem 

eftirlitskerfi með heimilum, nota sjóði sambandsins til að stuðla að þróun 

tilraunaverkefna í UST fyrir aldraða og styrkja rannsóknir og nýsköpun á 

UST-búnaði sem geta gagnast öldruðum. Segja má að tilraunaverkefni ESB 

þau sem gerð er grein fyrir í þessu verki sýni vel áherslur á aukin lífsgæði 

fyrir aldraða með hjálp UST. Þar kemu fram að bætt lífsgæði með UST 

felast í bættri heilbrigðisþjónustu, sjálfstæði aldraðra með lengri búsetu 

heima við, auknu öryggi vegna tilkomu hvers konar eftirlits- og vöktunar-

kerfa, stuðnings við daglegar athafnir og með félagslegum stuðningi.  

5.3 Stefna íslenskra stjórnvalda og lífsgæðin 

Fátt er í stefnu íslenskra stjórnvalda í UST fyrir aldraða sem beinlínis er 

hægt að tengja sérstakri áherslu á lífsgæði. Helst er að benda á að 

ávinningur UST felist í því að styrkja tengsl milli kynslóða, bæta ímynd og 

skapa raunsæja mynd af öldruðum og að aldraðir verði sjálfir talsmenn í 

eigin málum. Talað er nokkuð óljóst um jafnan rétt aldraðra til að vera 

þátttakendur í upplýsingasamfélaginu á við aðra og að nauðsynlegt sé að 

hvetja þá til virkrar þátttöku á öllum sviðum samfélagsins. Einnig má 

tengja það við að auka lífsgæði þegar sagt er að aukin samskipti á Netinu 

sé lykilatriði fyrir velferð. Þá er sagt að hvers kyns þjónusta fyrir aldraða 

verði aukin sjálfsafgreiðsla og sem dæmi um hana eru samskipti við 

opinbera aðila og yfirlit yfir þjónustu þeirra. Þá er talað um öryggi aldraðra 

í framtíðarstefnumótun íslenskra stjórnvalda og sagt að með þráðlausum 

samskiptum verði hægt að tryggja öryggi heima fyrir. Stefnumótun 

íslenskra stjórnvalda í UST fyrir aldraða virðist samt helst miða að því að 

þeir séu óvirkur hópur og helstu not UST felist í því að lagi sé komið á 

skráningu heilbrigðiskerfisins á upplýsingum um þá.  
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6 Umræða 

Eftir að hafa gert grein fyrir helstu niðustöðum verða hér dregin saman 

nokkur atriði sem kunna að skipta máli þegar metnir eru framtíðar-

möguleikar aldraðra til að nýta sér upplýsingatækni til að bæta lífsgæði 

sín. Sjónarhorninu verður í fyrri kafla beint að atriðum sem geta hindrað 

eða ógnað öldruðum frá því að nýta sér UST og hamlað því að lífsgæði 

þeirri batni en í seinni kafla koma fram hvaða tækifæri felast í UST fyrir 

aldraða og gætu bætt lífsgæði þeirra.  

6.1 Ógnanir (UST gegn öldruðum) 

Eins og áður hefur verið nefnt fylgja öldrun breytingar, bæði líkamlegar og 

félagslegar. Líkaminn hrörnar, minnið verður gloppótt, sjón daprast, heyrn 

deyfist og fínhreyfigeta minnkar. Til viðbótar glímir hinn aldraði við 

breyttar félagslegar aðstæður sem oft leiða til einangrunar. Það dregur auk 

þess úr námsgetu sérstaklega þegar kemur að því að koma skipulagi á 

þekkinguna (Berger, 2011; Richardson, o.fl. 2005; Jón Björnsson, 1993a; 

Kristín Runólfsdóttir, 2008; Slegers, o.fl. 2012). Rannsóknir sýna að aldraðir 

glíma við hindranir í sambandi við UST sem eru tilfinningalegar eins og 

skort á sjálfstrausti og tæknihræðslu. Þeir fá ekki stuðning og sjá ekki þörf 

á að tileinka sér UST (Godfrey og Johnson, 2009; Richardson, o.fl. 2005; 

Slegers, o.fl. 2012). Það kemur því kannski ekki á óvart að miðað við yngri 

hópa samfélagsins eiga færri aldraðir tölvur og eru síður netttengdir. Þá 

hafa þeir litla þekkingu að byggja á og eru ekki eins áhugasamir og yngra 

fólk (Ágústa Pálsdóttir, 2011; Berger, 2011; Richarsdson, o.fl. 2005; Zickuhr 

og Smith, 2012). Stundum er sagt að UST sé veruleiki yngri kynslóðanna 

(Richarsdson, o.fl. 2005; Zickuhr og Smith, 2012). Það má því ljóst vera að 

fyrir aldraðan einstakling hamla fyrrgreindir þættir hann í að takast á við 

nýtt nám sem er ekki þáttur af fyrri reynslu eða veruleika og ógnar því 

möguleikum til að öðlast nýja þekkingu og beita henni (Bruner, 1972). Í 

dag er jafnvel talað um að það sé álíka mikilvægt fyrir þegna nútímasam-

félags að vera upplýsingalæsir eins og læsir á bók. Það þýðir að sá upplýs-

ingalæsi þarf að geta notað Netið sem tæki til að lesa, skrifa og eiga 

samskipti við aðra (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2010). Það má því vera ljóst að 

aldraðir sem ekki eru upplýsingalæsir í þessum skilningi geta varla talist 
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vera hluti né þátttakendur í samfélaginu og þetta ólæsi eða óupplýsinga-

læsi er því talið geta ógnað öldruðum frá því að geta nýtt sér UST. 

Sagt er að lífsgæði felist í því að reynsla einstaklingsins samræmist 

vonum hans og væntingum og þar af leiðir er ekki um lífsgæði að ræða 

þegar veruleikinn stendur ekki undir væntingum (WHO, 2005). Þetta þýðir 

því að þegar aldraðir upplifa veruleikann í sífellt auknum mæli litaðan af 

veruleika UST hlýtur það að draga úr lífsgæðum að vera ekki sjálfur hluti af 

þeim veruleika. Það er álit kennimanna að mikilvægt sé að þekking sé 

tengd fyrri reynslu og áhuga og námið sé því byggt upp á reynslu aldraðra 

(Bruner, 1972) Reynsla aldraðra af UST er oft ekki mikil og námið verður 

þeim framandi (Fox, 2004; Karavidas, o.fl. 2005; Godfrey og Johnson, 

2009; Richardson, o.fl. 2005). Bruner segir að þekking sé afurð þess 

hvernig einstaklingar skapa merkingu úr reynslu sinni og sjálfsmynd 

einstaklingsins mótist af því umhverfi sem hann hrærist í þeim breytingum 

sem þar verða. Þegar umhverfið er framandi, eins og veruleiki aldraðra er 

gagnvart UST, er ekki hægt annað en að segja að þar felist ógn fyrir aldraða 

sem vilja ná að öðlast hæfni í UST. Það verður enn ljósara ef litið er til þess 

sem Bruner bætir við en hann segir að nemandinn geti ekki skilið 

viðfangsefnið fyrr en hann þekkir það. (Bruner, 1960, 1966, 1967, 1972, 

1990, Hafþór Guðjónsson, 2005). Þegar litið er til kenninga Knowles kveður 

við svipaðan tón en hann telur að námshvöt aldraðra sé fyrir hendi en 

námið þurfi að endurspegla áhuga þeirra og fyrri reynslu og tengjast 

hagnýtum viðfangsefnum. (Kowles, o.fl. 2011). Dewey talar á svipuðum 

nótum en hann telur að ósvikin menntun hljóti alltaf að byggja á reynslu 

nemandans. Þá telur Dewey að slæm reynsla leiði ekki endilega til góðrar 

menntunar en gæti hamlað henni (Jarvis, 2004; Dewey, 2000). Þar sem oft 

er hætta á að aldraðir, sem glíma við að öðlast þekkingu á framandi sviði 

UST, hafi af því slæma reynslu, getur það dregið úr áhuga þeirra og haft 

hamlandi áhrif á að afla sér þeirrar þekkingar. Í rannsóknum hefur komið 

fram bitur reynsla af fyrstu kynnum af tölvum og í kjölfarið fylgja kvíði og 

streita vegna þess að aldraðir finna fyrir kröfum samfélagsins um að þeir 

þurfi að tileinka sér þessa nýju tækni. Það er athyglisvert að þetta eru 

viðhorf samfélagsins og aldraðra til sjálfs síns. Litið er á þessa upplifun 

aldraðra sem vandamál en ekki eðlilegan þátt ellinnar (Richardson, o.fl. 

2005). Þá virðist viðhorf samfélagsins til ávinnings aldraðra af UST vera 

annað en aldraðra. Stjórnvöld einblína tíðum á efnahagslegan ávinning 

samfélagsins en aldraðir líta svo á að ávinningurinn felist í betri 

möguleikum á samskiptum og má líta á þessa togstreitu sem ógn við það 
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að aldraðir læri að nýta sér UST á eigin forsendum (Kristín Runólfsdóttir, 

2008; Richardson, o.fl. 2005). 

Þegar litið er til stefnu Evrópusambandsins fer ekki mikið fyrir 

hugmyndum um hvernig námi eldri borgara í UST sé best fyrir komið. Þar 

kemur samt fyrir skilningur á að það þurfi að þróa notandavænni 

tölvubúnað fyrir aldraða og má því segja að stjórnvöldum sé ljóst að skert 

fínhreyfifærni, sjóndepra, andleg snerpa og minni séu þættir sem þarf að 

huga að. Sagt er að helstu ógnirnar séu fólgnar í skilningsleysi markaðarins 

á sérþörfum aldraðra sem fyrrnefndar hamlanir leiða af sér. Þá er bent á 

að stjórnvöld séu ekki nægilega markviss í stuðningi sínum við tækniþróun 

og fjárfestingu fyrirtækja á tölvubúnaði fyrir aldraða. Einnig er skilningur á 

að þarfir aldraðra geta verið aðrar en annarra hópa samfélagsins því sagt 

er að það þurfi að meta þessar þarfir en ekki er kveðið nánar á um hvernig 

það skuli gert (European Commission, 2010; Innanríkisráðuneytið, 2011). 

Evrópusambandið hefur komið á fót ýmsum UST- tilraunaverkefnum í því 

augnamiði að aldraðir geti búið lengur en ella heima hjá sér og verið 

sjálfstæðir óháð aldri og búsetu (European Commission, 2010). Hefur áður 

verið gerð grein fyrir nokkrum þessara verkefna, markmiðum þeirra og 

ávinningi. Það sem er þó sammerkt þessum verkefnum er að þar er lítt 

fjallað um það hvernig megi kenna og þjálfa aldraða notendur til þess að 

þeir geti nýtt sér búnað þann sem þeim stendur til boða. Það er aðeins 

látið eftir heilbrigðisstarfsfólki og starfsmönnum einkafyrirtækja eins og 

óþarft sé huga sérstaklega að þeim þætti sem snýr að kennslu. Þetta 

verður hér talið ógna þeim ávinningi sem verkefnin eiga að skila og mætti 

að ósekju huga betur að. Þrátt fyrir að bent hafi verið á aukin 

markaðstækifæri í UST sem miða að þörfum eldri borgara virðist hægt 

miða. Sagt er að markaðurinn hafi ófullnægjandi skilning á þörfum eldri 

notenda og þá skorti skilvirka stefnu stjórnvalda til að örva nýsköpun og 

fjárfestingu á sviði UST fyrir eldri borgara. Þetta gerist þrátt fyrir þá 

staðreynd að ör fjölgun aldraðra muni veita aukin markaðstækifæri til að 

þróa tæki og hugbúnað sem betur hentar þeim en nú er (European 

Commission, 2010). Þegar stefna íslenskra stjórnvalda er skoðuð fer ekki 

mikið fyrir umfjöllun um þætti sem gætu ógnað kunnáttu aldraðra í UST. 

Að vísu er sagt að nauðsyn sé á stórátaki í fræðslu og miðlun rafrænna 

upplýsinga til aldraðra og að það þurfi að grípa til sérstakra aðgerða til að 

tryggja jafnrétti aldraðra í kunnáttu í UST þar sem þeir búi við skerta 

líkamlega og andlega getu. Það er samt ekkert sagt um það í hverju þessar 

aðgerðir eigi að felast (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Jafnframt er á svipaðan hátt talað um að bæta aðgengi eldri borgara að 
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UST og sinna þörfum þeirra með því að efla fjarnám og fullorðinsfræðslu 

en enn vantar nánari útfærslu á framkvæmdinni. Hvaða þarfir er átt við? 

Geta aldraðir nýtt sér fjarnám? Er með fullorðinsfræðslu verið að höfða 

sérstaklega til aldraðra? Þetta eru spurningar sem ekki er svarað. Þá gæti 

það hamlað notkun Netsins að framboð á opinberri þjónustu á Netinu er 

sagt ábótavant í samanburði við Evrópulönd og þá virðast Íslendingar ekki 

nýta sér rafræn viðskipti í sama mæli og þau. Dreifing ábyrgðar á UST og 

óljós mörk innan stjórnsýslunnar á málaflokknum virðist einnig geta 

hamlað framþróun og aðgengi en sem dæmi um það heyrir upplýsinga-

samfélagið almennt undir forsætisráðuneytið, rafræn viðskipti heyra undir 

efnahags- og viðskiptaráðuneytið en ábyrgð á fjarskiptum undir 

innanríkisráðuneytið (Innanríkisráðuneytið, 2011). Benda má á að talið er 

að miklar breytingar muni verða á næstu árum á sviði póstþjónustu þannig 

að dreifing á bréfum muni dragast saman vegna aukinna rafrænna 

samskipta. Þar mun þá enn kreppa að hópum eins og öldruðum sem munu 

þurfa að hafa á valdi sínu kunnáttu til að geta átt í rafrænum samskiptum í 

auknum mæli (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

6.2 Tækifæri UST fyrir aldraða 

Fyrr var nefnt að aldraðir geti glímt við ýmsar hindranir eins og sjónrænar, 

andlegar og skerta fínhreyfigetu en það eru ýmsir þættir sem styrkja getu 

þeirra. Orðaforði og langtímaminni haldast þrátt fyrir öldrun og þá hefur 

komið í ljós að ályktunarhæfni eldri borgara er síst verri en hjá yngra fólki. 

Á þessum þáttum má því byggja þegar aldraðir glíma við UST en auk þess 

eykur öll þjálfun vitsmunalega hæfileika (Berger, 20111; Jón Björnsson, 

1993a). Þá má nefna annan fylgifisk öldrunar sem er einmanaleiki vegna 

aukinnar einangrunar. (Jón Björnsson, 1993a; Slegers, o.fl. 2012). Aldraðir 

telja helsta ávinning af UST felast í möguleikum á samskiptum, að geta 

sinnt áhugamálum, finna áhugaverðar upplýsingar og styrkjast að andlegri 

getu. Þess vegna er um að ræða tækifæri til að nýta þennan áhuga með 

UST sem leið til að draga úr einangrun og einmanaleika og bæta lífsgæði 

(Godfrey og Johnson, 2009; Richardson, o.fl. 2005; Slegers, o.fl. 2012). 

Hugtakið lífsgæði felur í sér tilfinningu einstaklingsins fyrir vellíðan, 

lífsfullnægju og upplifun en auk þess má bæta við skynjun hans á stöðu 

sinni í lífinu og sambandi við fjölskyldu og vini (WHO, 2005). Það eru því 

tækifæri með UST til að bæta lífsgæði aldraðra þar sem auk bættra 

samskipta felst í því tækni sem gefur þeim möguleika á að tilheyra 

samfélaginu og vera þátttakandi í því (Godfrey og Johnson, 2009). Er þar 

ekki síst horft til aðgangs að upplýsingum og til samskipta. Þá hafa 
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rannsóknir sýnt að við aukna tölvunotkun aldraðra eykst sjálfstraust þeirra 

og það dregur úr kvíða og þeir verða ánægðari með lífið því 

niðurstöðurnar sýna tengsl milli lífsánægju og tölvufærni (Karavidas, o.fl. 

2005; Slegers, o.fl. 2012). Það má því segja að UST hjálpar öldruðum til að 

viðhalda heilbrigði, halda sjálfstæði sínu, stjórna lífi sínu og hindra að 

andleg geta skerðist með aldrinum og þannig bætt lífsgæði. 

Þá má ekki gleyma því að færni aldraðra í UST eflist stöðugt. Þannig er 

mikill munur á netnotkun aldraðra um aldamótin eða í dag og þá nota þeir 

kunnáttu sína á fjölbreyttari hátt en áður eins og t.d. að eiga viðskipti í 

heimabanka og að eiga í samskiptum á svokölluðum samskiptasíðum en 

áður notuðu aldraðir nær eingöngu tölvupóst til samskipta (Zickuhr og 

Smith, 2012). Þá eru aldurshópar að verða aldraðir sem tilheyra svokallaðri  

„baby boomers“- kynslóð  sem sættir sig síður við að vera sett hjá en fyrri 

kynslóðir aldraða og vill taka þátt í samfélaginu með UST í leik en ekki síður 

starfi (Wagner, o.fl. 2010). Taka þarf mið af þessu þegar litið er til hvaða 

tækifæri öldruðum býðst með UST. Þá virðast þau sjónarmið fá aukið vægi 

í dag að aldraðir séu ekki hópur sem lætur bjóða sér að sitja óvirkur hjá 

þegar þarfir hans til að nýta UST eru metnar. Það kemur skýrt fram í 

rannsókn sem áður var gerð grein fyrir. Þar kom fram að með því að byggja 

upp óformlegt stuðningsnet fyrir ótæknilæsa eldri borgara sem stýrt var að 

eldri borgurum sjálfum út frá þeirra eigin þörfum var hægt að virkja þá til 

þátttöku og efla tækilæsi þeirra (Godfrey og Johnson, 2009). Þetta rímar 

ágætlega við stefnu Evrópusambandsins en í aðgerðaáætlun fram til 2015 

er miðað að því að rafræn þjónusta verði fyrir íbúa og fyrirtæki, í samvinnu 

við þá (European Commission, 2010, Innanríkisráðuneytið, 2011). Sama 

sjónamið er einnig að finna í stefnu íslenskra stjórnvalda sem telja að best 

fari á því að aldraðir verði sjálfir talsmenn í eigin málum (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Þegar horft er til kenninga Bruners kemur fram svipað viðhorf sem felst 

í því að menningin móti manninn og sé trúlega stærsti þátturinn sem gefur 

mannlegri hugsun form. Samfélagsveran verður fyrir áhrifum af menn-

ingarheimi samfélagsins og velur á virkan hátt úr vitneskju og varðveitir og 

notar það svo á skapandi hátt. Þekking mannsins liggur í upplifun og túlkun 

hans á þessum menningarheimi. Það má þá álykta sem svo að með því að 

tileinka sér UST, sem er ákveðinn menningarheimur samfélagsins, og velja 

úr þá möguleika, sem veita ánægju og lífsfyllingu eins og samskipti, séu 

aldraðir að nota þekkingu sína á skapandi hátt (Bruner, 1972). Samskonar 

viðhorf koma fram hjá fræðimönnunum Knowles og Dewey sem álykta að 

áhuginn sé drifkraftur þekkingarinnar og löngunin til að halda stöðugt 
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áfram að læra sé eitt mikilvægasta viðhorf mannsins. Þeir segja að þekking 

verði að vera tengd fyrri þekkingu, reynslu, áhuga og verði að vera hagnýt 

(Knowles, o.fl. 2011; Jarvis, 2004; Dewey, 2000). Dæmi um verkefni sem 

felur í sér tengsl við fyrri þekkingu og reynslu er verkefni sem heitir 

Sjónvarpið og aldraðir og er eitt af tilraunaverkefnum í notkun UST fyrir 

aldraða á vegum ESB. Markmið þess var að gera upplýsingasamfélagið 

aðgengilegt fyrir aldraða með stafrænni sjónvarpstækni en með sjón-

rænum táknmyndum eru notuð tæki eins og sjónvarpsfjarstýring, snerti-

skjár og sími til að tryggja netsamskipti sem og heilsu- og félagslega um-

önnun. Segja má að þar með hafi verið byggt á reynslu aldraðra og nýrri 

þekkingu bætt við fyrri þekkingu og þar er því greinilega tækifæri til að 

auka hæfni aldraða í UST (European Commission, 2011). Stefna 

Evrópusambandsins í málefnum aldraðra og UST hefur verið hér til 

umfjöllunar og felur í sér fleiri tækifæri fyrir aldraða en verið hefur. ESB 

lítur svo á að kunnátta aldraðra í UST sé ekki einungis færni sem gott er að 

afla sér heldur bæti færnin lífsgæði þeirra þar sem í henni felast aukin 

tækifæri til samskipta og meiri lífsánægju. Í stefnunni er svo kveðið nánar 

á um þrjú markmið sem heita að eldast vel heima, eldast vel í samfélaginu 

og eldast vel í vinnunni. Til að lýsa betur hvað fyrrnefnd markmið fela í sér 

hefur ESB lagt áherslu á nettengt eftirlitskerfi með heimilinu, beitingu 

fjarfundarbúnaðar til netsamskipta, efla hverskonar innkaup á Netinu, 

aðgang að opinberri rafrænni þjónustu eins og heimahjúkrun, stuðningi við 

aldraða sem glíma við vitræn vandamál og sveigjanlegar vinnuaðstæður 

sem UST býður upp á. Til þess að ná þessum markmiðum er ætlunin að 

þróa búnað sem hentar öldruðum til þess að þeir geti nýtt sér tæknina 

með samvinnu við evrópsk iðnfyrirtæki sem sjá þar aukin viðskiptatækifæri 

(European Commission, 2010; European Commission, 2011). Auk 

fyrrnefnds tilraunaverkefnis sem áður er getið gefa upplýsingar um fleiri 

verkefni á vegum ESB ágætis mynd af hvaða tækifæri UST getur gefið 

öldruðum. Í stuttu máli felast tækifærin í því að aldraðir haldi sem lengst 

sjálfstæði sínu með því að búa heima hjá sér, njóti þar öryggis, tryggi sér 

heilbrigðisþjónustu með stuðningi fagstétta og fái stuðning við daglegar 

athafnir (European Commission, 2011). Stefnumótun Evrópusamandsins 

miðar að því að horfa frekar á að tækifæri fyrir aldraða, með því nýta sér 

UST, felist í auknum aðgangi að vinnumarkaði, fleiri viðskiptatækifærum 

fyrir evrópskan iðnað og skilvirkari þjónustu heilbrigðis- og félagsþjónustu 

(European Commission, e.d.). Talið er að auður 65 ára og eldri Evrópubúa 

geti numið allt að 3 milljörðum evra. Markaðurinn fyrir eftirlits forrit með 

símatækni er sagður muni þrefaldast frá því nú er og fram til 2020 þ.e. frá 

13 til 37 milljónir manna og tækifæri fyrir hugbúnað sem miða að því að 
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aðstoða þá sem glíma við skerta hæfni miðað við aldur er talinn verða fyrir 

84 milljónir manna árið 2020. Sparnaður sjúkrahúsa vegna færri legudaga 

sem þakka má eftirliti með vakttækni er talinn geta sparað 1.5 milljarð 

evra í Þýskalandi einu. Bent er á að í Hollandi myndu eldri borgarar eyða 

sem nemur 500 milljónum evra á mánuði umfram núverandi útgjöld í 

vörur og þjónustu tengda UST sem kæmu til móts við þarfir þeirra á sviði 

UST. Um þessar mundir er mesta gróskan í forritasmíð fyrir aldraða sem 

tekur til þátta eins og umönnunar og vöktunar heima við, skipulagningu 

ferða og viðvörunarkerfa sem og betri tengibúnaðar til að geta nýtt sér 

UST (European Commission, e.d.).  

Framtíðarsýn Evrópusambandsins felur í sér að öldrun og UST verði 

skýrt samfélagslegt verkefni sem muni veita ný sóknarfæri fyrir upplýs-

ingatæknibúnað og þjónustu. UST tengd þjónusta á sviði ummönnunar 

hefur þegar aukist mjög t.d. á Bretlandseyjum og Danmörku. UST og 

öldrun verður lykilatriði í stefnu sambandsins á næstu árum hvað stafræna 

tækni varðar og verður í öndvegi í nýsköpunaráætlun sambandsins árið 

2020 (European Commission, e.d.). Íslensk stjórnvöld sjá margvísleg 

tækifæri fyrir aldraða til að verða í auknum mæi þáttakendur í því sem 

nefnt er upplýsingasamfélag. Þar ber hæst markmið um að fram til ársins 

2022 eigi að tryggja öllum landsmönnum jafna aðstöðu til að tileinka sér 

möguleika UST. Það hlýtur því að mega álykta sem svo að í kjölfarið komi 

aðgerðir til að svo megi verða en það kemur samt ekki fram. Í framhaldi 

þessa er samt talið nauðsynlegt að hvetja aldraða til virkrar þátttöku til að 

þeir geti nýtt sér tækifæri sem felast í að styrkja tengsl milli kynslóðanna, 

bæta ímynd og skapa raunsæja mynd af öldruðum. Þá sjá íslensk 

stjórnvöld tækifæri birtast í því að með UST geti aldraðir í ríkari mæli borið 

ábyrgð á eigin heilsu með auknu aðgengi að heilsutengdum upplýsingum á 

Netinu og telja að hvers kyns þjónusta verði aukin sjálfsafgreiðsla á Netinu. 

Þau lýsa nánar í hverju þessi þjónusta eigi að vera fólgin og nefna rafræna 

stjórnsýslu en auk þess að hægt verði að nálgast umsóknir, vottorð, 

tilkynningar og tímapantanir sem og persónulegar upplýsingar á Netinu. 

Jafnframt er miðað við að aldraðir geti með UST notið öryggis heima við 

með þráðlausum fjarskiptum. Að lokum má geta þess að íslensk stjórnvöld 

sjá aukin tækifæri felast í fjarnámi og fullorðinsfræðslu fyrir aldraða til að 

hæfa þá í að nota UST og telja að tryggja verði framboð á búnaði sem gæti 

nýst öldruðum (Forsætisráðuneytið, 2008; Heilbrigðis- og tryggingamála-

ráðuneytið, 2003; Innanríkisráðuneytið, 2011). 
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6.3 Samantekt 

Hér hefur í umræðukafla verið fjallað annars vegar um ógnanir sem hindra 

aldraða frá því að nýta sér UST og hins vegar tækifærin sem þeim bjóðast 

með UST. Það sem helst var talið til ógna voru líkamlegar, andlegar og 

félagslegar breytingar sem fylgja ellinni. Aldraðir glíma við slakari 

fínhreyfingar, minnkandi minnishæfni, daufari sjón og verri heyrn en þeir 

sem yngri eru. Sagt var að markaðurinn fyrir sérbúnað, sem tæki mið af 

þessum ógnum og gæti hjálpað öldruðum til að vera hæfari í að nýta sér 

UST, sýndi þessum sérþörfum aldraðra skilningsleysi. Einnig var bent á að 

stjórnvöld, bæði innan Evrópusambandsins og á Íslandi, hefðu ekki skilvirka 

stefnu til að örva nýsköpun og fjárfestingu á sviði UST fyrir eldri borgara. Þá 

var enga skýra stefnu að finna hjá stjórnvöldum hvernig ætti að stuðla að 

menntun og þjálfun aldraðra í að nýta sér UST. Einnig var bent á að auk 

fyrrnefndra ógnana glíma aldraðir við hindranir af tilfinningalegum toga eins 

og skort á sjálfstrausti og tæknihræðslu í sambandi við UST. Lífsgæði felast í 

því að reynsla einstaklingsins samræmist vonum hans og væntingum. 

Aldraðir glíma við veruleika UST sem er veruleiki yngri kynslóðanna og er 

ekki í takt við þeirra eigin reynslu eða veruleika og ógnar því möguleikum 

þeirra til að öðlast nýja þekkingu og beita henni sem þýðir að veruleiki UST 

er ógn við lífsgæði þeirra. Einnig var bent á ósamræmi á milli væntinga 

samfélagsins til aldraðra og UST og væntinga aldraðra. Stjórnvöld einblína á 

efnahagslegan ávinning en aldraðir sjá fyrst og fremst tækifæri felast í 

auknum samskiptum við ættingja og vini. Þetta ósamræmi veldur því 

togstreitu og ógnar því hvaða þætti skal leggja áherslu á þegar hæfa á 

aldraða til að nýta sér UST.  

Stundum er sagt að í ógnunum felist tækifærin. Það má til sanns vegar 

færa þegar teknir eru saman þættir sem geta styrkt aldraða í að nýta sér 

UST. Orðaforði, langtímaminni og ályktunarhæfni eru þættir sem má 

byggja á í glímu aldraðra við UST en þeir eru síst verri en hjá yngra fólki. Þá 

var greint frá því að aldraðir sjá helst not og tækifæri í netsamskiptum með 

UST sem gefur þeim tækifæri til að draga úr einangrun og einmanaleika. 

Auk þess gefst með netsamskiptum tækifæri fyrir aldraða til að tilheyra 

samfélaginu og vera þátttakandi í því og eru því til þess fallin að bæta 

lífsgæði þar sem þau stuðla að vellíðan og lífsánægju. Bent var á að með 

nýrri kynslóðum aldraðra megi vænta breytinga þar sem þær láta ekki 

bjóða sér að vera settar til hliðar og vilji taka þátt í þjóðfélaginu í leik og 

starfi með því  að nota UST. Fram komu kenningar fræðimanna sem voru 

sammála um að menningin móti manninn þannig að samfélagsveran velur 

úr vitneskju og notar á skapandi hátt ásamt því að byggja þekkingu á fyrri 
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reynslu og áhuga. Jafnframt var greint frá stefnu Evrópusambandsins í 

málefnum aldraðra og UST og horft á hana tækifærisaugum. Aðalatriði 

stefnu ESB er að líta svo á að UST fyrir aldraða bæti lífsgæði en sé ekki 

aðeins færni sem gott er að verða sér út um. Nefnt var dæmi um verkefni 

á vegum sambandsins sem byggir á reynslu aldraðra og eru í anda 

kenninga sem fyrr eru nefndar. Þar var sjónvarpstækni notuð til að gera 

upplýsingasamfélagið aðgengilegt fyrir aldraða. Var þá byggt á fyrri reynslu 

aldraðra til að bæta við nýrri þekkingu. Segja má að í hnotskurn felist 

stefna ESB í að sjá lífsgæðatækifæri með UST fyrir aldraða felast í því að 

þannig geti þeir haldið sem lengst sjálfstæði sínu með því að búa heima, 

njóti þar öryggis og tryggt sér heilbrigðisþjónustu.  

     Svipuð sjónarmið koma fram hjá íslenskum stjórnvöldum sem vilja 

tryggja öllum landsmönnum jafna aðstöðu til að tileinka sér möguleika 

UST. Þau sjá tilganginn með auknu aðgengi aldraðra að UST felast í betri 

aðgengi þeirra að heilsutengdum upplýsingum, betri tengslum kynslóða og 

auknu öryggi heima fyrir. Jafnframt þessu telja íslensk stjórnvöld að 

aðgengi aldraðra að UST muni bæta ímynd þeirra í augum samborgaranna. 

Lítið er þó sagt um hvernig þessu eigi að ná, hvernig eigi að bæta þessa 

ímynd aldraðra og engin verkefni sambærileg og við tilraunaverkefni ESB 

er að finna í stefnu íslenskra stjórnvalda.  

6.4 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar heimildaritgerðar liggja nú fyrir og ýmislegt kom 

höfundi á óvart. Það virðis ljóst að sjónarhorn samfélagsins til UST og 

aldraðra þarf að breytast og miða að því að þátttaka þeirra í upplýsinga-

samfélagi nútímans bæti lífsgæði þeirra og sé í því ljósi mikilvæg. Orðtakið 

segir að úr hlekkjunum megi smíða sverð. Stjórnvöld og samfélagið allt 

þarf að gera sér betur en nú er grein fyrir hvað það er við UST sem dregur 

úr hæfni og möguleikum aldraðra til að nýta sér þessa tækni en ekki síður 

að átta sig á styrkleikum aldraðra og byggja á þeim. Það er alla vega ljóst 

að ekki er hægt lengur að gleyma öldruðum þegar UST-tækni er þróuð. 

Það þarf að hjálpa þeim að ná tökum á henni með því að höfða til áhuga 

þeirra og reynslu á forsendum aldraðra sjálfra. Þá er ekki heldur hægt að 

láta eins og aldraðir geti beðið geymdir sem óvirkur hópur á hliðarlínunni 

og missi þannig af tækifæri til að bæta lífsgæði sín með UST. Ef til vill má 

snúa þessu við og spyrja hvort samfélagið sé ekki að missa af lífsgæðum 

með því að skilja aldraða eftir. 





 

77 

Heimildaskrá 

Anna Ólafsdóttir og Ásrún Matthíasdóttir. (2004). Könnun á notkun 

háskólanemenda á upplýsinga- og samskiptatækni í þremur háskólum 

á Íslandi haustið 2002. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla 

Íslands. 

Ágústa Pálsdóttir. (2011, október). Að rekast óvænt á upplýsingar - 

Upplýsingaöflun aldraðra og aðstandenda þeirra. Þjóðarspegillinn. 

Sótt 28. janúar 2012 af http://skemman.is/stream/get/1946/ 10261/ 

25581/3/Felagsogmannv_deild.pdf 

Berger, K. S. (2011). The Developing person though the life span (8. 

útgáfa). New York: Worth publishers. 

Bond, J. og Corner, L. (2004). Quality of life and older people. Berkshire: 

Open University Press.  

Bruner, J. (1966). The Process of education. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Bruner , J.(1967). Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Bruner, J. (1972). The Relevance of education. Anita Gil, London: George 

Allen og Unwin.  

Bruner,J. (1990). Acts of meaning. Cambridge,MA: Harvard University Press. 

Bruner, J. (1996). The Culture of education. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Daði Ingólfsson. (2003, maí). Hver var upprunalegur tilgangur netsins? 

Vísindavefurinn. Sótt 2. febrúar 2011 af http://visindavefur.hi.is/ 

svar.asp?id=3395 

Dewey, J. (1916). Democracy and education. London: Collie Macmillan.  

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  



 

78 

European Commission, Information Society and Media. (2010, október). 

Overview of European strategy in ICT for ageing well. Sótt 2.nóvember 

2012 af http://ec.europa.eu/information_society/activities/ einclus 

ion/ docs/ageing/overview.pdf 

European commission, Information Society and Media. (2011, apríl). EU- 

funded deployment projects in the area of ICT for ageing well . Sótt 

10.janúar 2012 af http://ec.europa.eu/information_society/ activi 

ties/ einclusion/docs/ageing/cip_projects.pdf 

European commission, Information Society and Media. (e.d.). Ageing well 

in the information society. EU action plan. Sótt 2.nóvember 2011 af 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/a

geing/execUSTive_summary.pdf 

Forsætisráðuneytið. (2008, maí). Netríkið Ísland. Stefna ríkisstjórnar 

Íslands um upplýsingasamfélagið 2008 – 2012. Sótt 2. nóvember 2011 

af http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettamyndir/NETRIKID_ 

ISLAND_stefnuskra.pdf 

Fox, S. (2004). Older Americans and the Internet. Sótt 25. janúar 2012 af 

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2004/PIP_Senio

rs_Online_2004.pdf.pdf 

Godfrey, M. og Johnson, O. (2009). Digital circles of support: Meeting the 

information needs of older people. Computers in Human Behavior, 

25(3), 633 - 642.  

Guðný Guðbjörnsdóttir. (2010). The uses and challenges of the “New 

literacies” - Web 2.0 in education and innovation. Netla - veftímarit 

um uppeldi og menntun, 9(2).  

Hafþór Guðjónsson. (2005, júní). Einstaklingsmiðað nám. Netla-veftímarit 

um uppeldi og menntun. Sótt 10. nóvember 2011 af 

http://www.scribd.com/doc/7002113/Einstaklingsmia-NAM 

Hagstofa Íslands. (2005, júní). Notkun heimila og einstaklinga á 

tæknibúnaði og Interneti árið 2005. Sótt 1. febrúar 2011 af 

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1321 

Hagstofa Íslands. (2008, desember). Spá um mannfjölda 2008 - 2050. Sótt 

2. febrúar 2012 af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=8990 

Hagstofa Íslands. (2010, júlí). Spá um mannfjölda 2010 - 2060. Sótt 2. 

febrúar 2012 af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=11237 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/ageing/executive_summary.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/ageing/executive_summary.pdf
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2004/PIP_Seniors_Online_2004.pdf.pdf
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2004/PIP_Seniors_Online_2004.pdf.pdf
http://www.scribd.com/doc/7002113/Einstaklingsmia-NAM
http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1321
https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=8990
https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=11237


 

79 

Hagstofa Íslands. (2011, mars). Mannfjöldaþróun 2010. Sótt 3. febrúar 

2012 af https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=12311 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2012. Sótt 

12.maí af http://www.hagstofan.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/ 

varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+kyni+og+aldri+1

841%2D2012++++++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang

=3%26units=Fj%F6ldi 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. (2003, mars). Skýrsla stýrihóps 

um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015. Sótt 2. 

nóvember af http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/ stef 

num-aldradir.pdf 

Innanríkisráðuneytið. (2011). Þingsályktun um tólf ára fjarskiptaáætlun 

fyrir árin 2011 - 2022. Sótt 3. nóvember af http://www.innan 

rikisraduneyti.is/media/.../Tolf-ara-fjarskiptaa aetlun-26.10.11.doc 

Jarvis,P. (2004). Adult ecucation and lifelong learning. (3. útgáfa). New 

York: Routledge Falmer. 

Jón Björnsson. (1993a). Hvenær verður maður gamall ? Hörður Þorgilsson 

og Jakob Smári (ritstj.). Sálfræðibókin. Reykjavík: Forlagið. 

Jón Björnsson. (1993b). Hvernig eldast samvistir og vensl? Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári (ritstj.). Sálfræðibókin. Reykjavík: Forlagið.  

Karavidas, M., Lim, N., K. og Katsikas, S., L. (2005). The effects of 

computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21(2), 

697 - 711.  

Knowles, M. S., Holton, F. H. og Swanson, R. A. (2011).The Adult Learner 

(7.útgáfa). London: Elsevier. 

Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson. (2009). Lífsgæði 

og lífsgæðarannsóknir. Tímarit hjúkrunarfræðinga, 85 (4), 22 - 29.  

Kristín Runólfsdóttir. (2008, maí). Tölvunotkun og – færni eldra fólks. 

Kennaraháskóli Íslands: Reykjavík. Sótt 13. febrúar 2012 af 

http://hdl.hand le.net/1946/1895 

Lindstöm, B. (1994). Quality of life for children and disabled children based 

on health as a resource concept. Journal of Epidemiology and 

Community Health, 48, 529 - 530.  

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=12311


 

80 

Maslow, A. (1999). Toward a psychology of being. (3.útg.). New York: John 

Wiley and Sons. 

MaCall, S. (1980). What is quality of life? Philosophica, 25(1), 5 – 14.  

Næs, S. og Eriksen, J. (2006). Diabetes og livskvalitet. Oslo: Norsk institutt 

for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova). Sótt 9. apríl 

2012 af http://nova.no/asset/2077/1/2077_1.pdf 

O´Boyle, C. A. (1997). Measuring the quality of later life. Phil.Trans. R. Soc. 

Lond. B, 352, 1871-1879.  

Richardson, M., Weaver, C. K. og Zorn, T. E. (2005). Getting on older New 

Zealanders perceptions of computing. New media & society, 2, 219-245.  

Sigurlína Davíðsdóttir. ( 2006, febrúar). Gætuð þið sagt mér frá Abraham 

Maslow og kenningu hans um þarfapíramídann? Vísindavefurinn. Sótt 

7.febrúar 2012 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5647 

Slegers, K., van Boxtel, M. P. J. og Jolles, J. (2012). Computer use in older 

adults: Determinants and the relationship with cognititve change over 

6 year episode. Computers in Human Behavior, 28,(1), 1-10.  

Stanhope, M. og Lancaster,  J. (1992). Community health nursing process and 

practice for promoting health (3. útg.). St. Louis: Mosby Year Book. 

Torfi Hjartarson. (2004). Samantekt byggð á bókarkaflanum 

Informationsteknologi og pædagogik – Indkredsning af et felt eftir 

Esben Fuglsang. Sótt 20.nóvember 2011 af http://starfsfolk.khi.is/ 

torfi/fuglsang/ 

Zickuhr, K. og Smith, A. (2012, apríl). Digital differences. Washington DC:  

Pew Research Center’s Internet & American Life Project. Sótt 26. apríl 

af http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_Digital_ 

differences_041312.pdf 

Wagner, N., Hassanein, K. og Head, M. (2010). Computer use by older 

adults: A multi-disciplinary review. Computer in Human Behavior, 

26(5), 870-882.  

WHO. (2005). Introducing the WHOQOL instruments. Sótt 4. apríl 2012 af 

http://depts.washington.edu/yqol/docs/WHOQOL_Info.pdf

http://nova.no/asset/2077/1/2077_1.pdf
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5647
http://pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2012/PIP_Digital_differences_041312.pdf
http://pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2012/PIP_Digital_differences_041312.pdf


 

81 

 


