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Ágrip 
 
Markmið þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á það sem kallast minningavinna. Unnið 

var út frá heimildum um efnið, íslenskum sem erlendum og stuðst við reynslu úr 

vettvangsnámi. Sú reynsla telur tvo hópa, með sex manns í hvorum hópi að jafnaði.  

Minningahópur er starfsemi þar sem ákveðinn fjöldi aldraðra mynda hóp, hittast 

reglulega og rifja upp minningar. Markmiðið með því er m.a. að rjúfa einangrun, styrkja 

sjálfsmynd og veita ánægju. Sjónarmið sálgæslu er að í samtali og nærveru sé fólgin 

stuðningur. Leiðbeinandi þarf að vera til staðar fyrir fólkið, og jafnvel elska það án 

skilyrða. Meiri áhætta er fólgin í því að gera ekki neitt heldur en að þessi starfsemi sé 

stunduð. Sjónarmið fötlunarfræðinnar er fólgið í því að fólk, sem býr á hjúkrunar-

heimilum sé í raun fatlað fólk sem hafi þörf fyrir eflandi samskiptahætti, samkennd, 

samvinnu og gagnkvæmni.  
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Inngangur 
 
Minningavinna er heiti yfir starfsemi þar sem fólk hittist og ræðir minningar sínar, hvort 

heldur sem þær eru gamlar eða nýjar. Það má þess vegna kalla nefnda starfsemi 

mannamót; því minningavinna stuðlar m.a. að myndun félagstengsla og ánægju með 

margvíslegum hætti.    

  Hér er ekki ætlunin að skoða minningavinnu sem tegund af meðferð þar sem 

mælitæki eru notuð til að meta árangur, né heldur lífssögulegar aðferðir þar sem allur 

æviferillinn er tekinn fyrir og grandskoðaður eins og gert hefur verið í fötlunarfræðinni. 

 Hér er ætlunin hins vegar að varpa ljósi á minningavinnu þar sem markmiðið 

er aukin virkni og bætt líðan. Í þeim efnum er miðað við gildi þess að vera til staðar 

fyrir aðra í samtali og nærveru. Einmitt það má kalla sálgæslu og verkefni þetta hefur 

sjónarmið hennar að leiðarljósi. Því til stuðnings er m. a. vitnað í heimspeki Martins 

Buber og bókmenntir Williams Shakespeare.  

 Farið er inn á svið fötlunarfræðinnar út frá umræðunni um valdeflingu og  

þann veruleika sem tengist fólki með heilabilun. Til samanburðar kemur minningavinna 

þar sem fólk er ekki með heilabilun.  Ritgerð þessi er bæði unnin út frá rannsóknum á 

heimildum um minningavinnu og reynslu af vettvangi með minningahópum.      

  Þessi ritgerð er innlegg í umræðuna um betri öldrunarþjónustu og er ætluð 

öllum þeim sem vilja skoða þá þjónustu sem minningavinna er.   
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1. Aldraðir og íslenskt samfélag 
 
Hvenær telst maður orðinn gamall? Talað hefur verið um að aldur sé afstætt hugtak.  

Hægt er að vera sjötugur og vera hvergi tilbúinn að fara á eftirlaun á meðan einhver 

annar kann að taka hinu sama fegins hendi. Æviárafjöldinn einn og sér segir því 

takmarkaða sögu.  

   Mörk efri ára geta hafist um sextugt og hin efri ár staðið til áttræðs. Eftir 

áttrætt er síðan talað um elli. Það er þó engin ein skilgreining til um það hvenær fólk 

teljist gamalt. Því getur ráðið heilsufar, líkamlegt og eða andlegt. Samfélagið sem hinn 

aldraði tilheyrir setur einnig reglur um hvenær fólk teljist vera komið á efri ár. Þannig 

eru ellilífeyrismörkin hérlendis við sextíu og sjö ára aldur, sem er stjórnmálaleg 

ákvörðun íslensks samfélags (Jón Björnsson, 2004). Þá er opinberum starfsmönnum 

gert að láta af störfum um sjötugt og félög eldri borgara er öllum opin sem eru sextíu ára 

og eldri (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).   

   Atvinnuþátttaka fólks á aldrinum 50 til 69 ára er 80% við upphaf þessarar 

aldar. Flestir láta af störfum um sjötugt en sumir halda þó áfram að vinna ánægjunnar 

vegna eða vegna fjárhagsstöðu (Sigrún Guðjónsdóttir, 2006). Samkvæmt íslenskum 

lögum er gert ráð fyrir að fólk hætti störfum um sjötugt og aldursárin eru notuð sem 

mælikvarði á vinnugetu.  

 Gert er ráð fyrir því að fram til ársins 2010 muni heildaríbúafjölgun á Íslandi 

verða um 5%. Fólki sem er eldra en 65 ára mun hins vegar fjölga um 11%, og þeim sem 

eru eldri en 80 ára um 29% (Heilbrigðisráðuneytið, 2002). 

  Í heilbrigðisáætlun til 2010 hefur verið sett fram það markmið að 75% fólks 

80 ára og eldra verði við svo góða heilsu að það geti búið utan hjúkrunar- og elliheimila   

(Heilbrigðisráðuneytið, 2002). Það er einungis um fjórðungur fólks yfir áttrætt og um 

leið einn hluti þess hóps sem ætla má að taki helst þátt í þeirri minningavinnu sem rætt 

er um hér að neðan.  

 Sigrún Huld Þorgrímsdóttir (2008) telur að það megi gera ráð fyrir því að 

stærsta verkefni heilbrigðisþjónustu á næstu áratugum verði á sviði öldrunarþjónustu og 

langveiku öldruðu fólki eigi óhjákvæmilega eftir að fjölga samhliða ofangreindri þróun.   

Þess vegna mætti ætla að aðferðir svipaðar minningavinnu eigi eftir að vaxa og verða 

órjúfanlegur hluti af þjónustu við aldraða.  
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1.1 Um ný hlutverk við eftirlaunaaldur  

Með því að fólk hættir að vinna verða miklar breytingar. Nýir hlutir koma til sögunnar 

eins og t.d. meiri frítími, aukinn tími fyrir tómstundir, tækifæri til að ferðast meira eða 

njóta þess að vera með barnabörnum. Á móti kemur að heilsa og styrkur fer oft 

minnkandi, tekjur minnka, vinir hverfa á braut sökum aldurs, og það kann að vera 

nauðsynlegt að flytja úr stærra, í minna húsnæði (Moberg, 2001).   

 Fleira kemur til. Þegar fólk hverfur frá þeim störfum sem það hefur áður 

sinnt, jafnvel um árabil, verður breyting á hlutverkum. Sjálfsmyndin sem fylgdi því að 

gegna ákveðnu starfi getur breyst, þegar eftirlaunaaldri er náð.  Um leið verður þörf 

fyrir ný hlutverk (Moberg, 2001). Afa- eða ömmuhlutverk taka þá  oft við.  

 Á efri árum getur tilfinning um gagnsleysi gert vart við sig og  stundum 

getur þörfin fyrir tilgang og merkingu með lífinu orðið sterkari en ella. Samfara því 

getur e.t.v. fylgt örvænting og eða jafnvel þunglyndi (Moberg, 2001).  Það má ætla að í 

hverjum manni búi lífsneisti sem hafi þörf fyrir einhvern tilgang með lífinu eða þá að 

geta orðið til einhvers gagns. Sá tilgangur getur horfið fólki meðan það hefur lítið fyrir 

stafni.  

 Gibson (2006) segir að með því að takast á við fortíðina skapist forsendur til 

þess að hjálpa fólki  við að skilja tilganginn með lífinu, gera það þolanlegra og 

skiljanlegra og um leið að veita undirbúning gagnvart hinu óumflýjanlega. Þessu er 

Moberg (2001) alveg sammála en hann segir jafnframt að aldraðir óttist ferlið fyrir 

dauðann meir en dauðann sjálfan. Þess vegna sé mikilvægt að takast á við alla þjáningu 

og þá um leið tilfinningalega þjáningu gagnvart fortíðinni.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 7 

2.  Saga minningavinnu  
 

Á undanförnum árum hafa minningahópar verið stofnaðir í því skyni að sinna andlegum 

þáttum í heilsufari aldraðra einstaklinga. Stofnun minningahópa hefur verið hluti af 

þeirri þróun sem orðið hefur í öldrunarþjónustu, að vaxandi áhugi hefur verið fyrir 

einstaklingshæfðri þjónustu fyrir aldraða. Sú þjónusta hefur beinst  að aukinni 

sjálfsvirðingu aldraðra og því að þeir njóti sem mest frelsis til þess að þeir geti kosið 

það sem þeir vilji sjálfir (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Sá skilningur hefur farið 

hægt vaxandi, á umliðnum 40 til 50 árum að það sé mikilvægt fyrir aldraða að þeir geti 

horft til baka, rifjað upp gamlar minningar og deilt þeim með öðrum (Gibson, 2006).    

  Fyrir 1960 þótti mönnum ekki ráðlegt að rifja upp gamlar minningar vegna 

þess að það hefði ekkert gott í för með sér  (Lin, Dai, og Hwang, 2003). Á sjötta 

áratugnum voru gerðar mjög margar rannsóknir á öldruðum og voru niðurstöðurnar þær 

að aldraðir væru fólk að sem lifði í fortíðinni og þótti miður að aldraðir skjólstæðingar 

sóttu í að rifja upp atburði úr lífi sínu og segja frá þeim (Butler, 2002).  

  Eftir að Robert Butler hafði skrifað grein í tímaritið Psychiatry árið 1963 um 

að upprifjun minninga hefði jákvæða geðræna þýðingu fyrir aldraða (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008) og þær væru bæði almennur og eðlilegur hlutur fyrir fólk á öllum 

aldri, breyttist viðhorf fagfólks gagnvart minningavinnu (Lin, Dai, og Hwang, 2003).   

  Um miðjan áttunda áratuginn var því haldið fram af fagaðilum í 

öldrunarþjónustu í London að að það væri rangt að hvetja til upprifjunar vegna þess að 

það hefði í för með sér að aldraðir næðu  ekki að fóta sig í nútíðinni (Gibson, 2006).  

Ekki er að undra að ýmsir fagaðilar í London hafi haft efasemdir um upprifjun minninga 

á þessum árum miðað við Bandaríkin, því minningavinna sem skipulegt inngrip fór 

heldur seinna af stað í Bretlandi en í Bandaríkjunum eða um 1980 (Sigrún Huld 

Þorgrímsdóttir, 2008).     

2.1 . Saga minningavinnu á Íslandi  

Fyrsta skipulega minningavinnan með öldruðum hér á landi er starf Þjóðháttadeildar 

Þjóðminjasafns Íslands á árunum 1981 til 1985. Þá voru búnar til spurningaskrár og 

aldraðir heimildamenn svöruðu þeim skriflega. Heilbrigðisráðuneytið veitti síðan fé til 

þess að hægt yrði að taka viðtöl við fólk á elliheimilum sem hefði ekki lengur færni til 

þess að svara spurningum skriflega. Þetta starf fór fram sem sumarvinna hjá námsfólki 

og þá aðallega hjá sagnfræðinemum. Heilbrigðisráðuneytið tók þátt í kostnaði við þetta 
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út frá þeirri forsendu að um væri að ræða starf í þágu aldraðra og mun þetta hafa verið 

að einhverju leyti skilgreint sem minningavinna (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). 

  Skipuleg minningavinna með skjólstæðingum hefst á lungnadeild 

Vífilsstaðaspítala við upphaf tíunda áratugarins og voru þá unnar rannsóknir í tengslum 

við minningameðferð. Á Landakoti hefur minningavinna verið starfrækt frá aldamótum 

á vegum iðjuþjálfa, en áður hafði öldrunarsálfræðingur spítalans verið með 

minningahópa. (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005).   

  Haustið 2007 var haldið fjölsótt námskeið í tengslum við minningavinnu á 

Landakoti og var það endurtekið í janúar árið eftir og var það námskeið einnig mjög vel 

sótt. Rétt áður en kom að áður nefndum námskeiðum var gerð símakönnun og kom þá í 

ljós að af tólf hjúkrunarheimilum á höfuðborgarsvæðinu eru fimm með minningavinnu 

(Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005). Miðað við áður nefnd námskeið mætti þess vegna 

ætla, að þeim hjúkrunarheimilum hafi fjölgað undanfarið sem starfræki minningavinnu 

með einhverju hætti.  

3. Hugmyndafræði minningavinnu 

Öldrunarþjónusta er vaxandi fag og innan hennar hefur verið hugmyndafræðileg 

umræða um hvernig hún eigi að vera sem best. Í grófum dráttum hefur verið aukin 

áhersla á einstaklingshæfða þjónustu. Úr þeim jarðvegi sprettur sú starfsemi sem nefnd 

hefur verið minningavinna (Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005).  

  Með minningavinnu (reminiscence) er átt við upprifjun minninga, hversu 

margar sem þær kunna að vera. Hvort sem það er í þögulli andakt eða í orðræðu, þá er 

leitast við að rifja upp eigin lífsreynslu og minningar í því skyni að deila þeim með 

öðrum og minnast um leið hins liðna (Bruce, Hodgson og Schweitzer, 1999). Það 

byggir jafnframt á þeirri sannfæringu að það geri fólki gott að segja frá því sem því  

liggur helst á hjarta (Gibson, 2006).     

   Upprifjun minninga getur hjálpað einstaklingi til að átta sig á hvaðan hann 

kemur, og hvert hann stefnir. Til að skerpa tilganginn með lífinu, hvað hægt sé að læra 

af fyrri reynslu, að ógleymdum þeim möguleika  að geta staðfest eigið mikilvægi 

gagnvart sjálfum sér og öðrum (Moberg, 2001). Út frá því sjónarmiði má segja að einn 

megin tilgangur þess að rifja upp minningar sé í formi þess að fá tækifæri til þess að tala 

og segja frá sjálfum sér. Jafnframt það að fá tækifæri til þess að hlusta á aðra.  

Gibson (2006) segir að það sé ekki til nein ein leið í minningavinnu. Sú leið sem er farin 

byggir á hæfni þess sem á í hlut, þekkingu hans, reynslu og sjálfstrausti.  Það er ekki til 
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nein ein tegund af tækni við þetta heldur lauslegt safn hugmynda um þessa vinnu, sem 

þýðir mismunandi aðferðir í áttina að settu markmiði.    

 Einn tilgangur þess að leiða minningahóp er sá að leiðbeinandi geti séð hinn 

aldraða sem einstakling sem hafi sína sögu, kynnst honum og áhugamálum hans og nái 

um leið að greina styrkleika hans (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Einmitt sá tilgangur er í 

beinu samhengi við hugmynd Martins Buber sem rætt er um í 3. kafla, sem byggir á 

hugmyndinni um að sjá aðra manneskju sem býr á öldrunarheimili sem persónu (þú) en 

ekki sem einhvern hlut til að vinna með (það).  

   Þó svo að það séu ýmsar leiðir mögulegar í minningavinnu þá eru ákveðnir 

þættir sem skipta máli og er ekki hægt að horfa framhjá. Mikilvægur þáttur í umönnun 

hins aldraðra og minningavinnu um leið er að þekkja lífssögu hans, þar sem  það er talið 

erfiðara að veita fullnægjandi umönnun ef lífssagan er óþekkt (Svava Aradóttir, 2003).        

 Ingibjörg Pétursdóttir (2003) hefur bent á mikilvægi þess að skoða æviágrip 

þátttakenda þar sem það gæti komið sér vel gagnvart því að velja í hópa. Með því að 

skoða æviágrip væri mögulegt að koma í veg fyrir að það sem tekið væri fyrir í 

hópunum kæmi illa við þátttakendur. Ekki eru allir samt á þeirri skoðun að koma eigi 

beinlínis í veg fyrir að einhver upplifi neikvæðar tilfinningar. Bruce, Hodgson og 

Schweitzer (1999) segja að með því að einhver upplifi dapurleika og líði illa í 

minningahóp, þá veitist upplagt tækifæri fyrir þann hinn sama að upplifa skilning og 

stuðning frá öðrum.   

 Minningahópur getur miðað að því að styrkja tilfinningu fyrir sjálfsmynd og 

sjálfsvirðingu, en um leið náð að skapa hlýlega stund. Vel getur verið að stundin sé með 

öllu gleymd stuttu eftir að henni lauk en það skiptir litlu máli miðað við þá staðreynd að 

það er ánægja hennar sem skiptir mestu máli (Westius og Petersen,  2006).   

  Af minningahóp getur fleira hlotist en vellíðan augnabliksins. 

Minningahópar geta orðið til þess að bæta bæði samskipti og félagslega færni, en einnig 

til þess að rjúfa einangrun (Ingibjörg Pétursdóttir, 2003). Einangrun er algeng meðal 

aldraðra og er það meðal annars vegna þess að þeir búa við ófyllt skörð í lífi sínu. 

Jafnaldrar og samferðamenn er margir hverjir fallnir frá, vinnufélagar horfnir og enginn 

hefur komið í þeirra skarð (Jón Björnsson, 2004).   

   Einangrun og einmanaleiki haldast oft í hendur og þá einkum meðal þeirra 

sem búa við ákveðið örvunarleysi, hafa þrengra áhugasvið en aðrir, fátt reyna og hitta 

ekki marga. Úr slíku getur skapast vítahringur þar sem einmanaleikinn verður sífellt 

meiri ásamt aukinni félagslegri vansæld. Lítil hreyfing og slæm heilsa er heldur ekki til 
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þess að bæta ástandið. Af þessum þáttum getur hlotist hröð afturför fyrir einstakling 

sem komin er fram á efri ár (Jón Björnsson, 2004). Að rjúfa einangrun getur þess vegna 

verið mikilvægur hlutur í minningavinnu. 

 Talið er að flestir hafi ánægju af því að vera með í endurminningahóp.  

Gibson (2006) vill meina að þeir henti ekki öllum, og það ætti aldrei að þrýsta á fólk að 

vera með ef það vill það ekki. Ávallt skal bera virðingu fyrir þeim óskum.  Það er í 

sjálfu sér vel í tengslum við þann sjálfsákvörðunarrétt sem er hverjum manni 

mikilvægur.  

4. Hugtakið valdefling og tengsl við fötlunarfræði 
 
Hugtakið valdefling (empowerment)  er þekkt hugtak frá því á sjöunda áratug 20. aldar í 

tengslum við mannréttindabaráttu minnihlutahópa. Fjöldi fræðimanna hafa notast við 

þetta hugtak í gegnum tíðina og skilgreiningar og túlkanir á því hafa verið mismunandi 

(Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Þó svo að skilgreiningar á valdeflingu séu 

mismunandi þá snúast þær í grundvallaratriðum um að fólk öðlist meiri stjórn á eigin 

lífi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

 Hanna  Björg Sigurjónsdóttir (2006) segir að fræðimenn séu sammála um 

það að bæði ákveðið þjónustuform og þjónustuaðilar geti hindrað valdeflingu fatlaðs 

fólks. Ein af þeim hindrunum er sú að fagfólk sjái skerðingu sem megineinkenni fatlaðs 

fólks og sé hrætt við að gera kröfur til fatlaðra einstaklinga eða taka áhættu í 

ákvarðanatöku. Annað sem veldur hindrun er að fatlað fólk hafi ekki raunverulegt val 

um búsetu, búsetuform og þjónustu. Það eru hlutir sem eiga alveg eins við um fólk með 

heilabilun eins og annað fatlað fólk í þjóðfélaginu.   

  Sigríður Halldórsdóttir (2003) segir að hugtakið valdefling tengist auknu 

frelsi sem veitt er af öðrum og valdið sé í höndum þess sem annist einstaklinginn. 

Valdefling (sem einnig getur verið kölluð efling) veitir þannig svigrúm til þess að 

mynda tengsl og fulla þátttöku beggja aðila í samskiptum. Þessari hugmynd fylgir það 

viðhorf að báðir aðilar hafa fulla rödd.     

 Samkvæmt því sem Sigríður Halldórsdóttir (2003) segir um valdeflingu þá 

er eflandi samskiptaháttur þegar gagnkvæmni ríkir, algjör samkennd, samvinna og 

eining.  Þessi gagnkvæmni verður vegna þess að „ég“  breytist í „við“. Hugmyndin er þá 

sú að starfað sé saman á jafnréttisgrundvelli.   
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Samskipti geta eftir sem áður verið ákaflega flókin og  þessi hugmynd um eflingu er 

ekki alltaf auðveld í framkvæmd. Nauðsynlegt kann að vera að byggja upp gagnvæmt 

traust fyrst, vera hvetjandi og vinsamlegur í alla staði. Þess vegna má vel segja að 

starfsemi minningahóps sé til þess ryðja úr vegi hindrunum og skapa frelsi fyrir fólk til 

þess að tjá sig og eiga góð samskipti við aðra.      

Sigríður Halldórsdóttir (2003)  hefur einnig fjallað um niðurbrot í 

samskiptum, en það gerist þegar þeir sem annast einstaklinginn krefjast fullrar stjórnar á 

aðstæðunum og leyfa ekkert frelsi.  Við það þagnar rödd einstaklingsins og hann brotnar 

niður. Þar með verður það aðeins annar aðilinn sem hefur fulla rödd. 

 Hugmyndin um valdeflingu þar sem miðað er við að einstaklingurinn hafi 

meiri stjórn á eigin lífi og frelsi til þess að taka ákvarðanir um eigið líf er einkar 

mikilvæg. Mikilvægi þess felst í sterkari sjálfsmynd og meiri lífsgleði. Fötlunarfræði 

tengist minningavinnu að þessu leitinu til. Hún tengist einnig starfsemi hjúkrunar-

heimila út frá þeirri forsendu að þar búi fatlað fólk.    

5. Samtal og samkennd.  

Að vera til staðar fyrir aðra í samtali og nærveru, þar sem samkennd fær að ríkja og 

skilningur á aðstæðum fólks kallast sálgæsla. Sálgæsla er samtal þar sem dómur er 

enginn, hvað svo sem er sagt.   

 Allt starf í minningahóp byggist upp á samtali. Þarna er fólk að tala saman 

og þó svo að hópurinn sé ekki stór þá er mikið samtal í gangi, þann klukkutíma sem 

minningahópurinn er starfandi þá vikuna. Samtal felur alltaf í sér að við leitumst við að 

leggja við hlustir til að heyra hvað aðrir vilja segja við okkur (Sigfinnur Þorleifsson, 

2001).    

  Fæstir eru hins vegar góðir í að hlusta á aðra. Því hefur verið haldið fram að 

75% af öllum samtölum lendi í misskilningi, gleymist fljótt eða hlustun hafi ekki átt sér 

stað yfirleitt. Enn sjaldgæfari er jafnvel hæfileikinn til þess að skyggnast yfir í dýpri 

meiningu þess sem fólk er að segja (Bolton, 1979). Að eiga gott samtal við aðra og 

hlusta á það, sem aðrir hafa að segja, er ekki endilega svo auðvelt og verður það síst  

þegar  fólkið sem talað er við, á erfitt með að tjá sig sökum þess að heilabilun er farin að 

hafa áhrif. 

 Fólk með heilabilun gæti hugsanlega: „Vitað hvað það ætlar sér að segja en 

nær ekki að mynda orðin; það missir sjónar af því sem það ætlaði að segja eða gera í 

miðju kafi; upplifir erfiðleika við að finna réttu orðin eða nota orð í réttri röð; og þessu 
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fólki getur orðið erfiðara um vik að fylgjast með því sem er að gerast í samræðum og 

þess vegna lent í því að vera ekki með í þeim“ (Bruce, Hodgson og Schweitzer, 1999). 

Manneskja með heilabilun gæti þannig viljað segja eitthvað ákveðið en lent í 

erfiðleikum með það. Þess vegna er svo mikilvægt að hlusta vel á bæði það sem er sagt, 

og  ósagt.   

  Samskipti eru miklu meira en orð og þegar einstaklingur er í þeirri stöðu að 

eiga erfitt með að tjá sig með orðum þá er nauðsynlegt að vera vakandi fyrir öllu því 

látbragði sem hann býr yfir og gera sér um leið far um að skilja hvað það sé sem hrærist 

innra með honum. Athyglin ætti að vera á það sem verður til og gerist í samtalinu, ekki 

á það sem verður ekki eða hefði átti að vera í samtalinu. Mögulegt getur verið að öll 

stundin sé gleymd stuttu eftir að henni lauk en það skiptir í sjálfu sér engu máli og gerir 

hana ekki mislukkaða  (Westius og Petersen, 2006).   

   Sigfinnur Þorleifsson (2007) segir í bók sinni „Samtal við samtímann“ að 

þeir sem starfi í þjónustu við aðra séu í raun alltaf leiddir til samfunda við sig sjálfa um 

leið og verið er að sinna náunganum. Þessir fundir manns við sjálfan sig verða 

óhjákvæmilega þegar mikil nálægð skapast við þá sem eru undir nauð hvað varðar 

sjálfræði og virðingu.  Um leið er sjálfsvirðingin rót allrar virðingar. Einnig það 

auðveldar fólki að geta verið til staðar fyrir aðra.    

 

6. Starfsemi á vettvangi  

 Undanfarin ár hafa minningahópar verið starfræktir á Hjúkrunarheimilinu Sóltúni. Í 

þessum hópum eru konur í meirihluta og af tveimur hópum, þá er annar ætlaður fólki 

með heilabilun. Það er munur á því um hvorn hópinn talað er um og er niðurstaða um 

það hér að neðan. Hér kemur reynsla undirritaðs af þeim vettvangi.    

   Fyrir hvern fund þarf að athuga hverjir hafi hug á að eiga samveru í 

tengslum við upprifjun minninga þann daginn. Það er nauðsynlegt að spyrja fólk hvort 

það vilji vera með í minningahóp og í þeim tilfellum sem það segir nei, þá hefur reynst 

best að pressa ekki á það enda er það á skjön við kenningu Gibsons (2006) eins og áður 

segir.   

  Það er munur á hvatningu og pressu. Þegar einhver hlýtur hvatningu til þess 

að gera eitthvað þá tekur sá hinn sami ákvörðunina út frá þeirri forsendu að það sem 

eigi að fara að gera sé honum til hagsbóta eða með öðrum kosti heilsusamlegt. Með því 

að pressa á einhvern þá er ekki um það að ræða að það sem eigi að fara að gera sé þeim 
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hinum sama til hagsbóta heldur er atferlið meira skipandi. Munurinn felst í hlýleikanum 

ef hvatning á sér stað. Í þessu skyni má hafa í huga það sem rætt var um hér að ofan í 

tengslum við eflingu þar sem kærleikur og virðing fær að ríkja.  

  Í minningahópunum á Sóltúni er síðan safnast saman í íbúð eins af 

meðlimum hópsins, og þess gætt að nóg sé plássið. Boðið er uppá kaffi og konfekt, og 

svo serrí líka þannig að hægt er að skála nokkrum sinnum meðan á fundi stendur. Lengd 

fundar er ávallt klukkutími eða svo og fyrir hvern fund er búið að finna til einhverja 

tegund af minningakveikju til þess að hafa á fundinum.     

6. 1. Minningakveikjur  

Ýmsar leiðir eru til í því skyni að aðstoða fólk við að kalla fram minningar. Hægt er að 

höfða til sjónar, heyrnar, lyktar, bragðs og snertingar eða m. ö. o. til allra skilningarvita, 

þó ekki allra í senn.   

  Hlutir frá gamalli tíð geta virkað vel en það þarf að velja þá af kostgæfni, því 

það skiptir máli að þeir segi fólki eitthvað. Gömul eldhúsáhöld, verkfæri, eða aðrir 

hlutir frá því um miðja 20. öldina er hægt að nota í þessu skyni. Svo þegar hlutir eru 

snertir þá geta þær vakið  upp minningar um fyrri tíma og fyrri hlutverk í lífinu.   

  Svo er hægt að hlusta á upplestur úr bókum eða völdu efni sem tengjast 

einhverjum ákveðnum atriðum á 20. öldinni. Þar með er höfðað til heyrnar.  Þá er einnig 

mögulegt að nota tónlist þar sem safnað hefur verið saman lögum og þau spiluð. Þekkt 

er að tónlist getur vakið upp minningar hjá öllum aldurshópum.   

  Gamlar ljósmyndir geta vakið upp minningar. Ljósmyndir frá Reykjavík eins 

og hún var við miðbik síðustu aldar er vel hægt að nota í minningahóp. Í sjálfu sér 

einnig myndir úr sveitum og þá m.a. húsdýrum. Að öðrum kosti verða að vera einhver 

kennileiti sem fólk kannast við.  

6. 2. Minningahópur sem samtalshópur 

Sérhver minningahópur einkennist af samtali. Út frá minningakveikjum getur orðið 

samtal um minningar, gamlar og nýjar. Þó er samtal ekki einvörðungu fólgið í töluðum 

orðum heldur einnig í látbragði og líkamstjáningu. Svipbrigði í andliti geta því sagt 

heilmargt, svo og blæbrigði í röddu.   

   Stundum fer fólk að spyrja hvort annað í tengslum við umræðuefnið. Það er 

góðra gjalda vert. Þegar einhver þátttakandi er að segja frá einhverju getur verið gott  að 

spegla það sem verið er að segja með því að endurtaka það stuttlega og beina svo orðum 
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til einhvers annars hvort hann hafi upplifað sömu hluti. Mikilvægt er að allir fái tækifæri 

til þess að tjá sig og það gleymist ekki neinn í þeim efnum. Fólk sem talar fremur lítið af 

fyrra bragði getur hæglega setið hjá í einhvern tíma á meðan öðrum liggur heilmargt á 

hjarta.  Fólk með litla heyrn er best sett við hliðina á stjórnanda.     

   Þegar lesið er uppúr einhverju efni á fundinum, getur verið gott að stoppa 

inn á milli og spjalla um það sem ber á góma.  

6. 3. Minningahópur með fólki með heilabilun  

Það er munur á því hvort um er að ræða hóp með fólki með heilabilun eður ei. 

Minningahópur fólks sem ekki er með heilabilun er öðruvísi að því leitinu til að þar 

hefur fólk ennþá færni til þess að hefja máls á einhverju, að fyrra bragði. Þannig getur 

þátttakandi í hóp sagt frá heilmiklu í lífi sínu og munað talsvert margt.  Minnisskerðing 

einkennir hins vegar fólk með heilabilun, en það getur þó munað æskuárin nokkuð vel.   

  Langtímaminni fólks með heilabilun er lengur til staðar en skammtímaminni. 

Hið skynræna minni er grynnsta stig minnisins og það er háð skynáreitum. Þegar 

einstaklingur upplifir skynáreiti eins og við það að snerta einhvern ákveðinn hlut eða að 

heyra, lykta eða bragða á einhverju, þá getur vaknað upp hjá honum minning um 

eitthvað sem hann hefur áður upplifað (Þórunn Björnsdóttir, 1999).  

   Markmiðið með hópi fólks með heilabilun er aukin virkni og örvun til 

samskipta og tjáningar, þar sem fólk fær tækifæri til þess að tjá sig. Líka til þess að rjúfa 

einangrun og mynda félagsleg tengsl. Fólk með heilabilun getur hæglega einangrast 

með sjúkdóm sinn.  

  Fjöldi þátttakenda í  minningahóp getur verið frá tveimur upp í sex og fer 

það eftir því hvernig hópurinn á að starfa og hverjar þarfir hans eru (Ingibjörg 

Pétursdótir, 2003). Gibson (2006) segir að ef við miðum við fólk með heilabilun þá sé 

áðurnefndur fjöldi góður.   

7. Í návist sálar.    

Vitundin um að vera í návist sálar getur verið hluti af sálgæslu þar sem fólk mætist og á 

stund saman. „Að lifa er að mætast“ sagði heimspekingurinn Martin Buber eitt sinn. Þá 

átti hann ekki við einhverja viðskiptafundi eða fagnaðarfundi á öldurhúsum borgarinnar 

heldur þegar fólk nýtur nærveru, blíðu og heilinda hvers annars (Kitwood, 2007).  Hér 

er hugmyndin sú að maðurinn sé tengslavera og að það sem er manninum eiginlegt sé 

að finna í samtali (Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2007).  Hið persónulega samband sem 
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einkennist af þessari nærveru skiptir mestu máli samkvæmt Buber og þá það að vera 

ávarpaður sem „þú“ (Kitwood, 2007).  

  Martin Buber gaf út bókina Ich und Du (Ég og þú) árið 1922 (Kitwood, 

2007) og fjallar bókin um afstöðu mannsins til veruleikans sem er mótuð af tveim 

grundvallarspurningum. Annars vegar er það „ég/þú“ og hins vegar „ég/það“.  „Ég/þú“ 

sambandið snýst um að virða hið einstaka og sértæka í umhverfinu án hlutgervingar.  

Með því að nota ávarpið „þú“, er kleift að koma á persónulegu sambandi, hvort heldur 

sem  um er að ræða Guð eða menn (Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2007). 

 Með tengslunum „ég/það“ skiptir persónulegt samband milli fólks engu máli 

og það er hin stærri heild sem skiptir meira máli.  Sú lífsafstaða er til að menn 

umgangist meðbræður sína sem tæki til að ná eigin markmiðum og myndi þannig 

„ég/það“ tengsl við þá.  Þar með eru öllu persónulegu ýtt til hliðar og annað haft í 

fyrirrúmi eins og gerst getur í hvaða tækjamenningu sem er. Það sem einkennir þannig 

tengsl, eru því sambandsleysi og skortur á lifandi nærveru (Sigurjón Árni Eyjólfsson, 

2007).   

  Ég/þú tengsl lýsa áhuga og vilja til að koma til móts við aðra, og ávarpa þá 

beint með því að segja „þú“ (Kitwood, 2007). Þar með verða úr persónuleg samskipti.  

Þessa hugmynd Bubers er vel hægt að tengja við hugmyndina um „valdeflingu“ 

(empowerment) sem rætt var um hér að ofan. Sigríður Halldórsdóttir (2003) hefur 

komist svo að orði um valdeflingu að „valdefling“ verði þegar einstaklingur upplifi fulla 

þátttöku í samskiptum sínum við aðra,  og raunverulega umhyggju, ásamt fullri virðingu 

og kærleika, en á sama tíma sé tilfinningu gagnvart varnarleysi eytt.    

   Þegar Martin Buber talar um það að mætast, þá liggur þar að baki 

hugmyndin um nærveru (að vera til staðar). Í því felst einnig sú hugmynd að sýna 

heilindi og blíðu (Kitwood, 2007).    

 Það felst heilmikið í ávarpinu „þú“ sem er beint ávarp og áhugi gagnvart 

þeim sem verið er að tala við. Einstaklingur getur verið með í endurminningahóp vegna 

þess að það er áhugi fyrir honum sem persónu, en ekki vegna þess að það sé 

nauðsynlegt að fylla upp í hópinn, halda honum gangandi eða viðhalda dagskrá viku 

eftir viku þannig að aðrir sjái að það sé í raun eitthvað almennilegt í gangi.  

 Í þessu tilfelli verður að gæta þess að maður er í návist sálar en þá er um leið 

hægt að taka mið af heimspeki Immanuel Kants. Kant segir að aldrei megi koma fram 

við nokkurn mann  eingöngu sem einhverskonar tæki heldur ávallt samtímis sem 
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markmið í sjálfu sér (Gilja og Skirbekk, 1999), eða m.ö.o. að hann fái alla athygli, þó 

svo að samvistir við hann skili síðar af sér niðurstöðu í rannsókn.  

 Þar með hefur verið sett fram ákveðin sýn á tengsl, og það í formi eins konar 

greiningar út frá heimspekilegu sjónarmiði. Það er hvernig hægt er að mynda 

persónuleg tengsl við aðra manneskju og um leið hvernig starfsmaður mætir annarri 

manneskju sem er með heilabilun. Í þessu tilfelli horfir Kitwood (2007) til 

viðurkenningar gagnvart einstaklingnum, að viðhorf  starfsmannsins sé einlægt og hann 

mæti persónu með heilabilun á forsendum sem sé sérstakt fyrir hana.   

   

7.1. Að þekkja sjálfan sig og vera til staðar 

„Þekktu sjálfan þig“ er kjarninn í boðskap Sókratesar. Samkvæmt hugmyndum 

Sókratesar verður sönn þekking ekki fundin í bókum eða í viðræðum heldur innra með 

sérhverjum manni, þar sem hið sanna og góða býr.  Þar megi finna eðlisþætti eins og 

góðvild og mannkærleika.  Ef slíkir þættir ná að vaxa fram í lífi og starfi samkvæmt 

Sókratesi, þá hefur orðið til sönn þekking.  Sókrates segir einnig að þekking á því sem 

standi í bókum geti ekki komið í veg fyrir drambsemi, hroka og leiðinlega framkomu 

(Gunnar Dal, 1957).   

  „Að þekkja aðra vel, væri að þekkja sjálfan sig“ stendur í Hamlet eftir 

Shakespeare (Shakespeare, 1600/1994). Það er Hamlet sjálfur sem segir þessi fleygu orð 

í síðustu senu verksins en þá er hann búinn að afhjúpa samvisku stjúpföður síns (sem 

drap föður Hamlets til þess að geta orðið konungur sjálfur).  Hamlet lendir vegna þessa  

í sálarháska og verður ófær um að mæta einum né neinum út leikritið (ef það má túlka 

það svo).   

 Svo segir Hamlet: „Að vera eða vera ekki, þarna er efinn, hvort betur sæmi 

að þreyja þolinmóður í grimmu éli af örvum ógæfunnar eða vopn grípa móti bölsins 

brimi og knýja það til kyrrðar.“ (Shakespeare, 1600/1994).  Hugsanlega snýst hugmynd 

Hamlets um það að gera ekki neitt, sitja þolinmóður og láta illt yfir sig ganga, eða láta 

slag standa og gera eitthvað gagnvart erfiðum aðstæðum. Vel má túlka það svo að 

Hamlet verði þarna leiddur til samfunda við sjálfan sig, en sé samt ekki fær um að vera 

til staðar fyrir aðra þar sem hefnigirni og reiði ráði för. Þannig búi Hamlet hið innra með 

sér ekki yfir þeirri sönnu þekkingu góðvildar sem Sókrates talar um í sinni heimspeki.    

 Það að vera til staðar felur í sér þá merkingu að vera sálfræðilega tiltækur. 

Hugmyndin er þá sú að veita öðrum skilyrðislausa athygli og þá án þess að hafa 
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hindranir eins og fordæmandi viðbrögð sem geta komið í veg fyrir að fólk geti „mæst“ 

(Kitwood, 2007). Það er ekki endilega svo auðvelt að veita öðrum skilyrðislausa athygli. 

Kitwood (2007) segir að þegar fólk er með mikið af óuppgerðum tilfinningum í 

farteskinu þá sé það hindrun í sjálfu sér. Það má e.t.v. líta svo á að það séu fordæmandi 

viðbrögð sem komi í veg fyrir að Hamlet geti unnið úr sínum spilum.   

 Í síðustu senu verksins um Hamlet stendur Hamlet frammi fyrir því að 

Laertes vill fara í einvígi við hann. Hamlet nefnir þá staðreynd að hann sé óviljugur að 

viðurkenna mannkosti Laertes nema úr verði samanburður á þeim tveim.  Það má e.t.v. 

túlka það svo að ef Hamlet þekkir ekki eigin mannkosti, þá geti hann ekki sagt til um 

mannkosti annarra og það sé skoðun Hamlets.    

  Með því að hafa unnið úr eigin sálarflækjum skapast frelsi og tækifæri til 

þess að upplifa það einfaldlega að „vera“. Þessu nær Hamlet ekki þar sem hann nær 

ekki að vinna úr eigin sálarflækjum. Hann nær heldur ekki þessu einfalda sem fólgið er í 

því að vera og slaka á. Hamlet getur þess vegna verið skjólstæðingurinn sem þegir í 

viðmóti en býr þó yfir sama sálarstríði: „Að vera eða vera ekki, þar er efinn.“    

 Það má ætla að Hamlet sé í raun ungur maður sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. 

Spyrja má að því hvernig hann tengist starfsemi minningahópa. Að vissu leiti er hann 

holdgervingur þess sem leiðbeinandi í hópastarfi má ekki vera, því vel má segja að 

Hamlet hafi ekki getu til þess að vinna úr eigin sálarflækjum og það torveldi honum 

samskipti. Hamlet sé þá ekki fær um að vera til staðar fyrir aðra, sem er mikilvægt í 

samfélagi með öðrum; hann sé stöðuglega leiddur til samfunda við sjálfan sig; en 

honum takist samt ekki að vera rólegur og honum takist ekki að vera neinum neitt.   

  

7.2. Um kærleika í starfi  

Það eru til ólíkar birtingarmyndir af kærleika.   Sumir vilja elska aðra með skilyrðum og 

þá með þeim hætti að vilja fá eitthvað í staðinn eða m. ö. o. „Ef þú fullnægir þörfum 

mínum þá mun ég elska þig“ (Moberg, 2001).   Ástin er þá háð skilyrðum, sem má 

einnig setja fram með öðrum hætti: „Ef þú kemur og ert með í  minningahópnum,  þá 

mun mér líka vel við þig og bjóða þér að koma aftur“. Hvort sem er í hugskoti eða í 

framkvæmd þá er nefnd hugmynd á skjön við þá valdeflingu sem talað var um hér að 

ofan og reyndar einnig hugmynd Martins Buber.  

  Það er hægt að vilja elska einhvern vegna þess að hann tilheyrir þessari stétt 

og á þetta mikla peninga. Tilfinningin beinist þá meir að stöðu og peningum en að 



   

 18 

persónunni sjálfri sem slíkri. Samkvæmt Moberg (2001) þá gæti þetta hljóðað þannig: 

„Ég elska þig vegna þess hver þú ert, og þess sem þú hefur“. Hér er einnig um skilyrði 

að ræða.  Tilfinningin er vegna einhvers og gagnvart henni er ákveðinn ótti sem felst 

m.a. í því að glata þessu skilyrði.  

Viðhorf sem háð eru skilyrðum virka illa í minningahóp ef miðað er við þá hugmynd að 

einstaklingurinn sé ekki til sem persóna heldur sem hlutur til að fylla upp í eitthvað. Við 

þær aðstæður fer að skipta meira máli að missa ekki einhvern úr hópnum heldur en að 

taka þeim hinum sama sem persónu með frjálst val og eigin óskir.  

 Skilyrðislaus ást felur í sér þá tilfinningu að elska einhvern og ætlast ekki til 

endurgjalds. Hér er ekki um að ræða nein skilyrði um ást. Það er ekkert „vegna þess að“ 

sem fylgir ástinni. Hún „er“ og krefst ekki endurgjalds. Moberg (2001) vill orða þetta 

þannig: „Ég elska þig eins og þú ert, burtséð frá öllu öðru“.   

 Óöryggi, einmanaleiki og örvænting geta verið merki þess að fólk hafi í raun 

þörf fyrir ástúð og kærleika. Aukin sjálfsvirðing, lífsánægja, öryggi, og að tilheyra 

einhverjum er meðal þess sem getur orðið þegar nefndum þörfum hefur verið mætt. 

Þetta má skoða út frá þeirri forsendu að einstaklingurinn sé elskaður sem persóna, 

burtséð frá allri skerðingu, líkamlegri eða andlegri, eða því hvort hann vilji vera með í 

minningahóp eður ei.  

 Að vilja elska einhvern alveg skilyrðislaust er ekki endilega svo auðvelt. Það 

fylgir mannlegu eðli að vilja gefa af sér og fá eitthvað í staðinn. Hér hins vegar eru allar 

kröfur látnar til hliðar. Þess vegna mætti orða þetta þannig: „Vertu sú manneskja sem 

þig langar til að vera en ekki sú manneskja sem mig langar til þess að þú sért“.   

 

8. Til athugunar í tengslum við minningavinnu  
  

Það er mikilvægt að kynna sér helstu æviágrip þátttakenda áður en farið er af stað með 

hóp. Ein af ástæðunum fyrir því er sú að það auðveldar mjög samtöl og þá sérstaklega 

við fólk með heilabilun. Stundum kemur það fyrir að einstaklingur með heilabilun er að 

segja frá einhverju en lendir síðan í erfiðleikum með að koma því frá sér. Þá gæti það 

hjálpað að leiðbeinandinn viti sitthvað um bakgrunn hans, eins og t.d. sveitina sem hann 

kom úr, og spurt út frá því til þess að hjálpa til við frásögnina. Annars gæti sumum e.t.v. 

fundist leiðbeinandinn ekki skilja sig eða þeim hinum sömu fundist þeir lenda í 

sjálfheldu með frásögn sína.    
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Hugsanlega getur það gerst á stundum að einhverjir fara að upplifa erfiðar og 

sársaukafullar minningar. Bruce, Hodgson og Schweitzer (1999) segja að þá verði að 

veita því fólki sem það upplifir tíma til þess að átta sig á tilfinningum sínum áður en 

haldið er áfram til þess að gera eitthvað annað. Það sem skiptir máli er að það sé 

skilningur á þessum tilfinningum. Við þessar aðstæður skapist auk þess einmitt tækifæri 

fyrir einn að upplifa stuðning frá öðrum.     

 Gibson (2006) segir að reynslulítið fagfólk þori ekki að taka áhættur í 

minningahópum vegna þess að þeir haldi að þeir gætu valdið meiri skaða en annars.    

Gagnvart slíku segir Gibson (2006) að meiri áhætta sé fólgin í því að gera ekki neitt 

heldur en að láta slag standa. Með því að gera ekki neitt sé fólk í rauninni skilið eftir án 

örvunar, einangrað, í óhamingju og án stuðnings.  

 Það að taka áhættu og láta slag standa má vel tengja við umræðuna um 

valdeflingu hér að ofan þar sem rætt var um það að fagfólk óttist að taka áhættur við 

ákvarðanatöku. Í minningavinnu er betra að fara af stað og sýna frumkvæði að einhverju 

fremur en að gera ekki neitt.   

 Það er vissulega gefandi að fylgjast með því þegar sagt er skemmtilega frá 

gömlum endurminningum. Það er mun erfiðara að hlusta  með jákvæðum hætti á 

frásögn sem er bersýnilega órökrétt og ónákvæm. Gagnvart slíku segja Bruce, Hodgson 

og Schweitzer  (1999) að gott sé að stjórnandinn segi sjálfur sögur úr eigin  lífi og 

einmitt það hjálpi til við að takast á við aðstæður.  Að öðrum kosti er óþarfi að fara út í 

það að leiðrétta frásagnir. Frásögn er eign þess sem kemur með hana.   

 Samkvæmt því sem Gibson (2006) vill meina, þá hafa aðstæður og upplag 

fólks þann daginn, áhrif á það hvernig fólk segir sögur úr eigin lífi. Viðbrögð hlustenda 

hefur einnig áhrif á fólk meðan það er að segja frá.  Það skiptir máli fyrir hvern þann 

sem segir sögur úr lífi sínu að þeim sé trúað, fái skilning og það sé borin virðing fyrir 

þeim.   

8.1. Um mistök og jákvætt andrúmsloft  

Þá er mikilvægt að hafa opið viðmót og kímni gagnvart því að gera mistök.  Bruce, 

Hodgson og Schweitzer  (1999) segja að gott sé að láta hlæja að sér þegar mistök hafa 

átt sér stað og leiðtogar megi ekki óttast það að taka áhættu sjálfir.    

 Bruce, Hodgson og Schweitzer (1999) segja jafnframt að eftir erfiða stund sé 

mikilvægt að gefa góðan tíma til þess að ná upp jákvæðu andrúmslofti. Það væri t.d. 
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hægt að gera með því að beina sjónum að reynslu einhvers annars eða þá að syngja 

eitthvað. Mikilvægt sé þá að enginn fari af staðnum framlágur og niðurbrotinn.     

 Í tengslum við þetta þá hefur það tíðkast á hjúkrunarheimilinu Sóltúni að 

skála í sherrí inn á milli en einmitt það getur bæði brotið upp erfiða stund og virkað 

þægilegt til að hafa það skemmtilegt inn á milli, m.ö.o. til þess að skapa stemningu. Það 

er mikilvægt að fólk með heilabilun og í rauninni allir þeir sem aðstoða það, upplifi 

bæði stuðning og skilning.  

 Ef tveir sjá um stundina, þá er gott að þeir ræði saman eftir hverja stund til 

þess að skoða hvernig til tókst. Hvað heppnaðist og hvað gekk ekki vel. Jafnvel getur 

verið gott að skrá niður það sem virkaði til þess að nota það e.t.v. aftur síðar.  
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9. Niðurstöður  

 Ákveðnir þættir eru mjög mikilvægir þegar farið er út í slíkt starf sem minningavinna 

er. Eitt af þeim er að hlusta vel, annað er að láta sig aðra varða og leggja sig fram um 

hlýlega nærveru. Þó er það allt ekki alveg nóg. Það er viðhorfið gagnvart viðfangsefninu 

sem er svo  mikilvægt. „Að lifa er að mætast“ sagði heimspekingurinn Martin Buber og 

því fylgir það viðhorf að manneskjan sjálf er í öndvegi en ekki einhverjir aðrir hlutir 

sem varða í raun aðeins fagmanninn sjálfan.     

   Ekki ætti að forðast það í undirbúningi fyrir stund með minningahóp að fólk 

geti hugsanlega komist í eitthvert uppnám út af einhverjum efnisatriðum, heldur einmitt 

að leyfa fólki þá að losa um tilfinningar sínar, ef svo ber undir. Á móti kemur að sýna 

fólki hlýhug, stuðning, vináttu og hlusta vel á það sem það er að segja. Ekki þarf að 

óttast það að valda fólki skaða ef sá sem leiðir hópinn er einlægur og 

hluttekningarsamur. Fræðimenn sem hér hefur verið vitnað í, ber nokkuð vel saman um 

það að ekki þurfi að óttast það að taka áhættur og meiri áhætta sé fólgin í því að gera 

ekki neitt. Það sem skeður þegar ekkert er gert, er að fólk býr við minni örvun.  

  Með því að fá tækifæri til þess að rifja upp minningar þá fær fólk tækifæri til 

þess að tala, segja frá sjálfum sér og mynda tengsl við aðra. Að rjúfa einangrun er einn 

mikilvægur þáttur minningavinnu, en einnig sá að skapa ánægju og styrkja sjálfsmynd 

og sjálfsvirðingu. Út frá því sjónarmiði er hægt að tengja minningavinnu við 

fötlunarfræðina. Á hinn bóginn veitir minningavinna þátttakanda tilfinningu fyrir frelsi. 

Frelsi til þess að tjá sig um það sem hugurinn stendur til eða að fá að þegja þegar við á.   

 Skilyrðislaus kærleikur þar sem einstaklingurinn er elskaður burtséð frá allri 

skerðingu er ein leið að sterkari sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Sérhver einstaklingur er 

tengslavera og það sem er manninum eiginlegt, er að finna í samtali og nærveru við 

annað fólk.  Sjálfsvirðingin er rót allrar virðingar og með því að fólk fái þá tilfinningu 

að það sé borin virðing fyrir því og það tekið eins og það er, án skilyrða, þá verður til 

grundvöllur fyrir aukinni sjálfsvirðingu því til handa.    

 Samkvæmt fötlunarfræðinni þá er það  hugmyndin um valdeflingu sem 

skiptir máli minningavinnu. Það að fólk hafi meiri stjórn á eigin lífi er mikils vert í 

sjálfu sér, en einnig sú tilfinning að samskipti séu gagnkvæm og samkennd sé til staðar.   
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Sjónarmið sálgæslu er að leiðbeinandi minningahóps sé vakandi gagnvart hverju 

andvarpi, styðji þátttakendur þegar við á og gæti þess að allir hafi fulla rödd og  frelsi til 

þess að tjá sig um hvaðeina sem þeim liggur á hjarta.  

 Minningahópar bjóða upp á persónuleg tengsl milli fólks þar sem allir hafa 

fulla rödd og frelsi til þess að tjá sig.  Það er meiri áhætta fólgin í því að gera ekki neitt í 

þessum efnum heldur en að gera eitthvað.  
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