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ÁGRIP 

Í þessari rannsókn voru skoðaðar skipulagðar heimsóknir milli leikskóla og dvalarheimilis á 

Akureyri þar sem börn og aldraðir tóku þátt í sameiginlegri iðju. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að skoða hvort og þá hvaða áhrif skipulögð samskipti aldraðra íbúa á dvalarheimili og 

leikskólabarna höfðu á þátttakendur. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun þátttakenda af skipulögðum samskiptum 

leikskólabarna og aldraðra á dvalarheimili? Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki úr 

hópi þeirra einstaklinga sem komu að heimsóknunum með einum eða öðrum hætti. Gerðar 

voru fjórar þátttökuathuganir og tekin þrettán viðtöl við íbúa dvalarheimilisins, starfsmenn 

leikskólans og dvalarheimilisins auk foreldra barnanna. Gögnin voru kóðuð og greind í þemu 

og við úrvinnslu gagnanna komu í ljós tvö þemu en þau voru: (1) Ánægja við sameiginlega 

iðju; (2) Trú á eigin getu. Niðurstöður sýndu að ánægja var með samskipti kynslóðanna hjá 

öllum þátttakendum. Börnin gáfu íbúum kærkomna tilbreytingu og augljóst var að sumar 

athafnir, svo sem laufabrauðsgerð, höfðu meira gildi fyrir þátttakendur en aðrar. Afar misjafnt 

var hversu virkir íbúar dvalarheimilisins voru við undirbúning og framkvæmd heimsóknanna. 

Með samskiptunum öðluðust börnin þekkingu og reynslu sem endurspeglaðist í auknu öryggi 

þeirra við að umgangast aldraða.   

 

Lykilhugtök: Aldraðir - börn - dvalarheimili - eigindleg rannsókn - skipulögð samskipti 

kynslóða  
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ABSTRACT 

This research studied intergenerational program between a kindergarten and a retirement 

home in Akureyri where children and senior citizens participated in various activities. The 

purpose of the research was to observe if or what affect an intergenerational program had on 

participants. Qualitative research method was used to answer the research question: What is 

the participants´ experience of the intergenerational program of kindergarten students and 

residents of a retirement home? The participants were chosen by purposive sample from a 

group of subjects involved in the visits in one way or another. Four sessions were observed 

and thirteen interviews were conducted with the residents, staff of the kindergarten and the 

retirement home, as well as the children’s parents. The data was coded and organised into 

themes. The analysis of the data revealed two themes: (1) Satisfaction during occupation; (2) 

Belief in his/ her own ability. The conclusions revealed satisfaction with the interaction of the 

generations by all the subjects. The children gave the residents a welcome change of routine, 

and certain activities, like leaf bread making (laufabrauðsgerð), were of greater value to the 

subjects than others. The level of participation of the residents in regard to preparation and 

execution of the visits varied greatly. The interactions gave the children knowledge and 

experience, reflected in increased confidence in their interaction with senior citizens.   

 

Key concepts: Aged – children – retirement home – qualitative research – intergenerational 

program 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Í kaflanum er fjallað um bakgrunn viðfangsefnis, tilgang og ávinning rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurning er sett fram og hugmyndafræði kynnt, auk þess sem gerð er grein fyrir 

takmörkunum rannsóknarinnar. Meginhugtök eru skilgreind og að lokum er uppbyggingu 

verkefnisins gerð skil.  

Bakgrunnur 

Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar framfarir í læknavísindum og bætt 

þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur leitt til þess að öldruðum einstaklingum hefur fjölgað 

mikið. Miklar breytingar hafa orðið á samfélagi okkar og fjölskyldumynstri. Sjaldgæft er að 

fleiri en tvær kynslóðir búi saman eins og algengt var á árum áður og segja má að 

kynslóðirnar hafi ekki lengur sömu þörf hvor fyrir aðra. Stofnanir, svo sem leikskólar og 

dvalarheimili hafa tekið við því umönnunarhlutverki sem áður var í höndum fjölskyldunnar. 

Með breyttri búsetu aldraðra og í hraða nútíma þjóðfélags þar sem fólk hefur yfirleitt mikið að 

gera er hætta á að tengsl aldraðra við aðra fjölskyldumeðlimi minnki. Fólk flytur auðveldlega 

á milli staða og því verður erfiðara að viðhalda tengslum innan fjölskyldna og hætta er á að 

aldraðir einangrist. Þessi þróun er slæm því sífellt fleiri rannsóknir sýna fram á mikilvægi 

þess að njóta stuðnings annarra og blanda geði við fólk, en það þykir lykilatriði í að bæta eða 

viðhalda virkri hugsun og heilsu (Landlæknisembættið, 2007). Þegar aldraðir einstaklingar 

eru í þeirri stöðu að þurfa að þiggja þjónustu frá hinu opinbera upplifa margir sig sem byrði á 

þjóðfélaginu en það getur valdið óöryggi og vanlíðan (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 2006).  

Samskipti barna við aldraða er mikilvægur þáttur í uppeldi barna. Börn finna oftast 

fyrir öryggi og ástúð hjá öldruðum, sem þau fá aldrei of mikið af og hinir öldruðu hafa oft 

önnur lífsviðhorf og önnur gildi en foreldrar barnanna. Aldraðir brúa því bilið milli fortíðar og 

nútíðar og miðla visku sinni, reynslu og þekkingu til barnanna. Samskipti barna og aldraðra 
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gera börnum kleift að kynnast því hvernig það er að eldast og þau læra að bera virðingu fyrir 

öldruðum og viðhorfum þeirra (Rice, 2001, bls. 239-240). Á sama hátt gefa börnin þeim 

öldruðu mikið. Samskipti aldraðra við börn sín og barnabörn eru þeim mikilvæg og að rækta 

fjölskylduböndin getur komið í veg fyrir einangrun þess aldraða (Amalía Björnsdóttir, Auður 

Torfadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). Rannsóknir sýna að skipulögð samskipti 

barna og aldraðra hafa jákvæð áhrif á báða aldurshópa þrátt fyrir að kynslóðirnar séu ekki 

tengdar fjölskylduböndum. Samskiptin skila sér meðal annars í auknu sjálfstrausti og 

félagsfærni barna (Rosebrook, 2002, 2007). Kaplan (2002) tekur undir það og bætir við að 

með samskiptunum minnki líkur á þunglyndi hjá öldruðum. Jarrott og Bruno (2007) hafa 

jafnframt sýnt fram á að samskipti kynslóða skili sér í betra lundarfari aldraðra og eru 

sammála Kaplan (2002) um að sjálfstraust aldraðra aukist með þátttöku í skipulögðum 

samskiptum.  

Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Á Akureyri er skipulagt samstarf milli íbúa dvalarheimilis og elsta aldurshóps barna á 

leikskóla þar sem kynslóðirnar taka þátt í sameiginlegri iðju. Heimsóknirnar eru einu sinni í 

mánuði og fara ýmist fram á dvalarheimilinu eða á leikskólanum. Tilgangur rannsóknarinnar 

er að skoða hvort og þá hvaða áhrif skipulögð samskipti aldraðra íbúa á dvalarheimili og 

leikskólabarna hafa á þátttakendur. Með rannsókninni er leitast við að fá svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er upplifun þátttakenda af skipulögðum samskiptum 

leikskólabarna og aldraðra á dvalarheimili?  

Viðfangsefnið er valið vegna þess að skipulögð samskipti kynslóða hafa lítið verið 

skoðuð hérlendis auk áhuga rannsakenda á málefnum aldraðra og barna. Notuð er eigindleg 

rannsóknaraðferð við öflun gagna og styðjast rannsakendur við sama viðtalsramma. Tekin eru 

viðtöl við þátttakendur sem valdir eru með markvissu úrtaki úr hópi þeirra einstaklinga sem 

koma að heimsóknunum með einum eða öðrum hætti og jafnframt verða gerðar fjórar 
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þátttökuathuganir. Viðtölin eru tekin upp, afrituð orðrétt og öll gögn greind í þemu. Rannsókn 

þessi er hluti af stærri rannsókn leiðbeinanda sem rannsakar samskipti aldraðra við yngri 

kynslóðir. 

Hugmyndafræði 

Eden Alternative er hugmyndafræði þróuð af lækninum William H. Thomas og leiðir 

hún samstarfsverkefnið milli dvalarheimilisins og leikskólans. Hugmyndir hans byggja á því 

að plöntur, dýr og börn færi gleði inn á dvalarheimili og auki lífsgæði íbúa. Í byrjun var 

hugmyndafræðin einungis notuð á dvalarheimilum í Bandaríkjunum þar sem fólk dvaldi til 

langtíma. Á stuttum tíma hefur boðskapurinn dreifst og þekkist nú hugmyndafræðin víða um 

heim og er einnig notuð í dag- og heimaþjónustu (Bergman-Evans, 2004; Thomas, 1996). 

Iðjuþjálfun byggir á því að það sé mikilvægt fyrir heilsu og vellíðan fólks að móta og 

stunda þá iðju sem fullnægir þörfum þess og áhuga og er í samræmi við kröfur og venjur 

samfélagsins. Iðjuþjálfar skoða upplifun einstaklingsins á umhverfi sínu og þátttöku hans í 

iðju. Þeir vinna með skjólstæðingum sínum við að efla færni þeirra með það að markmiði að 

þeir öðlist meira sjálfstæði og lífsfyllingu (Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). Líkanið um iðju 

mannsins (Model of Human Occupation, MOHO) byggir á þremur þáttum; vilja, vana og  

framkvæmdafærni sem allir greinast niður í smærri þætti. Þessir þættir ásamt umhverfinu hafa 

áhrif á framkvæmd og sjálfsmynd einstaklingsins (Kielhofner, 2008).  

Ávinningur og takmarkanir 

Með því að fá upplýsingar um upplifun þátttakenda af skipulögðum samskiptum barna 

og aldraðra er mögulegt að niðurstöður sýni fram á aukin lífsgæði þeirra öldruðu og aukna 

þekkingu og reynslu barnanna. Ef svo fer getur rannsóknin virkað hvetjandi fyrir aðrar 

stofnanir að taka upp álíka samstarf milli kynslóða. Einnig munu skipuleggjendur 

heimsóknanna eiga möguleika á því að bæta það sem betur má fara í skipulagi samskiptanna 
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og jafnframt leggja meiri áherslu á þau atriði sem hafa mesta þýðingu fyrir þátttakendur. 

Niðurstöðurnar geta því leitt til aukinna gæða og framfara í heilbrigðis og félagsþjónustu við 

aldraða og nýst til að draga athygli samfélagsins að gildi sameiginlegra verkefna í 

tengslamyndun milli kynslóða. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru lítið úrtak og reynsluleysi rannsakenda sem 

eru að gera sína fyrstu eigindlegu rannsókn.  

Skilgreiningar meginhugtaka 

Meginhugtök rannsóknarinnar eru: Aldraðir, dvalarheimili, leikskólabörn og 

þátttakendur.  

Aldraðir: Allir þeir sem náð hafa 67 ára aldri.  

Dvalarheimili: Samkvæmt Lögum um málefni aldraðra nr.125/1999 er dvalarheimili 

skilgreint sem heimili, sérhannað fyrir þarfir aldraðra sem ekki eru færir um að annast 

heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu. 

Leikskólabörn: Í þessari rannsókn á skilgreiningin við elsta aldurshóp leikskólans, börn fimm 

til sex ára.  

Þátttakendur: Allir þeir sem taka þátt í rannsókninni með því að veita rannsakendum viðtal.  

Uppbygging skýrslu 

Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla er greint frá fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar og aðferðafræði rannsóknarinnar eru gerð skil í þriðja kafla. Í 

fjórða kafla er greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar, þær túlkaðar og bornar saman við 

fræðilegan bakgrunn. Í fimmta og síðasta kaflanum er niðurlag þar sem fjallað er um helstu 

niðurstöður, takmarkanir og hagnýtt gildi rannsóknarinnar.  
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KAFLI II 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um öldrun, kenningar um öldrun og þá 

hugmyndafræði sem leiðir verkefnið. Lífsgæði aldraðra eru skoðuð frá ýmsum sjónarhornum 

og loks sagt frá þeim áhrifum sem skipulögð samskipti milli kynslóða hafa á börn og aldraða.   

Öldrun 

Með orðinu öldrun er átt við það að eldast, reskjast og fullorðnast en segja má að það 

ferli hefjist eftir að einstaklingurinn nær þrítugsaldrinum. Aldur er mjög afstætt hugtak og afar 

mismunandi eftir þjóðfélögum hvort fólk er talið aldrað eða ekki. Einnig getur aldur verið 

einstaklingsbundinn því einstaklingi getur fundist hann öldungur eða unglingur og allt þar á 

milli. Sumir taka aldrinum fagnandi og eru stoltir af þeim árum sem þeir hafa lagt að baki 

meðan aðrir forðast tilhugsunina um aldur sinn og neita að teljast aldraðir (Hooyman og 

Kiyak, 2008, bls. 5-7). 

Fyrstu merki öldrunar eru oftast þau sem sjást, svo sem grá hár, hármissir, 

hrukkumyndun og hægara göngulag og hreyfingar. En margt annað gerist sem við ekki sjáum 

því öldrunin gerir einnig vart við sig í líffærum okkar til dæmis hjarta og æðakerfi, lungum og 

taugakerfi. Hún sést sjaldnast á röntgenmyndum heldur mælist fyrst og fremst í minnkandi 

afkastagetu og framkvæmdafærni mannsins. Þessar lífeðlisfræðilegu breytingar eru eðlilegur 

fylgifiskur öldrunar sem enginn kemst undan. Má segja að þessar breytingar hafi oft 

úrslitaáhrif á að einstaklingurinn geti ekki lengur búið sjálfstætt heldur verði að flytja inn á 

stofnum sem getur veitt honum viðeigandi þjónustu (Hooyman og Kiyak, 2008, bls. 70-82). 

Í skýrslu Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins (2003) kom fram að mikil 

fjölgun hafi orðið í hópi aldraðra og talið að hún muni aukast verulega eftir árið 2010. Þegar 

skoðaðar eru tölur um fólksfjölgun á Íslandi sést áberandi mikil aukning í elsta aldurshópnum 

eða þeim sem eru 80 ára og eldri. Þar kemur fram að á árunum 1961-1970 voru 80 ára og eldri 
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1,4% þjóðarinnar en árið 2006 voru þeir 3,1% (Hagtíðindi, 2007). Árið 2006 voru aldraðir 

vistmenn á stofnunum 3.244 og er þá átt við þann fjölda aldraða sem dvelur á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum eða á öldrunarlækningardeildum (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Kenningar um öldrun 

Hlédrægnikenningin (Disengagement theory) fjallar um að aldraðir dragi sig í hlé frá 

fyrri hlutverkum sínum og þátttöku í samfélaginu. Kenningin styður það viðhorf að með 

aldrinum minnki virkni einstaklingsins og að hann sætti sig við að láta af hendi hlutverk sín til 

yngri kynslóða. Einstaklingurinn á þannig að vera laus við áhyggjur og samfélagslega ábyrgð 

og hafa nægan tíma til að sinna áhugamálum sínum. Stuðningsmenn þessarar kenningar telja 

dvalarheimili ákjósanlegan stað fyrir fólk í ellinni. Kenningin er hins vegar ekki vinsæl meðal 

öldrunarfræðinga nútímans því nýlegar rannsóknir styðja hana ekki. Ekki stíga allir til hliðar 

og draga úr þátttöku sinni í samfélaginu þegar þeir eldast. Þvert á móti eru margir 

einstaklingar mjög virkir ævina á enda. Segja má að áframhaldandi atorka og þátttaka í 

samfélaginu sé það sem gefur mörgum einstaklingum lífsfyllingu en ekki það að setjast í 

helgan stein (Hooyman og Kiyak, 2008, bls. 310-311; Rice, 2001, bls. 547-548). 

Með athafnakenningunni (Activity theory) er reynt að svara því hvernig 

einstaklingurinn reynir að aðlagast aldurstengdum breytingum svo sem lakari heilsu og 

hlutverkamissi til dæmis því að láta af störfum. Það gerir hann með því að halda áfram fyrri 

virkni sinni og finna ný hlutverk í stað þeirra sem hverfa. Kenningin lítur svo á að því virkari 

sem einstaklingurinn er því jákvæðari sjálfsmynd hafi hann og því ánægðari sé hann 

(Hooyman og Kiyak, 2008, bls. 309-310; Rice, 2001, bls. 548). Galli á þessari kenningu er að 

ekki er nóg að vera virkur ef þau hlutverk og sú iðja sem einstaklingurinn stundar á efri árum 

hafa minna gildi fyrir hann en áður. Önnur gagnrýni er að kenningin tekur ekki til þeirra sem 

vegna líkamlegrar eða andlegrar heilsu geta ekki viðhaldið sömu virkni og áður. Sumir þurfa 

að skipta um hlutverk og hægja á sér vegna heilsufarsþátta eða annarra ástæðna en eru samt 
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sem áður ánægðir með lífið, því mismunandi einstaklingar þurfa mismikla virkni og þátttöku 

til að finna til lífsfyllingar (Rice, 2001, bls, 548).  

Í samfellukenningunni (Continuity theory) er því haldið fram að lífsgæði fólks byggist 

á því að það geti haldið í þann lífsstíl og hlutverk sem það hafi tileinkað sér á 

fullorðinsárunum, að fólk haldi persónueinkennum sínum, siðum og venjum og öðlist ný 

hlutverk í stað þeirra sem hverfa. Talað er um að einstaklingurinn sé ekki líklegur til að taka 

miklum breytingum þegar hann kemst á efri ár heldur þvert á móti haldi félagslyndir 

einstaklingar áfram að vera félagslyndir og hlédrægir einstaklingar verða áfram hlédrægir. 

Stuðningsmenn þessarar kenningar halda því fram að farsæl öldrun felist í því að 

einstaklingurinn fái tækifæri til að viðhalda persónueinkennum sínum og geti mætt aldrinum á 

sínum eigin forsendum. Þessi kenning er helst gagnrýnd fyrir það að hún tekur lítið tillit til 

þeirra áhrifa sem breytt umhverfi getur haft á einstaklinginn og viðhorf hans (Hooyman og 

Kiyak, 2008, bls. 312).   

Líkanið um farsæla öldrun (Model of Successful Aging) er töluvert yngra en 

áðurtaldar kenningar. Það var sett fram af þeim Rowe og Kahn á árunum 1997-1998. Líkanið 

tekur mið af því sem talið er einkenna þá sem eiga farsæl efri ár en það er að vera laus við 

sjúkdóma og veikindi, að hafa góða vitræna starfsemi og að vera félagslega virkur. 

Niðurstöður ýmissa rannsókna styðja við líkanið, meðal annars langsniðsrannsókn sem 

líkanið byggir á. Helsta gagnrýni á líkanið er að það leggur áherslu á að einstaklingurinn sýni 

ekki eðlileg merki öldrunar, að eini möguleikinn á að eiga gott ævikvöld sé sá að halda 

fullkominni heilsu á sál og líkama og vera virkur í félagslegum samskiptum. Líkanið horfir 

fram hjá þeim sem eru sjálfum sér nógir og kæra sig ekki um mikinn félagsskap, svo og þeim 

sem eru með langvinna sjúkdóma en upplifa samt vellíðan á efri árum og mikil lífsgæði 

(Hooyman og Kiyak, 2008, bls. 223-227). 



8

Allar þessar kenningar eru góðar og gildar en engin þeirra nær yfir allt sem fylgir því 

að eldast því engir tveir eru eins. Fólk býr í misjöfnu umhverfi við mismunandi aðstæður, 

hver hefur sinn persónuleika, bregst við á sinn hátt og hefur misjafnar þarfir. Því meira sem 

hinar ýmsu hliðar öldrunar eru rannsakaðar því betur er hægt að skýra áhrif öldrunar á 

samfélagið. Eftir því sem einstaklingi gengur betur að skilgreina þarfir sínar þegar hann eldist 

er hann betur undir ellina búinn og er líklegri til að eiga ánægjuleg efri ár (Rice, 2001, bls. 

550).  

Hugmyndafræði 

Eden Alternative 

Læknirinn Thomas (1996) þróaði hugmyndafræði við upphaf níunda áratugarins sem 

ber nafnið Eden Alternative (hér eftir kallað Eden). Markmið hennar er að bæta lífsgæði fólks 

á dvalarheimilum með heimilislegra umhverfi og innkomu barna, plantna og félagslyndra 

dýra. Hugmyndafræðin er hönnuð með það að markmiði að kljást við þrjú algeng fyrirbæri 

sem þjaka fólk á dvalarheimilum en þau eru bjargarleysi, einmanaleiki og leiði.  

Þar sem hugmyndafræði Eden er ung hefur árangur hennar lítið verið rannsakaður og 

þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar ber ekki saman um áhrif Eden á lífsgæði aldraðra. 

Engin þeirra gefur þó til kynna að Eden hafi neikvæð áhrif á íbúa dvalarheimila (Bergman-

Evans, 2004; Coleman o.fl., 2002). 

Tilgangur rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum árið 2004 var að svara þeirri 

spurningu hvort mismunur væri á einmanaleika, leiða og bjargarleysi milli íbúa dvalarheimila. 

Skoðuð voru tvö dvalarheimili, á öðru þeirra var farið eftir hugmyndafræði Eden en á hinu var 

hugmyndafræðin ekki notuð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu aukna sjálfsbjörg og minni 

leiða eftir innleiðslu Eden hugmyndafræðinnar en engin breyting varð á einmanaleika fólks. Í 

samanburðarhópnum varð lítil breyting á ofangreindum þáttum (Bergman-Evans, 2004).  
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Ekki ber þó öllum rannsóknum saman um áhrif Eden á lífsgæði aldraðra á 

dvalarheimili. Megindleg samanburðarrannsókn Coleman o.fl. (2002) sýndi lítinn ávinning af 

hugmyndafræðinni eftir eins árs reynslu. Þar komu meðal annars fram litlar breytingar á 

vitsmunaþáttum, sjálfsbjargarviðleitni og virkni íbúanna. Hins vegar gáfu óbirt eigindleg gögn 

sömu rannsóknar til kynna að jákvæðar breytingar hafi átt sér stað hjá starfsfólki og íbúum 

með tilkomu Eden. Því má leiða líkur að því að það taki lengri tíma en eitt ár til að breytingar 

eigi sér stað á framangreindum þáttum.  

Á undanförnum árum hefur Eden hugmyndafræðin verið að ryðja sér til rúms á Íslandi 

og vakning orðið í að efla samskipti milli kynslóða. Skipulögð samskipti barna og aldraðra 

þar sem iðjuþjálfar komu að þekktust varla hérlendis fyrr en iðjuþjálfi á Hjúkrunarheimilinu 

Droplaugarstöðum innleiddi hugmyndafræðina fyrir um átta árum og fljótlega fylgdu önnur 

dvalarheimili í kjölfarið (Hulda Þórey Gísladóttir og Jóhanna Mjöll Björnsdóttir, 2004; 

Jóhanna Kolbeinsdóttir, 2004). 

Líkanið um iðju mannsins 

Líkanið um iðju mannsins byggir á þremur þáttum, vilja, vana og framkvæmdafærni 

sem allir greinast niður í smærri þætti. Þessir þættir ásamt umhverfinu hafa áhrif á 

framkvæmd og sjálfsmynd einstaklingsins. Hér á eftir verður fjallað nánar um þessi hugtök.  

Þroski og færni einstaklingsins eykur möguleika hans til virkni á hinum ýmsu sviðum 

og gefur einstaklingnum reynslu sem aftur eflir þroska hans, færni og virkni. Þessir þættir 

hafa þannig áhrif hver á annan. Á sama hátt getur þessi þróun snúist við þegar einstaklingur 

dregur úr virkni sinni vegna einhvers konar skerðingar eða hræðslu við framkvæmd sem getur 

aftur leitt til enn meiri skerðingar. Sem dæmi má nefna þegar einstaklingur verður hræddur 

við að detta og fer þess vegna að hreyfa sig minna sem leiðir til færniskerðingar og aukinnar 

hættu á byltum (Kielhofner, 2008).  



10 

Vilji. Hugtakið vilji felur í sér þrjú undirhugtök sem eru áhugi, gildi og trú á eigin 

áhrifamátt sem fléttast öll saman. Með aldrinum mótast einstaklingurinn og hann finnur hvar 

áhugasvið hans liggja og hvað gefur lífi hans gildi. Einstaklingurinn finnur hvaða iðja og 

athafnir skipta hann máli, hvað er gott, rétt og mikilvægt fyrir hann. Gildi einstaklingsins hafa 

áhrif á sjálfsmynd hans og getur vakið tilfinningu um eigið mikilvægi, öryggi og gefið lífi 

hans tilgang og þýðingu. Áhugi og gildi mótast oft af þeirri menningu sem einstaklingurinn 

lifir í. Í hugtakinu trú á eigin áhrifamátt felst vitund einstaklingsins fyrir eigin færni og getu til 

að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi (Kielhofner, 2008). 

Vani. Undir hugtakið vani falla tvö undirhugtök, venjur og hlutverk. Venjur skapast 

með því að framkvæma athöfn endurtekið en þá verður til lærð aðferð sem einstaklingurinn 

getur framkvæmt nánast umhugsunarlaust. Þessi lærða aðferð eða venjur geta kallað fram 

ósjálfráð viðbrögð og aðgerðir hjá einstaklingi í viðeigandi aðstæðum, svo sem við að keyra 

bíl eða klæða sig. Venjur hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn ver tíma sínum, hvernig 

athafnir eru framkvæmdar og hvernig hann kemur fram (Kielhofner, 2008). 

Síðara undirhugtak vana er hlutverk, en þau hlutverk sem einstaklingurinn gegnir hafa 

eins og venjur áhrif á framkvæmd hans og sjálfsmynd. Það er öllum nauðsynlegt að hafa 

hlutverk og að hafa eitthvað fyrir stafni. Hlutverk er sterk innri vitund einstaklingsins um 

félagslega stöðu eða ímynd og tilheyrandi skyldur. Hver og einn getur gegnt mörgum 

hlutverkum sem geta verið mjög mismunandi eftir aldri og stöðu hans í samfélaginu. 

Einstaklingur skynjar oft missi hlutverks sem óbætanlegt tjón og því fylgir oft mikill sársauki, 

til dæmis við að missa maka sinn eða vini. Erfitt getur verið að finna ný hlutverk í stað þeirra 

sem hverfa og því getur missi hlutverka fylgt einmanaleiki, þunglyndi og áhugaleysi 

(Kielhofner, 2008). 

Framkvæmdageta. Framkvæmdageta einstaklingsins er hæfileiki hans til iðju og 

byggir á hlutlægri færni og huglægri reynslu. Hlutlægir þættir lúta að líkamsbyggingu og 
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starfsemi og því getur skert líkamsstarfsemi haft áhrif á getu einstaklingsins til framkvæmdar. 

Huglægir þættir lúta að þeirri reynslu og upplifun sem einstaklingurinn hefur af framkvæmd. 

Þannig hjálpar reynsla einstaklingnum til að framkvæma iðju ósjálfrátt og án umhugsunar. 

Lífsgæði aldraðra 

Breytingar á lífsaðstæðum 

Þegar fólk kemst á eftirlaunaaldur breytast hlutverk þess óneitanlega, hlutverkunum 

fækkar að öllu jöfnu og mikilvægi þeirra minnkar. Það er misjafnt hvernig þetta gerist, hvort 

það er skyndilega, til dæmis við heilsubrest eða hvort það gerist á lengri tíma og er 

fyrirsjáanlegt. Þeir sem hafa undirbúið sig fyrir þessi umskipti og hafa öðlast sterka 

sjálfsmynd í gegnum félagsleg samskipti, hjónaband, afkomendur eða á einhvern annan hátt 

gengur að öllu jöfnu betur en öðrum að takast á við nýjar og breyttar aðstæður (Rice, 2001, 

413-415).  

Þegar við fullorðnumst fjölgar hlutverkum okkar og þau verða flóknari. Með 

hækkandi aldri fækkar hlutverkunum aftur, stundum hægt og fyrirséð en stundum snögglega. 

Kielhofner (2008) talar um þrenns konar breytingar sem orðið geta í lífi okkar. Hægfara 

breytingar (incremental change) gerast svo hægt að varla verður eftir þeim tekið nema á 

löngum tíma, til dæmis hægfara minnisleysi vegna öldrunar. Einstaklingurinn aðlagast 

aðstæðum sínum nánast óafvitandi og áreynslulaust. Þessar breytingar geta með tímanum leitt 

til næsta stigs breytinga sem eru fyrirséðar lífstílsbreytingar (transformational change), en það 

eru breytingar sem einstaklingurinn skipuleggur og gerir ráð fyrir og koma honum því ekki á 

óvart. Þessar breytingar eru ekki algengar en hafa mikil áhrif á daglegt líf og iðju 

einstaklingsins, svo sem að taka ákvörðun um starfslok eða flytja í hentugra húsnæði, til 

dæmis inn á dvalarheimili. Þriðja tegund breytinganna eru svokallaðar róttækar breytingar 

(catastrophic). Þessum breytingum getur einstaklingurinn ekki gert ráð fyrir og er þeim 

stundum líkt við slys því þær eru svo róttækar að þær krefjast algjörar endurskipulagningar á 
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lífi einstaklingsins enda setja þær líf hans úr skorðum. Dæmi um þessar breytingar eru það að 

missa maka sinn, heimili, að verða fyrir slysi eða að þurfa að flytja fyrirvaralaust inn á 

dvalarheimili. Þessar breytingar geta flýtt fyrir öldrun einstaklings vegna þess áfalls sem 

breytingarnar valda því bæði þarf að takast á við breyttar aðstæður og sálræn áhrif áfallsins 

sjálfs (Kielhofner, 2008). 

Sjálfræði aldraðra 

Í könnun Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004) sem fjallaði um 

sjálfræði aldraðra á dvalarheimilum kom fram að fólk á dvalarheimilum naut mun minna 

sjálfræðis en þeir sem bjuggu í heimahúsum. Fólkið fékk til dæmis litlu ráðið um baðtíma, 

útlit herbergja sinna og aðstaða til að taka á móti gestum var slæm. Í ljós kom að íbúar á 

dvalarheimilum litu ekki á dvalarheimilið sem venjulegt heimili og höfðu litlar væntingar til 

sjálfræðis. Orsakirnar voru meðal annars taldar vera þær að sú kynslóð sem þátt tók í 

könnuninni væri nægjusöm og ekki vön að setja fram miklar kröfur. Jafnframt kom fram að 

stór hluti íbúanna kaus ekki sjálfur að flytja inn á dvalarheimilið og mjög margir, eða 55% 

hefðu vilja búa lengur heima. Ástríður og Vilhjálmur töldu einnig að viðhorf þátttakendanna 

hafi verið á þá leið að þeir væru búnir að skila ævistarfi sínu og tími væri kominn til að slaka 

á og fá þjónustu. Þetta viðhorf samræmist hlédrægnikenningunni.   

Líðan aldraðra 

Rannsókn Jongenelis o.fl. (2004) sýndi fram á að þunglyndi meðal aldraðra íbúa á 

dvalarheimilum var algengt. Helstu ástæður þunglyndisins voru meðal annars skert líkamleg 

færni, slæm sjón, einmanaleiki, lítill félagslegur stuðningur og minni umönnun en vænst var. 

Rannsóknir frá Evrópu og Norður-Ameríku taka undir þetta og sýna jafnframt fram á að 

einstaklingar sem bjuggu á dvalarheimilum væru mun líklegri til að finna til þunglyndis en 

þeir sem bjuggu sjálfstætt (Hallgrímur Magnússon, 2004; Pinquart og Sörensen, 2001). Því 

hefur stundum verið haldið fram að þunglyndi sé óhjákvæmilegur fylgifiskur þess að eldast en 
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svo þarf ekki að vera. Tilhneiging hefur verið til þess að gefa eldra fólki lyf til að lækna 

þunglyndi í stað þess að reyna aðrar aðferðir. Þegar fólk hættir að vinna er mikilvægt að það 

finni lífi sínu tilgang og gæti þess að iðjuleysi og áhugaleysi nái ekki yfirhöndinni því það er 

öllum nauðsynlegt að stunda einhverja iðju sem veitir gleði (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 

2004). 

Margir aldraðir finna fyrir einangrun og einmanaleika þegar þeir eldast. Makar, vinir 

og vinnufélagar falla frá og erfitt er að fylla skörð þeirra sem deilt hafa sömu sögu og lifað 

sömu tíma (Hooyman og Kiyak, 2008, bls. 579). Einmanaleiki getur ýtt undir elliglöp, aukið 

þörf fyrir heilbrigðisþjónustu svo sem heilsugæslu, flýtt fyrir þörf á vistun á stofnunum og 

minnkað sjálfsbjörg (Routasalo, Savikko, Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2006). Í íslenskri 

viðtalskönnun sem gerð var meðal eldri borgara í sjálfstæðri búsetu kom fram að þeir töldu 

samskipti við annað fólk mikilvæg en átta prósent þeirra sem bjuggu einir hittu sjaldan eða 

aldrei annað fólk (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2007). Þessari könnun ber saman við rannsókn 

sem gerð var árið 1999 fyrir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið í tilefni af ári aldraðra. 

Samkvæmt rannsókninni voru mjög sterk tengsl á milli langrar einveru og þess að finna til 

einmanaleika. Tæplega 15% töldu að sá tími sem þeir voru einir á degi hverjum væri lengri en 

þeir hefðu kosið og töldu það vera ástæðu einmanaleikans. Einnig kom fram í safngreiningu 

þeirra Pinquart og Sörensen (2001) að einstaklingar sem lögðu litla stund á félagsstarf fundu 

frekar til einmanaleika en aðrir.  

Nýleg finnsk rannsókn skoðaði samband einmanaleika og tíðni félagslegra samskipta 

við væntingar og ánægju þeirra öldruðu með samskipti sín við aðra. Þar kom fram að 

einangrun aldraðra, það er samskipti þeirra við aðra og tíðni heimsókna var ekki í samræmi 

við upplifun þeirra á einmanaleika, heldur skiptu gæði samskiptanna við aðra meira máli. 

Gæðastundir, til dæmis með börnum skiptu því meira máli en stórt félagsnet eða margar 

heimsóknir. Sterk tengsl voru á milli væntinga þess aldraða til samskipta við aðra og 
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upplifunar hans á einmanaleika, það er ef væntingum aldraðra var ekki fullnægt jókst upplifun 

þeirra á einmanaleika (Routasalo o.fl., 2006). Öfugt við þessa rannsókn sýndu niðurstöður 

rannsóknar Larson (2006) að það skipti máli hve oft börn og aldraðir höfðu samskipti, 

tengslin urðu meiri og betri og það mynduðust sterkari bönd ef samskiptin voru mikil. Það 

sýndi sig að með samskiptum kynslóðanna upplifðu aldraðir aukna lífsfyllingu, minni 

einangrun og öðluðust aukið innsæi og skilning. Auk þess talaði Kaplan (2002) um að 

skipulögð samskipti hefðu góð sálræn áhrif á aldraða, þau skiluðu sér í betri heilsu, meira 

sjálfstrausti og minnkuðu líkur á þunglyndi. 

Skipulögð samskipti kynslóða  

Víða um heim taka aldraðir og börn þátt í skipulögðum samskiptum (intergenerational 

programs). Sums staðar eru leikskólar og öldrunarheimili eða dagþjónusta fyrir aldraða rekin 

undir sama þaki þar sem kynslóðirnar eiga mikil samskipti sín á milli. Einnig þekkist það að 

samskipti fari fram með öðrum hætti, til dæmis með bréfaskriftum eða þannig að börn komi 

reglulega í heimsókn á dvalarheimili og þeir öldruðu heimsæki leikskólana. Tilgangurinn með 

samskiptum kynslóðanna er meðal annars að stuðla að aukinni virðingu fyrir öldruðum, 

sporna gegn neikvæðri ímynd öldrunar og auka lífsánægju aldraðra. Það þykir hafa gefið 

mjög góða raun að blanda þessum kynslóðum saman þar sem báðar geta gefið mikið af sér 

(Bales, Eklund og Siffin, 2000; Jarrott og Bruno, 2007; Weintraub og Killian, 2007).  

Aldraðir og skipulögð samskipti 

Í rannsókn Jarrott og Bruno (2007) á viðhorfi aðstandenda aldraðra sem þátt tóku í 

skipulögðum samskiptum við börn í dagþjónustu kom fram að langflestir töldu aldraða 

hagnast af samskiptum við börnin. Flestir töldu félagsleg samskipti mikilvæg fyrir þá öldruðu 

auk þess sem margir sögðu að lundarfar þeirra öldruðu væri betra og að þeir væru glaðari og 

afslappaðri þá daga sem þeir áttu samskipti við börnin. Jafnframt tilgreindu aðstandendur 
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aukna virkni og aukið sjálfstraust aldraðra sem ávinning af samskiptum þeirra við börnin en 

því ber saman við aðra rannsókn (Kaplan, 2002). 

Í samantektarrannsókn Kuehne og Kaplan (2001) kom fram að iðjan sem var í 

brennidepli í samskiptum kynslóðanna yrði að vera við hæfi þátttakenda. Í annarri rannsókn 

kom fram að það hafði áhrif hvers konar iðju kynslóðirnar stunduðu. Aldraðir þátttakendur 

rannsóknarinnar lýstu meiri ánægju af því að stunda iðju sem hafði samfélagslegan tilgang, 

svo sem að útbúa sjúkrakassa fyrir heimilislausa frekar en iðju sem var einungis til 

afþreyingar (Marx, Hubbard, Cohen-Mansield, Dakheel-Ali og Thein, 2005). Jafnframt kom 

fram í rannsókn Dellmann-Jenkins árið 1997 að það skapaði meiri ánægju hjá hinum öldruðu 

ef þeir tóku þátt í að skipuleggja hvað gert var með börnunum. Kuehne og Kaplan (2001) 

töluðu um að starfsfólkið sem sá um samskipti kynslóðanna þyrfti að vera þjálfað til þess og 

það hafði einnig mikið að segja hvers konar stofnun átti í hlut, svo sem dagþjónusta, 

hjúkrunarheimili eða þjónustuíbúðir. 

Eigindleg rannsókn Weintraub og Killian (2007) sem gerð var á dagþjónustu þar sem 

aldraðir höfðu kost á því að umgangast börn fimm daga vikunnar, leiddi í ljós að mörgum 

þátttakendum fannst þeir hafa mikilvægu hlutverki að gegna í umönnun og uppeldi barnanna. 

Þátttakendur lýstu ánægju sinni yfir því að börnin kölluðu þau ömmu og afa því það styrkti 

tilfinningaböndin og fyllti upp í tómarúmið hjá þeim sem umgengust barnabörn sín lítið. Hinir 

öldruðu upplifðu mikla gleði og fundu fyrir minni streitu í kringum börnin. Rannsókninni ber 

saman við rannsókn Kuehne og Kaplan (2001) um að miklu máli skipti að aldraðir hefðu val 

um það hversu mikil samskipti þeir ættu við börnin. Þegar fólk fann að skoðanir þess voru 

virtar stuðlaði það að tilfinningalegri vellíðan.  

Börn og skipulögð samskipti  

Fram hefur komið í rannsóknum að foreldrar telji börn sín hljóta ávinning af 

samskiptum sínum við aldraða sem felst í því að börnin njóti þess að eiga í samskiptum við 
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aldraða, fá óskipta athygli þeirra og að kynnast margbreytileika mannsins (Jarrott og Bruno, 

2007). Í rannsókn Rosebrook (2002) sem hafði það að markmiði að rannsaka félagsfærni 

leikskólabarna kom fram að þau börn sem tóku þátt í skipulögðum samskiptum við aldraða 

höfðu meiri félagsfærni en önnur, eða tæplega sex mánaða forskot. Rannsóknin var 

endurtekin nokkrum árum síðar með mun stærra úrtaki og komu þar fram svipaðar 

niðurstöður (Rosebrook, 2007). Í þessum rannsóknum sem og í samantektarrannsókn Kaplan 

(2002) kom fram að ávinningur þeirra barna sem tóku þátt í skipulögðum samskiptum 

kynslóðanna væri meðal annars aukið sjálfstraust og félagsfærni.  

Kaplan, Liu og Hannon (2006) komust einnig að þeirri niðurstöðu að samskipti milli 

kynslóða væru til mikilla hagsbóta fyrir börn. Samskiptin skiluðu sér meðal annars í aukinni 

þekkingu barnanna, jákvæðara viðhorfi þeirra til aldraðra og þess að eldast að ótalinni þeirri 

ánægjulegu tilfinningu að vera öðrum til gagns og ánægju. Rannsókn Larson (2006) sýndi 

svipaðar niðurstöður en þar kom fram að börn sem tóku þátt í samskiptum við aldraða 

öðluðust meira sjálfstraust, sýndu betri hegðun og tóku virkari þátt í skólatengdum 

verkefnum. 

Í bandarískri rannsókn var skoðað verkefni sem hafði þann tilgang að sameina 

kynslóðirnar í ríkari mæli og efla skilning þeirra á milli. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvort viðhorf barnanna til aldraðra breyttist með auknum samskiptum í gegnum 

bréfaskriftir og heimsóknir. Í rannsókninni voru börnin fengin til að lýsa með eigin orðum 

hvað þeim fyndist um aldrað fólk bæði fyrir og eftir samskiptin. Niðurstöðurnar sýndu mikla 

aukningu jákvæðra lýsingarorða í garð aldraðra eftir samskiptin, sérstaklega hjá þeim börnum 

sem hvað mest samskipti höfðu haft við aldraða pennavini sína (Bales o.fl., 2000). 

Ekki sýna þó allar rannsóknir breytingar á viðhorfi barna til aldraðra þó þau taki þátt í 

skipulögðum samskiptum kynslóða. Árið 2001 voru rannsökuð áhrif skipulagðra samskipta 

kynslóðanna á börn og unglinga. Sérstakt verkefni var sett upp sem byggði á hugmyndafræði 
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Eden Alternative. Allar heimsóknirnar fóru fram á dvalarheimilinu og var öll aðstaða til 

fyrirmyndar. Börnin voru í tveimur aldurshópum, annar á aldrinum fjögurra til sjö ára og hinn 

átta til fjórtán ára. Eigindlegum gögnum var safnað með rýnihópum og sýndu niðurstöður 

engin merki um breytt viðhorf yngri barnanna til hinna öldruðu miðað við viðmiðunarhóp en 

eldri hópurinn sýndi þó umtalsverðar jákvæðar breytingar á viðhorfi sínu (Ivey, 2001). 

Samantekt 

Ljóst er að það hefur mikil áhrif á líf aldraðra að flytja á dvalarheimili. Missir 

hlutverka hefur áhrif á líðan þeirra og getur valdið því að aldraðir finni til einmanaleika en 

rannsóknir sýna að þunglyndi er algengara meðal aldraðra á dvalarheimili en í heimahúsum. 

Einnig hefur komið fram að aldraðir á dvalarheimilum njóti lítils sjálfræðis. Í rannsóknum 

hefur komið fram að skipulögð samskipti aldraðra og barna minnki líkur á þunglyndi hjá 

öldruðum, hafi jákvæð áhrif á lundarfar og auki sjálfstraust þeirra. Með samskiptunum eykst 

sjálfstraust og félagsfærni barna auk þess sem þau öðlast þekkingu og innsýn í heim aldraðra 

sem þau hefðu annars farið á mis við.  
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknarsniði, þeirri rannsóknaraðferð sem beitt var 

við gerð rannsóknarinnar auk siðfræðilegra þátta. Einnig verður vali þátttakenda lýst og sagt 

frá aðferðum við gagnaöflun og greiningu gagna. Í rannsókninni var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er upplifun þátttakenda af skipulögðum samskiptum 

leikskólabarna og aldraðra á dvalarheimili?  

Rannsóknaraðferð 

Þessi rannsókn er tilviksathugun (case study) byggð á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, en til grundvallar þeim liggur svokölluð fyrirbærafræði. Þessar aðferðir 

henta einkar vel til að skoða fyrirbæri út frá sjónarhóli þátttakenda í þeirra eðlilega umhverfi. 

Það þykir eiga vel við að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir þegar verið er að skoða litla 

hópa, en hins vegar er ekki hægt að yfirfæra þær niðurstöðurnar á aðra hópa. Helstu kostir 

eigindlegra rannsókna eru að horft er á upplifun einstaklingsins sjálfs í raunverulegum 

aðstæðum og aðferðin gefur rannsakanda tækifæri til að fara djúpt ofan í saumana á því sem 

verið er að rannsaka (Bailey, 1997; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Við tilviksathugun má beita jafnt megindlegum sem eigindlegum aðferðum, en 

tilviksathuganir henta vel þegar ætlunin er að kafa djúpt í ákveðið efni, til dæmis þar sem 

skoðuð er ákveðin þjónusta við einstakling eða hóp með það að markmiði að dýpka vitneskju 

á því. Upplýsingaöflun fer meðal annars fram í formi viðtala, áhorfs og með skráðum gögnum 

um málefnið. Þar sem rannsakendur skoðuðu samskipti ákveðins hóps þótti rannsóknarsniðið 

tilviksathugun eiga vel við. Settar eru fram ákveðnar rannsóknarspurningar og þykir gagnlegt 

að nota fleiri en eina aðferð við gagnasöfnun (Bailey, 1997; Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Tilviksathuganir hafa þann styrkleika að vera mjög heppilegar til að safna 

bakgrunnsupplýsingum sem hægt er að nota í viðameiri rannsóknir. Tilgátur sem koma þar 
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fram er hægt að nýta í frekari rannsóknir. Einnig veita þær gagnlegar dæmisögur sem gera 

efnið raunverulegra. Helstu veikleikar tilviksathugana eru að þar er hætta á hlutdrægni, til 

dæmis í sambandi við það þegar verið er að ákveða hvaða gögn eigi að birta og hverju eigi að 

sleppa. Einnig getur verið erfitt að alhæfa út frá tilviksathugunum þar sem oft er um fá tilfelli 

að ræða (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

Ein mikilvægasta gagnasöfnunaraðferðin í rannsóknum í heilbrigðisvísindum eru 

viðtöl. Þau eiga vel við þegar verið er að skoða væntingar fólks, gildismat þess og reynslu, til 

dæmis af samskiptum eða einmanaleika. Viðtöl geta verið afar mismunandi milli þátttakenda 

og kemur þar helst til að reynsluheimur viðmælenda er misjafn og ekki allir vanir því að tjá 

sig um upplifun sína og reynslu af mikilli dýpt. Hægt er að nota viðtöl ein og sér eða með 

öðrum aðferðum, svo sem þátttökuathugunum eins og gert er í þessari rannsókn (Helga 

Jónsdóttir, 2003). 

Viðtöl geta bæði verið stöðluð og óstöðluð. Óstöðluð viðtöl eru notuð í þessari 

rannsókn, en þau hafa þann tilgang að lýsa fyrirbærum í tilveru fólks. Þessi viðtöl einkennast 

af fyrirfram ákveðnu umræðuefni og eru samskipti rannsakanda og viðmælanda mjög 

persónuleg. Viðtalsrammar í óstöðluðum viðtölum eru ekki í föstum skorðum, heldur einungis 

rammi sem rannsakendur styðjast við (Helga Jónsdóttir, 2003). Rannsakendur þurfa að spyrja 

góðra spurninga, túlka svör viðmælenda sinna og koma með nýjar spurningar til að dýpka 

þekkingu sína á því sem verið er að tala um (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  

Þátttökuathuganir fara þannig fram að rannsakandi fylgist með ákveðnum aðstæðum 

og skráir hjá sér það sem hann sér. Helsti kostur þessarar aðferðar er sá að einstaklingurinn 

sem safnar gögnunum getur gert það án þess að hafa áhrif á það sem verið er að athuga. 

Ókosturinn er hins vegar sá að rannsakandi getur haft áhrif á niðurstöðurnar þar sem hann þarf 

að túlka það sem hann sér (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 
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Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 13 talsins, allir búsettir á Akureyri. Í upphafi voru 

tekin viðtöl við þrjá aldraða þátttakendur á dvalarheimilinu sem tóku þátt í skipulögðum 

samskiptum við leikskólabörn en til þess að dýpka niðurstöður voru fengnir fjórir aldraðir 

þátttakendur til viðbótar. Öldruðu þátttakendurnir voru á aldrinum 87-98 ára, tveir karlmenn 

og fimm konur sem öll höfðu skýrleika til viðræðna að mati tengiliðs. 

Jafnframt voru tekin viðtöl við iðjuþjálfa á dvalarheimilinu sem tók þátt í og 

skipulagði heimsóknirnar í samvinnu við íbúa á dvalarheimilinu og tvo starfsmenn 

deildarinnar sem fólkið bjó á. Einnig var tekið viðtal við leikskólakennara sem skipulagði 

heimsóknirnar fyrir hönd leikskólabarnanna og foreldra tveggja barna sem tóku þátt í þeim. 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki en það er úrtak sem valið er með tilliti til 

rannsóknarefnisins (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Framgangur rannsóknar 

Í mars 2007 kviknaði hugmyndin að rannsóknarefninu og í kjölfarið hófst 

undirbúningur rannsóknarinnar. Haft var samband við iðjuþjálfa á dvalarheimili og 

leikskólakennara sem sáu um skipulögð samskipti milli íbúa dvalarheimilisins og 

leikskólabarnanna. Þeir sýndu mikinn áhuga á samstarfi við rannsakendur sem fólst í að 

útvega viðmælendur og vera tengiliðir rannsakenda við stofnanirnar.  

Gagnaöflun 

Leitað var leyfis Vísindasiðanefndar fyrir rannsókninni um miðjan nóvember og hún 

tilkynnt til Persónunefndar. Rannsakendur höfðu samband við þátttakendur eftir ábendingum 

frá tengiliðum og ákváðu í samráði við þá hvar og hvenær viðtölin skyldu fara fram. Rætt var 

við þá öldruðu á heimili þeirra á dvalarheimilinu. Þar var einnig rætt við iðjuþjálfa sem og 

starfsmenn dvalarheimilisins. Viðtöl við leikskólakennara og foreldra barnanna fóru fram á 
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leikskólanum. Áður en viðtölin hófust fullvissuðu rannsakendur sig um það að þátttakendur 

hefðu lesið upplýsingablað og ef svo var ekki var það lesið fyrir þá auk þess sem 

viðmælendur undirrituðu upplýst samþykki. Rannsakendur studdust allir við sama 

viðtalsramma með opnum spurningum (fylgiskjal A). 

Hver rannsakandi tók viðtal við fjóra til fimm þátttakendur sem voru öll hljóðrituð, 

afrituð orðrétt og öllum nöfnum og staðháttum breytt. Einnig skráðu rannsakendur hjá sér 

ýmis atriði sem þeim þótti eftirtektarverð. Viðtölin tóku á bilinu sex til 50 mínútur, alls um 

fjórar klukkustundir og 40 mínútur. Rannsakendur framkvæmdu fjórar þátttökuathuganir, 

þrjár á dvalarheimilinu og eina á leikskólanum þar sem þeir skráðu niður upplifun sína og 

reynslu af samverustundum hópanna. Þátttökuathuganirnar tóku um það bil eina og hálfa 

klukkustund hver og urðu afrituð gögn því alls 153 blaðsíður. Gagnasöfnun fór fram á 

tímabilinu 26. janúar – 16. apríl 2008. 

Greining gagna 

Að aflokinni skráningu gagna voru gögnin greind með opinni kóðun sem fór þannig 

fram að hver og einn rannsakandi afritaði eigin viðtöl og kóðaði eitt þeirra eftir að hafa lesið 

það ítarlega. Síðan skiptust rannsakendur á gögnum og kóðuðu viðtal hver annars. Að þessu 

loknu voru viðtölin lesin yfir í sameiningu og kóðin samræmd til þess að auka réttmæti 

niðurstaðna. Þessu næst kóðaði hver um sig þau viðtöl sem eftir voru og las yfir kóð annarra. 

Þannig kóðuðu allir rannsakendur öll 13 viðtölin. Þátttökuathuganir voru kóðaðar á sama hátt. 

Rannsakendur leituðu síðan eftir þemum sem voru eins og rauður þráður í gögnunum. Úr 

gögnunum urðu til tvö þemu og voru gögnin að lokum lesin yfir aftur með þemun í huga. 

Siðfræðilegir þættir 

Við rannsóknir þarf að hafa ýmsa siðfræðilega þætti í huga og er það hlutverk 

siðanefnda að gæta hagsmuna þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003). Önnur grein Laga um 
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réttindi sjúklinga nr. 74/1997 kveður á um að forsenda þess að fá leyfi fyrir rannsókn hjá 

Vísindasiðanefnd sé, að engin vísindaleg eða siðfræðileg sjónarmið mæli gegn rannsókninni. 

Sótt var um leyfi fyrir þessari rannsókn til Vísindasiðanefndar en hún taldi ekki ástæðu til 

þess að taka rannsóknina til umfjöllunar þar sem ekki er um að ræða rannsókn þar sem unnið 

er með heilbrigðisupplýsingar (fylgiskjal B). Samkvæmt tíundu grein laganna skal 

einstaklingur samþykkja fyrir fram með formlegum hætti þátttöku sína í vísindarannsókn en 

það gerir hann með því að undirrita upplýst samþykki (fylgiskjal C). Þátttakandi þarf að fá 

ítarlegar upplýsingar um rannsóknina og hugsanlegan ávinning hennar, í hverju þátttaka er 

fólgin og þeirri áhættu sem henni kann að fylgja. Einnig þarf að gera þátttakendum ljóst að 

þeir geti dregið þátttöku sína til baka hvenær sem er.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (fylgiskjal D) sem hluti af rannsókn 

Ingibjargar S. Ásgeirsdóttur: Samskipti aldraðra við yngri kynslóðir í gegnum sameiginlega 

iðju. Í Lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 segir í 35.grein að 

Persónuvernd skuli meðal annars binda leyfi til rannsókna skilyrðum um dulkóðun 

persónuauðkenna. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að rekja megi þær upplýsingar sem fram 

koma í rannsókninni beint til þátttakenda. Öll viðtöl rannsóknarinnar voru hljóðrituð og síðan 

skráð orðrétt. Nöfnum þátttakenda og staðháttum var breytt og hljóðritum eytt. 

Framkvæmdastjóra dvalarheimilisins og leikskólastjóranum voru send kynningarbréf 

þar sem rannsóknin var kynnt og óskað eftir leyfi þeirra til að framkvæma hana (fylgiskjal E). 

Leyfi voru veitt hjá báðum aðilum (fylgiskjal F). Því næst var sent upplýsingablað um 

rannsóknina (fylgiskjal G) til iðjuþjálfa dvalarheimilisins og leikskólakennara en þeir sáu um 

að útvega þátttakendur, kynna rannsóknina fyrir þeim og afhenda þeim upplýsingablaðið.  

Viðtöl fela í sér mannleg samskipti og geta komið af stað tilfinningalegu róti sem 

krefst úrlausnar sem rannsakandi er ef til vill ekki fær um að veita (Sigurður Kristinsson, 

2003). Því voru rannsakendur vakandi fyrir því að halda viðtölunum utan áhættusvæða. Auk 
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þess gættu rannsakendur þess af fremsta megni að láta ekki eigin viðhorf, skoðanir og 

væntingar hafa áhrif á viðtöl sín við þátttakendur en sú hætta fylgir oft eigindlegum 

rannsóknum (Rúnar Helgi Andrason, 2003).  
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 

Í þessum kafla er fyrst sagt frá skipulagi heimsóknanna og samskiptum hópanna. 

Síðan er fjallað um þau þemu sem urðu til við greiningu gagna ásamt niðurstöðum 

rannsóknarinnar og umræðum um þær.  

Skipulag heimsóknanna 

Árið 2004 hófst skipulagt samstarf milli dvalarheimilis og ákveðins leikskóla á 

Akureyri. Samstarfið einskorðast við eina 30 manna deild dvalarheimilisins þar sem íbúar 

taka mismikinn þátt og elsta árgang leikskólans, börn á aldrinum fimm til sex ára. Á hverjum 

vetri hittast kynslóðirnar einu sinni í mánuði ýmist á dvalarheimilinu eða á leikskólanum. 

Sameiginleg markmið leikskólans og dvalarheimilisins með heimsóknunum eru:  

� Að brúa kynslóðabil 

� Að skapa notalegar samverustundir  

� Að þeir öldruðu fái hlutverk gagnvart börnunum með því að miðla þekkingu og 

reynslu 

� Að börnin gefi íbúum innsýn í þeirra heim og kynnist öldruðum af eigin raun 

� Að börnin fái jákvæða mynd af öldruðum og lífinu inni á dvalar- og 

hjúkrunarheimili  

Auk þess er það eitt af markmiðum leikskólans að skapa „afa- og ömmutengsl.“ 

Umsjónarmenn heimsóknanna hittast á hverju hausti og setja saman drög að dagskrá 

vetrarins. Þar á meðal eru nokkrar athafnir sem eru orðnar að föstum vana, til dæmis 

laufabrauðsgerð á jólaföstu, fara með þulur, fara í keilu, auk þess sem íbúar sýna börnunum 

herbergin sín. Það er einnig orðið að venju að börnin komi með ættartréð sitt á haustin og 

skoði gamla muni. Börnin hafa þá það hlutverk að koma með gamla hluti að heiman, auk 
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þess sem hlutir eru fengnir að láni hjá Minjasafninu. Í hverri heimsókn syngja svo börnin 

nokkur lög fyrir íbúana. 

Íbúar dvalarheimilisins hittast alltaf ásamt iðjuþjálfa viku áður en heimsóknirnar fara 

fram til þess að undirbúa heimsóknir barnanna á dvalarheimilið eða heimsókn sína á 

leikskólann. Tilgangurinn er sá að íbúar komi með hugmyndir að verkefnum til að gera með 

börnunum. Þar ber iðjuþjálfinn undir íbúana hvað eigi að gera og deilir út verkefnum ef 

einhver treystir sér til að taka þau að sér, til dæmis að fara með þulu eða segja sögu. Á 

leikskólanum er einnig komið saman viku fyrir heimsóknirnar og farið yfir með börnunum 

hvað verði gert í næstu heimsókn þannig að allir séu undirbúnir.  

Þemu 

 Við greiningu gagna urðu til tvö þemu. Annað fékk heitið ánægja við sameiginlega 

iðju og hitt trú á eigin getu. 

Hjá öllum þátttakendum kom fram þemað ánægja við sameiginlega iðju. Allir 

þátttakendur voru ánægðir með samskiptin en afar misjafnt var hvernig fólk upplifði tengsl 

milli kynslóðanna við sameiginlega iðju og höfðu athafnir mismikið gildi fyrir þátttakendur. 

Þemað um trú á eigin getu kom einnig fram hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar 

en flestir þeirra sýndu mikinn áhuga á skipulögðu samskiptum kynslóðanna og nokkurn vilja 

til að taka þátt. Hins vegar var afar misjafnt hvort þátttakendur hefðu trú á eigin getu til 

þátttöku og má segja að aðeins tveir aldraðir viðmælendur hafi treyst sér til að taka að sér 

hlutverk í heimsóknum leikskólabarnanna. 

Ánægja við sameiginlega iðju 

Tengslamyndun 

Í þeim samskiptum sem hér voru skoðuð var sá háttur hafður á að sami hópur barna og 

íbúa dvalarheimilisins hittist mánaðarlega. Þessu fyrirkomulagi var ætlað að auka möguleika á 
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myndun persónulegra tengsla milli íbúanna og barnanna og að þau lærðu að þekkja hvert 

annað með nafni. Í byrjun vetrar voru hengdar upp myndir af börnunum með nöfnunum þeirra 

og það sama var einnig gert á leikskólanum. Aðeins einn aldraður þátttakandi sagðist þekkja 

nöfn barnanna en mörg börn þekktu nöfn hinna öldruðu. Leikskólakennarinn talaði um að 

hugmyndir hefðu komið frá dvalarheimilinu um að börnin færu á fleiri deildir innan þess til 

að fleiri fengju að njóta þeirra. Henni fannst það hins vegar stangast á við markmið 

leikskólans með heimsóknunum sem væri meðal annars sá að mynda tengsl við íbúana. 

Áherslur á tengslamyndun milli kynslóðanna virðast því vera misjafnar.  

 Verkefnin í vetur voru misjöfn en leitast var við að skapa sem mest samskipti milli 

kynslóðanna. Í fyrstu heimsókn vetrarins komu börnin með ættartré sem þau höfðu útbúið og 

sýndu íbúum dvalarheimilisins. Upp úr því sköpuðust miklar umræður því oft þekktu hinir 

öldruðu til forfeðra og ættingja barnanna og það fannst börnunum merkilegt. Eldra fólkinu 

fannst gaman að geta rakið ættir barnanna og mynduðu jafnvel sterkari tengsl við börnin ef 

þau þekktu til fjölskyldunnar. Í þátttökuathugunum sást þetta glögglega því börn sem tengdust 

á einhvern hátt öldruðu íbúunum fengu frá þeim meiri athygli en önnur.  

Þó vináttutengsl skapist milli kynslóðanna yfir veturinn slitnar sambandið oftast nær 

þegar börnin hætta á leikskólanum en dæmi voru um að börnin hafi heimsótt aldraða vini sína 

þó þau væru hætt í leikskólanum eins og Jón sagði: ,,...nokkur af börnum hafa komið hér eftir 

að þau eru farin úr skólanum og heilsað upp á okkur....Það var ein sem var þarna fyrsta árið, 

hún kom, ja, þrjú, fjögur skipti.“  

Í viðtölum við alla þátttakendur kom fram að ánægja ríkti með samskipti kynslóðanna. 

Allir öldruðu þátttakendurnir voru ánægðir með að fá börnin í heimsókn, sögðu það veita sér 

gleði og ánægju og flestir töluðu um tilbreytinguna sem því fylgdi. Aldraðir nutu þess að hitta 

börnin, horfa á þau við hinar ýmsu athöfnum, gera eitthvað með þeim og fara í heimsókn á 

leikskólann. Tveir hinna öldruðu töluðu um að þeir fyndu til vellíðunar eftir heimsóknirnar. 



27 

Hjá Fjólu og Kristjáni kom þó fram að þau tækju aðallega þátt í samskiptunum vegna þess að 

þau væru á staðnum en ekki einungis vegna áhuga á börnunum.  

Hjá báðum aldurshópum kom oftast fram tilhlökkun fyrir heimsóknunum. Jón lýsti 

tilhlökkun sinni svona: ,,...ég hef alltaf verið svona, fiðringur í mér, svona tilhlökkun....Þetta 

er svona hér um bil eins og að hitta stelpu í fyrsta skiptið.“ Starfsfólkið á dvalarheimilinu 

skynjaði tilhlökkunina hjá íbúunum og tók iðjuþjálfinn svo til orða:  

Já, mér finnst bara mikil eftirvænting og ég meina maður sér það bara 

í andlitunum á fólkinu þegar börnin koma inn í þessar heimsóknir, 

bara eftirvæntingin og spenna í, ja, sem að mér finnst bara ekkert 

algengt að sjá.  

Sumir fundu minna fyrir þessari tilfinningu. Þeir einstaklingar kviðu þó ekki 

heimsóknunum og nutu þess að vera innan um börnin þegar þau voru á staðnum. Þegar 

Kristján var spurður að því hvort hann hlakkaði til að fá börnin í heimsókn svaraði hann: ,,Ég 

hef svo sem ekki, maður svo sem hefur engar tilfinningar þannig.“ Í þátttökuathugun vakti 

hins vegar athygli að hann beið í anddyrinu eftir börnunum og tók virkan þátt í keilu með 

þeim en líklegt er að það hafi haft áhrif á áhuga hans að langafabarn hans var í hópi 

leikskólabarnanna. 

Leikskólabörnin hlökkuðu einnig til að hitta aldraða vini sína og starfsfólk leikskólans 

reyndi að gera heimsóknirnar spennandi fyrir þau með því að ræða hvað ætti að gera í næstu 

heimsókn. Foreldri leikskólabarns lýsti upplifun sinni þannig:  

Já, sko, mér finnst hann vera bara mjög spenntur. Honum finnst þetta 

gaman....En hann er alltaf fullur tilhlökkunar þegar hann er að fara til 

dæmis á dvalarheimilið eða þegar vistmennirnir eru að koma hingað. 

Þannig að honum greinilega finnst þetta ofsalega skemmtilegt og talar 

mikið um, eða segir mér glaður frá því sem hann er að gera þar.  
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Aðspurðir svöruðu flestir þátttakendur því til að leikskólabörnin fylltu ekki í skarð 

afkomenda sem komu lítið í heimsókn, nema Jón sem sagði: „Já! Að vissu leyti gera þau það, 

þó þau komi nú ekki nema einu sinni í mánuði, þá er þetta virkilega ánægjuleg stund.“ Líklegt 

er að börnin hafi laðast að Jóni og tengst honum meira en öðrum vegna þess að hann sýndi 

þeim mikla athygli og náði vel til þeirra í gegnum sögur og þulur sem hann sagði þeim. Þess 

vegna er líklegt að Jón hafi frekar en aðrir upplifað afatengsl við börnin. 

Eðlilegt er að tilfinningar fólks til afkomenda séu sterkari en til annarra barna. Erlend 

rannsókn Weintraub og Killian (2007) sýnir þó að það geti myndast sterk tengsl milli aldraðra 

og barna sem eigi í skipulögðum samskiptum sem fylla upp í það skarð sem myndast við 

fjarveru eigin afkomenda. Þau samskipti sem sú rannsókn tók til voru dagleg og áttu sér stað 

yfir lengra tímabil. Heimsóknirnar sem hér voru rannsakaðar voru hins vegar ekki mjög tíðar 

og stóðu aðeins yfir í einn vetur. Því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður Weintraub og 

Killian á þátttakendur þessarar rannsóknar en svör Jóns gefa til kynna að heimsóknirnar geti 

haft svipuð áhrif.  

Þó fæstum öldruðum hafi fundist leikskólabörnin koma í stað afkomenda sinna náðu 

börnin þó að hreyfa við tilfinningalífi margra. Sigríður sagði frá dreng sem kvaddi hana með 

kossi og lýsti hrifningu sinni hlæjandi með tárin í augunum: 

...ég var nú sú eina sem fékk koss hjá honum....Mér fannst það bara 

rosalega gott....Ég bara, ja, ég fagnaði því að hann skyldi gefa mér 

koss, það var alveg hreint furðulegt, ég hef minnsta kosti ekki verið 

svo hræðileg að hann hefur þorað að gefa mér koss....Afskaplega 

yndislegt að fá ungan herramann til að kyssa sig (hlær dátt) svona 

hundgamla, ég er svo aldeilis hreinasta forviða. 

Í rannsókn Larson (2006) kemur fram að með samskiptum kynslóðanna upplifa 

aldraðir meðal annars aukna lífsfyllingu, minni einangrun, aukið innsæi og skilning. Einnig 

skiptir máli að samskipti barna og aldraðra séu tíð til þess að skapa meiri tengsl og aukna 
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lífsánægju hjá þeim öldruðu. Routasalo o.fl. (2006) komust hins vegar að þeirri niðurstöðu að 

gæði heimsókna skipti meira máli en fjöldi þeirra og að væntingum þeirra öldruðu til 

heimsóknanna sé fullnægt. Í þeim samskiptum sem hér voru skoðuð er mögulegt að 

væntingum aldraðra til heimsóknanna hafi verið mætt þannig að þeir fyndu til lífsfyllingar en 

einnig getur verið að heimsóknirnar hafi ekki veitt íbúum lífsfyllingu þó þær hafi augljóslega 

veitt þeim ánægju.  

Þekking og reynsla 

 Það er ýmislegt sem eldra fólkið getur frætt ungviðið um eins og Ösp starfsmaður á 

dvalarheimilinu komst að orði: ,,...hver kynslóð sko hefur alltaf eitthvað og ekki síst gamla 

fólkið sem er bara alveg fjársjóður.“ Það verkefni sem stóð upp úr og flestir þátttakendur 

rannsóknarinnar töluðu um var laufabrauðsgerð sem þótti sérlega ánægjuleg og talaði 

iðjuþjálfinn um að þar hefðu myndast góð tengsl milli kynslóðanna. Þar nutu aldraðir þess að 

miðla þekkingu sinni og kenndu ungu kynslóðinni réttu handbrögðin. Það sama sást í 

heimsókn þar sem skoðaðir voru gamlir munir. Þeir öldruðu útskýrðu fyrir þeim yngri til 

hvers hlutirnir voru notaðir í gamla daga og höfðu börnin greinilega gaman af. Miklar 

umræður sköpuðust og rifjuðust upp gamlir tímar.  

 Af þeim sjö öldruðu sem rætt var við voru fimm sem töluðu um hvað þeim þætti 

gaman að heyra börnin syngja og augljóst var að það skipaði stóran sess í heimsóknunum. Það 

áréttaði leikskólakennarinn þegar hann sagði: 

Þannig að þó það sé ekki inn í dagskránni okkar þá erum við alltaf 

með fjögur lög með okkur. Við komumst ekkert upp með annað....Og 

þó við séum að gera laufabrauð eða eitthvað og erum búin að vera 

kófsveitt og erum að fara: Þið eigið eftir að syngja! 

Íbúarnir töluðu allir mjög fallega um börnin og sögðu að það væri upplyfting að hitta 

þau. Þeir skynjuðu gleði barnanna við hinar ýmsu athafnir og einnig kom fram í viðtölum við 

foreldra að börnin höfðu mjög gaman af samskiptunum og deildu upplifun sinni með öðrum.  
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Öllum íbúum deildarinnar stóð til boða að taka þátt í heimsóknunum en afar misjafnt 

var hversu margir nýttu sér það tækifæri er afar jákvætt er að íbúarnir skuli hafa val um 

þátttöku, því sýnt hefur verið fram á að fólk á dvalarheimili njóti lítils sjálfræðis og hafi lítið 

val (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Margar ástæður geta verið fyrir því 

hvers vegna íbúarnir tóku ekki meiri þátt, til dæmis áhugaleysi, slæmt heilsufar og að þeim 

fyndist þeirra ekki vera þörf. Heimildum um samskipti kynslóða ber saman um að miklu máli 

skiptir að aldraðir hafi val um það hversu mikil samskipti þeir eigi við börnin (Kuehne og 

Kaplan, 2001; Weintraub og Killian, 2007).  

Afar mismunandi var hvað öldruðu íbúarnir vildu fá út úr samskiptum sínum við 

leikskólabörnin. Í viðtölum við þátttakendur kom fram að sumum fannst best að fylgjast bara 

með og njóta þess að hlusta á börnin syngja en fyrir aðra hafði það meira gildi þegar verið var 

að vinna að ákveðnu verkefni sem endurspeglast í orðum Örnu: ,,...mér finnst þetta 

skemmtilegra ef að eitthvað er að gerast, frekar en bara skoða og tala saman.“ Heimildum ber 

saman um að það skiptir máli hvers konar iðju kynslóðirnar stunda, iðjan þarf að hafa gildi og 

þýðingu fyrir einstaklinginn til að hann finni til lífsfyllingar (Kielhofner, 2008; Kuehne og 

Kaplan, 2001). Í þátttökuathugunum sást vel munur á tengslamyndun eftir athöfnum. Þegar 

börnin komu í keilu voru aldraðir áhorfendur og áttu í litlum samskiptum við börnin en í 

heimsókninni á leikskólanum voru kynslóðirnar að vinna saman að ákveðnu verkefni og 

tengdust betur við þá samvinnu.  

Mörg barnanna á leikskólanum höfðu sjaldan eða aldrei umgengist gamalt fólk og fæst 

þeirra höfðu komið inn fyrir veggi dvalarheimilis áður og fannst það mikil lífsreynsla. Með 

skipulögðu samskiptunum öðluðust börnin ýmsan fróðleik og vitneskju sem þau annars hefðu 

farið á mis við. Oft kviknuðu spurningar nokkrum dögum eftir heimsóknirnar, til dæmis: ,,Af 

hverju var hann með svona skrítna hendi?“ en þá hafði barnið verið að velta fyrir sér 

hrukkunum á handarbaki aldraðs manns. Eins sáu börnin ýmislegt sem fylgdi þeim öldruðu, 



31 

svo sem göngugrindur, hjólastóla og súrefniskúta. Þeim fannst einnig merkilegt að sjá hversu 

mikið fólk gat gert þrátt fyrir háan aldur og sjúkdóma. Viðmælendur töluðu um að börnin 

fengju fræðslu um að dauðinn væri eðlilegur hluti af því að eldast þegar fólk sem hafði tekið 

þátt í samstarfinu lést. Móðir barns komst svo að orði:  

...þá sem sagt var gamalmenni sem þau hittu alltaf, sem dó....Yfir 

þennan vetrartíma og þau pældu mikið í því, en ég held samt að það 

hafi samt bara gert þeim í rauninni gott svoleiðis....Þá fóru þau bara 

enn meira að spá í gang lífsins. 

Foreldrar barnanna voru afar ánægðir með samskipti leikskólans við dvalarheimilið. 

Þeir litu svo á að börnin hlytu ávinning af samskiptum sínum við aldraða með ýmsum hætti 

svo sem með því að kynnast nýju umhverfi og að vera innan um fólk á þessum aldri. Fram 

hefur komið í rannsóknum að foreldrar telji börn sín hljóta ávinning af samskiptum sínum við 

aldraða sem felst í að börnin njóti þess að eiga í samskiptum við þá, fá óskipta athygli 

aldraðra og kynnast margbreytileika mannsins (Jarrott og Bruno, 2007). Í rannsókn Bales o.fl. 

(2000) kemur jafnframt fram að skipulögð samskipti barna við aldraða skili sér í jákvæðara 

viðhorfi til aldraðra og þess að eldast. Kaplan o.fl. (2006) taka undir það og bæta jafnframt 

við að samskipti milli kynslóða skili sér í aukinni þekkingu barnanna. Ivey (2001) sýnir hins 

vegar fram á að engin breyting verði á viðhorfi barna á leikskólaaldri þó þau séu í 

skipulögðum samskiptum við aldraða, en breytingar koma aftur á móti fram hjá eldri börnum. 

Niðurstöður Kaplan (2002) og Rosebrook (2002, 2007) sýna að börn sem taka þátt í 

skipulögðum samskiptum við aldraða hafa meiri félagsfærni en önnur börn. Eins og áður 

hefur komið fram voru heimsóknirnar sem hér um ræðir ekki mjög tíðar og stóðu yfir stutt 

tímabil og því ekki hægt að yfirfæra alfarið niðurstöður annarra rannsókna um ávinning barna 

af skipulögðum samskiptum kynslóða. Í þessari rannsókn voru engin matstæki notuð til að 

meta árangur samskiptanna en í viðtölum við foreldra og leikskólakennara kom fram að 

börnin öðluðust aukna þekkingu og lífsreynslu. Óhætt er því að segja að börnin hafi haft 
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mikinn ávinning af samskiptum sínum við íbúa dvalarheimilisins þó ekki sé hægt að fullyrða 

að breytingar hafi orðið á viðhorfi þeirra til aldraðra.  

Trú á eigin getu 

Sjálfstraust 

Tveir öldruðu einstaklinganna, Jón og Arna, höfðu augljóslega mikinn áhuga og trú á 

eigin getu til þátttöku og voru afar virkir þátttakendur í þessum skipulögðu samskiptum 

kynslóðanna. Þau spjölluðu mikið við börnin, fannst gaman að sýna þeim herbergin sín og 

skoða með þeim fjölskyldumyndir. Arna tók ávallt myndir í heimsóknunum, safnaði þeim 

saman í albúm og lét liggja frammi þar sem fleiri gátu skoðað þær. Jón var einnig afar iðinn 

við að segja börnunum sögur og vísur og samdi vísur fyrir börnin sem þau fengu svo að gjöf í 

síðustu heimsókn þeirra að vori. Hann vílaði ekki fyrir sér að taka að sér verkefni í 

heimsóknum barnanna með litlum sem engum fyrirvara og tók svo til orða: ,,Það hefur komið 

fyrir að ég hef flutt eitthvað handa börnunum fyrirvaralaust, bara hlaupið í skarðið og það er 

ekkert mál.“ Þessi hlutverk sem Jón og Arna höfðu í heimsóknum barnanna gáfu þeim 

lífsfyllingu, ánægju og hafði mikið gildi fyrir þau. Kielhofner (2008) talar um að vilji 

einstaklingsins hafi áhrif á þátttöku hans við iðju. Trú hans á eigin áhrifamátt, áhugi, það sem 

skiptir hann máli og hefur gildi og þýðingu fyrir hann er forsenda fyrir þátttöku hans við hinar 

ýmsu athafnir. 

Nafn Jóns kom oft fram í viðtölum við aðra þátttakendur þar sem honum var lýst sem 

mjög jákvæðum einstaklingi og afar virkum þátttakanda í samskiptum kynslóðanna. Þegar 

hann var spurður að því hvort hann fyndi aldrei fyrir kvíða þegar hann átti að sjá um verkefni 

fyrir börnin svaraði hann því neitandi og skýrði það þannig að hann væri búinn að vinna í 

félagsstarfi í allt að áttatíu ár. Jón var mjög virkur í sveitarstjórnarmálum á sínum yngri árum, 

hafði fengist við kennslu barna og tekið þátt í ýmsum félagsstörfum. Hann er leiðtogi að 

undirlagi og óhræddur við að koma fram og þessa styrkleika sína nýtir hann sér í því umhverfi 
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sem hann býr nú í. Þar hefur hann tekið sér nýtt hlutverk sem hann byggir á reynslu sinni og 

gildum. Því má segja að virk þátttaka Jóns og Örnu falli vel að kenningum Kielhofner auk 

athafna- og samfellukenningunni um hlutverk. Kielhofner (2008) talar um að hlutverk 

einstaklingsins hafi áhrif á það hvernig hann kemur fram við vissar aðstæður, hvernig hann 

talar og hvað hann gerir og hefur þannig einnig áhrif á það hvernig aðrir sjá hann og 

skilgreina. Í athafnakenningunni kemur fram að því virkari sem aldraðir eru því ánægðari eru 

þeir. Sjálfsmynd aldraðra byggist á þátttöku þeirra og þeim hlutverkum sem þeir höfðu á 

miðjum aldri. Því er farsælast fyrir aldraða að finna ný hlutverk í stað þeirra sem glatast til að 

halda stöðu sinni í samfélaginu. Samfellukenningin fjallar um að fólk haldi í þann lífstíl og 

hlutverk sem það tileinkaði sér á fullorðinsárum auk þess að fólk haldi í persónueinkenni sín, 

siði og venjur og öðlist ný hlutverk í stað þeirra sem hverfa þegar það eldist (Hooyman og 

Kiyak, 2008). Þar sem Jón og Arna eru heilsuhraust, félagslega virk og hafa góða vitræna 

starfsemi er hægt að áætla út frá líkaninu um farsæla öldrun að þau eigi ánægjuleg efri ár. 

Fram kom að mikill munur var á sjálfsöryggi barnanna á haustin og vorin, en þau voru 

mörg hver mjög lengi að öðlast öryggi til þess að líta íbúana augum. Leikskólakennari talaði 

um að börnin væru yfirleitt mun öruggari með sig og óhræddari við að koma inn á stofnanir í 

líkingu við dvalarheimili eftir að hafa tekið þátt í skipulögðum samskiptum. Í samtölum við 

foreldrana kom fram að börnin hefðu aldrei verið kvíðin fyrir heimsóknunum heldur einungis 

spennt. Í frásögn leikskólakennara af tveimur börnum sem fóru í heimsókn á dvalarheimili 

með móður annars þeirra kemur glöggt fram hvernig samskipti kynslóðanna skiluðu sér í 

auknu sjálfstrausti barnanna. Annað barnið hafði tekið þátt í þeim skipulögðu samskiptum 

sem hér um ræðir en hitt ekki. Þegar þau komu að dvalarheimilinu þá stoppaði það barn sem 

ekki hafði áður komið þangað og ætlaði ekki að þora að fara inn. Það barn sem hafði verið 

með í samskiptunum var hins vegar mjög öruggt með sig og óttaðist ekkert. Frásögnin er í 

takt við rannsóknir Rosebrook (2002, 2007) og Kaplan (2002) þar sem fram kemur að þau 
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börn sem taka þátt í skipulögðum samskiptum við aldraða öðlist meðal annars aukið 

sjálfstraust.  

Óöryggi 

Í svörum margra íbúa var áberandi að þeir vildu ekki trana sér fram eða vekja athygli 

og margir virtust vera efins um færni sína til að umgangast börn. Allir aldraðir þátttakendur 

rannsóknarinnar áttu barnabörn og barnabarnabörn og sögðust vera í ágætum tengslum við 

fjölskyldu sína þó í mismiklum mæli væri. Sumir hittu afkomendur sína nokkrum sinnum í 

viku en aðrir nokkrum sinnum á ári. Þrátt fyrir reynslu af að umgangast og annast börn var 

eins og sumir íbúar fyndu fyrir óöryggi þegar kom að því að umgangast leikskólabörnin sem 

hægt er að skýra með lítilli trú á eigin getu. Þetta kom vel fram í orðum Sigríðar þegar hún 

sagðist ekki vilja trana sér fram og vissi ekki hvort hún gæti komið rétt fram við börnin. 

Einnig talaði Guðrún um að langt væri síðan hún hafi verið með börn að sú kunnátta væri 

henni glötuð.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að þeir gætu ekki tekið þátt í eða tekið að sér 

verkefni tengdum heimsóknum barnanna vegna ýmissa veikinda, sjóndepru, slappleika, 

gleymsku eða annarra kvilla. Gunnhildur talaði til dæmis um að hún gæti ekki tekið þátt í að 

segja börnunum sögur því hún væri orðin svo gleymin að hún væri hrædd um að sleppa úr. 

Fjóla bar fyrir sig sjónleysi og önnur kona sagðist oft vera svo slöpp til heilsunar að hún gæti 

lítið sem engan þátt tekið í athöfnum með börnunum. Sigrún, starfsmaður deildarinnar og 

iðjuþjálfinn töluðu um að þetta viðhorf kæmi oft upp á undirbúningsfundunum þegar skipta 

ætti verkum og ákveða hvað skyldi gera í næstu heimsókn barnanna. Afar rík tilhneiging væri 

hjá íbúum dvalarheimilisins að benda á Jón og spyrja hvort hann gæti ekki tekið að sér 

verkefnin því hann væri alltaf svo viljugur til þess. Það vakti athygli að margir einstaklingar 

sem tóku ekki þátt í athöfnum með börnunum voru að taka þátt í svipuðum eða sömu 

athöfnum með öðrum íbúum dvalarheimilisins, til dæmis að spila keilu. Þegar kom að þessum 
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athöfnum með börnunum var hins vegar borið við ýmsum útskýringum sem endurspeglast í 

orðum Fjólu: 

Ég hef nú ekki farið mikið með þeim [börnunum], ég er farin að sjá 

svo voðalega dauft að ég sé eiginlega ekki fyrir keilunum á hinum 

endanum á borðinu....Ég er í keilu hérna með fullorðna fólkinu, eða 

íbúunum hérna. Við erum alltaf í keilu einu sinni í viku.  

Kielhofner (2008) talar um að það geti haft slæm áhrif á einstaklinginn að hafa fá 

hlutverk því það gerir honum erfiðara með að finna tilgang og þýðingu með lífi sínu. 

Kenningar Kielhofner eiga hér nokkuð sameiginlegt með athafnakenningunni en samkvæmt 

henni eru þeir sem eru virkir fram eftir aldri, heilsuhraustari, ánægðari og hafa meiri trú á 

eigin getu (Hooyman og Kiyak, 2008). Flestir aldraðir viðmælendur sem tóku lítinn þátt í 

samskiptum kynslóðanna báru fyrir sig slöku heilsufari en í viðtölum sést að lítill áhugi og 

lítil trú á eigin getu hafði einnig áhrif. Þó öllum íbúum deildarinnar hafi staðið til boða að taka 

þátt í undirbúningsfundum og heimsóknum barnanna er mögulegt að þeir hafi þurft meiri 

hvatningu til þátttöku. Rannsóknir sýna að sjálfstraust aldraðra eykst með þátttöku í 

skipulögðum samskiptum við börn (Jarrott og Bruno, 2007; Kaplan, 2002). Því má ætla að 

sjálfstraust íbúa dvalarheimilisins aukist með virkari þátttöku þeirra í samskiptunum og nýtist 

þeim í athöfnum daglegs lífs.  

Á undirbúningsfundum gafst íbúum tækifæri til að koma með hugmyndir um hvað 

skyldi gert með börnunum í næstu heimsókn. Aldraður þátttakandi sagði að íbúar hefðu kost á 

því að koma sínum skoðunum á framfæri: ,,...við höfum svona, komið með aðrar 

tillögur....Við höfum tillögurétt.“ Þátttakan í undirbúningsfundunum var hins vegar oft dræm 

og íbúarnir ekki mikið að hafa sig frammi með tillögur um hvað gera skyldi með börnunum. 

Margir aldraðir virtust hafa litla trú á að það sem þá langaði til að gera með börnunum félli í 

góðan jarðveg annarra þátttakenda, eins og Sigríður sagði:  
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Mér hefur nú dottið í hug kannski að taka þátt í því meira svona, ég 

veit bara ekki hvort það passar, það sem ég ætlaði að gera....ég myndi 

nú láta þau syngja með mér einhverjar asnavísur. 

Sigríður hafði afar gaman af börnunum og hafði fylgst með heimsóknunum sem 

óvirkur en mjög áhugasamur þáttakandi. Í viðtölunum við þá sem höfðu litla trú á eigin getu 

kom fram að fæstir þeirra höfðu kosið sjálfir að flytjast inn á dvalarheimilið heldur hafði það 

verið neyðarúrræði sem viðkomandi hafði litlu fengið að ráða um. Það má því líkja þessum 

breytingum á högum einstaklinganna við róttækar breytingar eins og Kielhofner (2008) talar 

um. Þessar róttæku breytingar geta flýtt fyrir öldrun einstaklingsins því hann þarf bæði að 

aðlagast nýju umhverfi og takast á við það andlega álag sem því fylgir að missa völd yfir eigin 

lífi. Mögulega hafa þessir einstaklingar minni trú á eigin áhrifamátt og koma skoðunum sínum 

síður á framfæri vegna þess að þeim finnist þeir hafa misst völdin. Einnig hefur komið fram 

að fólk sem flyst inná dvalarheimili hafi tilhneigingu til að afsala sér sjálfræði sínu gegn því 

að fá þjónustu og umönnun, en hlédrægnikenningin fjallar einmitt um það að aldraðir skuli 

draga sig í hlé frá áhyggjum og daglegu amstri (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 

2004). Jafnframt er líklegt að persónubundnir þættir, samanber samfellukenninguna, hafi áhrif 

á virkni einstaklingsins til dæmis þannig að hlédrægur einstaklingur haldi áfram að vera 

hlédrægur þrátt fyrir hærri aldur. 
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KAFLI V 

NIÐURLAG 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á samskiptum kynslóða fjalla flestar um 

samskipti sem eru frábrugðin þeim sem hér eru skoðuð, þar sem þau eru oftast tíðari og ná 

yfir lengra tímabil. Niðurstöðum þessarar rannsóknar ber þó um margt saman við erlendar 

rannsóknir þar sem fram kemur að samskipti kynslóðanna skili sér í auknu sjálfsöryggi 

þátttakenda, þekkingu barnanna, að ótalinni þeirri gleði og ánægju sem samskiptunum fylgja.  

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru afar ánægðir með skipulögð samskipti 

kynslóðanna. Börnin færðu með sér gleði og tilbreytingu inn á dvalarheimilið, sem bæði íbúar 

og starfsmenn kunnu vel að meta, en margir íbúar sögðu heimsóknirnar kærkomna 

tilbreytingu frá annars venjubundnum dögum. Hjá báðum aldurshópum kom fram tilhlökkun 

vegna heimsóknanna. Afar mismunandi var þó hvort og þá hversu mikil sú tilfinning var hjá 

þeim öldruðu en allir nutu samt heimsóknanna. Ekki er hægt að fullyrða að heimsóknirnar 

hafi gefið öllum öldruðum þátttakendum lífsfyllingu en út frá þessum niðurstöðum telja 

rannsakendur þó líklegt að í flestum tilfellum hafi svo verið. 

Markmið heimsóknanna voru margvísleg og má segja að öllum þeirra hafi verið náð 

nema sérstöku markmiði leikskólans sem var að skapa ,,ömmu- og afatengsl.“ Ástæðan getur 

verið sú að kynslóðirnar hittast aðeins einu sinni í mánuði og því erfitt að skapa náin tengsl 

þeirra á milli. Einnig getur ástæðan verið sú að þetta er markmið leikskólans en ekki 

meginmarkmið dvalarheimilisins og áherslur á tengslamyndun því misjafnar. Jafnframt eru 

hóparnir stórir og því erfitt að tengjast náið, sem gæti breyst ef hvert barn hefði ákveðinn 

aldraðan sem sinn tengilið eða „ömmu/afa.“  

Flestir þátttakendur sögðu að börnin fylltu ekki í skarð afkomenda en dæmi voru um 

annað. Augljóst var að sterkari tengsl mynduðust milli kynslóðanna þegar aldraðir þekktu til 

fjölskyldu barnanna og fengu þau börn oft meiri athygli en önnur. Ekki er þó hægt að segja að 
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það hafi hallað á önnur börn. Þó flestum öldruðum fyndist börnin ekki fylla í skarð 

afkomenda sinna náðu þau að hreyfa við tilfinningum þeirra. Það mátti greina í flestum 

viðtölum því flestir þátttakendur töluðu um börnin með ánægjulegum róm, hlógu, brostu og 

sumir fengu tár í augun þegar þeir sögðu frá samskiptum sínum við börnin. 

Í þátttökuathugunum og viðtölum kom fram að mismikil tengsl mynduðust milli 

kynslóðanna eftir athöfnum og höfðu athafnir mismikið gildi fyrir þátttakendur. Söngur 

leikskólabarnanna skipaði stóran sess í heimsóknunum, en flestir aldraðir tilgreindu að þeim 

þætti gaman að heyra börnin syngja. Aðrir vildu frekar vinna að ákveðnum sameiginlegum 

verkefnum með börnunum. Talað var um að mikil ánægja hafi verið með laufabrauðsgerðina 

og þar myndast góð tengsl. Þar unnu kynslóðirnar í litlum hópum að verkefni sem hafði 

sérstakan tilgang og allir höfðu mikinn áhuga á. Aldraðir fengu þar gott tækifæri til að miðla 

þekkingu sinni og reynslu til yngri kynslóðarinnar og nutu þess. Mögulegt er að betri tengsl 

milli kynslóðanna myndist þegar þær vinna að sameiginlegri iðju í smærri hópum þar sem 

nálægðin er meiri. Líklegt er að fólk sé óragara við að tjá sig í litlum hópum og allir njóti sín 

betur.  

Foreldrar og leikskólakennari voru sammála um að börnin hlytu ávinning af 

samskiptum sínum við þá öldruðu og öðluðust þekkingu sem þau hefðu annars farið á mis við. 

Þau fræddust um gang lífsins og kynntust því hvernig það er að eldast sem getur haft áhrif á 

viðhorf þeirra til aldraðra. Ekki er þó hægt að fullyrða að viðhorf barnanna hafi breyst með 

þátttöku þeirra í skipulögðum samskiptum.  

Greinilegt var að þeir öldruðu höfðu mismikla trú á eigin getu og mátti skipta þeim í 

tvo hópa. Tveir einstaklingar höfðu mikla trú á eigin getu, voru mjög virkir í undirbúningi og 

framkvæmd heimsóknanna og höfðu ákveðnu hlutverki að gegna. Í viðtölum og 

þátttökuathugunum kom fram að börnin löðuðust sérstaklega að þessu fólki sem getur verið 

vegna þess að það gaf mikið af sér. Aðrir höfðu minni trú á eigin getu, voru óöruggir með 
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hlutverk sín og treystu sér ekki alltaf til að taka virkan þátt í heimsóknunum og báru margir 

fyrir sig heilsuleysi. Margir þeirra höfðu þó áhuga á börnunum en virtist vanta sjálfstraust og 

jafnvel meiri hvatningu til aukinnar virkni og þátttöku. Einnig kom fram að sumir höfðu ekki 

trú á að það sem þeir vildu gera með börnunum félli í góðan jarðveg. Þar sem áberandi var að 

tveir einstaklingar voru mjög virkir og viljugir að taka að sér hlutverk getur það haft þau áhrif 

á aðra að þeir dragi sig til hlés og finnist þeirra ekki vera þörf. Það getur einnig haft áhrif að 

þessi kynslóð er ekki mikið fyrir að trana sér fram. Þetta getur breyst með næstu kynslóðum 

því samfélagið er orðið opnara og strax í leikskóla er farið að venja börn við að koma fram. 

Ekki er hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að sumir hafa ekki áhuga á að 

umgangast börn og við marga á betur að vera áhorfandi en virkur þátttakandi. Einnig getur 

verið að einhverjir hafi tekið þátt í heimsóknunum þrátt fyrir áhugaleysi vegna þess að þeim 

hafi fundist þeim bera skylda til að taka þátt í þeirri afþreyingu sem boðið var upp á. 

Börnin sem tóku þátt í skipulögðu samskiptunum öðluðust aukið sjálfstraust bæði 

gagnvart þeim öldruðu og nýju umhverfi. Þegar leið á veturinn jókst sjálfstraust barnanna sem 

sást vel í því að þau fóru að verða fjörugri, spjölluðu meira og urðu öruggari með sig. 

Rannsóknin hefur nokkrar takmarkanir. Rannsakendur eru að gera sína fyrstu 

eigindlegu rannsókn og því reynslulitlir í viðtalstækni, greiningu gagna og túlkun á 

niðurstöðum. Einnig er úrtakið lítið og valið með milligöngu tengiliðs. Tengiliðurinn er 

starfsmaður á dvalarheimilinu og gæti því hafa valið sérstaklega sterka einstaklinga. Einnig 

getur verið að þátttakendur hafi viljað gera rannsakendum til hæfis og því ekki viljað tjá 

óánægju sína ef einhver væri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ýmiss ávinningur hlýst af skipulögðum 

samskiptum kynslóðanna og geta nýst til að draga athygli samfélagsins að gildi 

sameiginlegrar iðju við að brúa bil milli kynslóða. Slík innsýn getur leitt til aukinna gæða og 

framfara í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Rannsóknin gefur einnig vísbendingar um það sem 
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betur má fara í skipulagi samskiptanna og getur virkað hvetjandi fyrir aðrar stofnanir að taka 

upp álíka samstarf milli kynslóða.      

Við gerð rannsóknarinnar kviknuðu margar hugmyndir um það hvernig mætti efla 

samstarf leikskólans og dvalarheimilisins enn frekar. Efla mætti tengsl kynslóðanna með því 

að hafa smærri hópa, til dæmis með því að sömu tvö börnin hitti alltaf sömu tvo íbúana. 

Þannig skipulag gæti hvatt íbúa frekar til þátttöku og báðar kynslóðir fengju hlutverk sem 

mögulega veitti þeim lífsfyllingu. Þessi samskipti skapa mikla möguleika á hópastarfi og gefa 

þeim sem hafa litla trú á eigin getu aukið tækifæri til að njóta sín. Einnig mætti fræða 

starfsfólk um þá möguleika sem samskipti kynslóðanna hafa, svo sem að hægt sé að nýta þau 

sem umræðugrundvöll í daglegu lífi. Auk þess mætti benda starfsfólki á það 

endurminningagildi sem samskiptin skapa, til dæmis með því að skoða gamla muni og hvetja 

það til að virkja áhuga aldraðra til frekari þátttöku.  

Þó augljóst sé að börnin hafi haft ánægju af samskiptum sínum er ekki er hægt að 

fullyrða að viðhorf þeirra til aldraðra hafi breyst með þátttöku í skipulögðum samskiptum. 

Það er því verðugt viðfangsefni frekari rannsókna. Einnig væri áhugavert að rannsaka 

samskipti aldraðra við eldri börn og unglinga.  
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Fylgiskjal A - Viðtalsrammar 

Viðtalsrammi fyrir umsjónarmenn samstarfsins (1) 
 
Rannsókn: Samskipti aldraðra á dvalarheimili og leikskólabarna 
gegnum sameiginlega iðju. 
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor Háskólanum Akureyri. 
 

Hver var kveikjan að samstarfinu og sameiginlegum verkefnum aldraðra og leikskólabarna? 
 
Hvernig var samstarfinu komið á? 
 
Hvernig hefur starfið þróast? 
 
Hvaða markmið hafið þið sett ykkur með þessum sameiginlegu verkefnum?  
 
Hvers vegna leiðið þið þessa aldurshópa saman? 
 
Hverju hyggist þið ná með því? 
 
Hvernig hafið þið undirbúið hópinn eða einstaklingana fyrir samvinnuna?  
 
Hvaða verkefni hafið þið verið að vinna? 
 
Hvert er hlutverk einstaklinganna hvers um sig? 
 
Hvernig hefur gengið að fá aldraða til að taka að sér hlutverk? 
 
Hvernig er þátttakan? 
 
Hefur starfsemin borið einhvern árangur að þínu mati? 
 
Hvernig hefur hann sýnt sig? 
 
Hvað telur þú að þau (aldraðir – börnin) fái út úr þessu samstarfi? 
 
Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað vera óljóst eða þarfnast nánari 
upplýsinga? 
 

Rannsóknarspurningar.  
(1) Hver er árangurinn af þátttöku aldraðra í sameiginlegum verkefnum og samstarfi við 
leikskólabörn? (2) Hver er upplifun aldraðra og reynsla af samveru og samstarfi við 
leikskólabörn? (3) Hvaða gildi hafa samskipti aldraðra við yngri kynslóðir? 



49 

Viðtalsrammi fyrir aldraða þátttakendur (2) 
 
Rannsókn: Samskipti aldraðra á dvalarheimili og leikskólabarna 
gegnum sameiginlega iðju. 
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor Háskólanum Akureyri  
 

Hvers vegna hefur þú hefur tekið þátt í samstarfinu við leikskólabörnin? 
 
Hefurðu tekið þátt í undirbúningi heimsóknanna? Hvers vegna? 
 
Hvernig hefur þín þátttaka verið?  
 
Hvað gerið þið saman í heimsóknunum? 
 
Hver er upplifun þín eða reynsla af samstarfinu? 
 
Hlakkarðu til heimsóknanna? 
 
Myndirðu vilja hafa eitthvað öðruvísi?Annan aldurshóp? Fleiri, færri? 
 
Hvað finnst þér þú fá út úr því/græða á því? Getur þú nefnt mér dæmi? 
 
Hvaða þýðingu finnst þér svona samvinna / samverustundir hafa fyrir þig og þinn aldurshóp? 
 
Breytir þetta einhverju?  
 
Skipta heimsóknir barnanna og undirbúningur máli fyrir félagsskapinn? 
 
Finnst þér þú hafa meiri skyldur við að taka þátt?  
 
Hefurðu einhvern tíman verið kvíðin/kvíðinn fyrir heimsóknum barnanna? Hvers vegna? 
 
Hefur þú haft ánægju af þessum stundum og þá hvers vegna? 
 
Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað vera óljóst eða þarfnast nánari 
upplýsinga? 
 

Rannsóknarspurningar.  
(1) Hver er árangurinn af þátttöku aldraðra í sameiginlegum verkefnum og samstarfi við 
leikskólabörn? (2) Hver er upplifun aldraðra og reynsla af samveru og samstarfi við 
leikskólabörn? (3) Hvaða gildi hafa samskipti aldraðra við yngri kynslóðir? 
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Viðtalsrammi fyrir foreldra barna (3) 
 
Rannsókn: Samskipti aldraðra á dvalarheimili og leikskólabarna 
gegnum sameiginlega iðju. 
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor Háskólanum Akureyri 
 

Hver er upplifun barns þíns af samstarfinu við íbúa dvalarheimilisins? 
 
Hvað fær barnið þitt út úr þessum samskiptum? Getur þú nefnt mér dæmi?  
 
Hvaða þýðingu hafa þessi samskipti við aldraða fyrir barnið þitt?  
 
Hefur barnið ánægju af samverustundunum og hvers vegna? 
 
Hefur barnið fundið fyrir tilhlökkun vegna heimsóknanna? 
 
Hefur barnið þitt einhvern tíman kviðið fyrir eða orðið hrætt í heimsóknunum? 
 
Hefur barnið þitt talað um heimsóknirnar heima? 
 
Hvað finnst þér sem foreldri um þetta samstarf? 
 
Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað vera óljóst eða þarfnast nánari 
upplýsinga? 
 

Rannsóknarspurningar.  
(1) Hver er árangurinn af þátttöku aldraðra í sameiginlegum verkefnum og samstarfi við 
leikskólabörn? (2) Hver er upplifun aldraðra og reynsla af samveru og samstarfi við 
leikskólabörn? (3) Hvaða gildi hafa samskipti aldraðra við yngri kynslóðir? 
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Viðtalsrammi fyrir starfsmenn dvalarheimilis (4) 
 
Rannsókn: Samskipti aldraðra á dvalarheimili og leikskólabarna 
gegnum sameiginlega iðju. 
Ábyrgðarmaður: Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor Háskólanum Akureyri. 
 

Hver er upplifun þín og reynsla af samstarfinu við leikskólabörnin?  
 
Hvað finnst þér þeir öldruðu fá út úr því/græða á því? 
 
Getur þú nefnt mér dæmi? 
 
Heldurðu að þeir séu ánægðir með samstarfið? 
 
Hefurðu upplifað streitu eða stress hjá íbúunum fyrir heimsóknunum? 
 
Hefurðu orðið vör við spennu eða tilhlökkun hjá íbúunum í tengslum við heimsóknirnar? 
 
Hvaða þýðingu finnst þér svona samvinna og samverustundir hafa hina öldruðu? 
 
Hafa hinir öldruðu ánægju af þessum stundum og þá hvers vegna? 
 
Hefurðu orðið vör við að íbúarnir tali um heimsóknirnar eftir á? 
 
Hvernig finnst þér andleg líðan hinna öldruðu á undan eða eftir samskiptin?  
 
Heldurðu að heimsóknirnar hafi langtíma áhrif á lundarfar þeirra öldruðu? 
 
Eru þau öðruvísi en vanalega?  
 
Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? 
Má ég hafa samband við þig aftur ef mér finnst eitthvað vera óljóst eða þarfnast nánari 
upplýsinga? 
 

Rannsóknarspurningar.  
(1) Hver er árangurinn af þátttöku aldraðra í sameiginlegum verkefnum og samstarfi við 
leikskólabörn? (2) Hver er upplifun aldraðra og reynsla af samveru og samstarfi við 
leikskólabörn? (3) Hvaða gildi hafa samskipti aldraðra við yngri kynslóðir? 
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Fylgiskjal B - Svar frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal C - Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 
 

Ég undirrituð/-aður samþykki hér með þátttöku í rannsókninni Samskipti 
aldraðra á dvalarheimili og leikskólabarna gegnum sameiginlega iðju.
Rannsakendur eru Helga Þyri Bragadóttir, Jónína Aðalsteinsdóttir og Sigurrós 
Tryggvadóttir nemendur í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri og leiðbeinandi 
þeirra Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir lektor.  
 
Þátttaka í rannsókninni felst í viðtölum við rannsakanda. Þar mun verða leitað 
upplýsinga um árangur af þátttöku aldraðra í sameiginlegum verkefnum með 
leikskólabörnum sem og upplifun aldraðra af skipulagðri samveru og samstarfi 
við þennan aldurshóp. 
 
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Áhætta af þátttöku er í 
lágmarki því öll viðtöl verða ópersónugreinanleg, dulnefni notuð í texta og 
upprunalegum gögnum eytt að lokinni skráningu.  
 
Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku hvenær sem er.  
 

______________________________ 
Staður og dagsetning  
 

_______________________________  
Undirskrift þátttakanda  
 

_______________________________  
Undirskrift rannsakanda 
 
Ábyrgðarmaður rannsóknar er Ingibjörg S. Ásgeirsdóttir, lektor. Gsm: 868-2591 
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Fylgiskjal D - Persónuvernd 

 

From: bragi@personuvernd.is [mailto:bragi@personuvernd.is] 
Sent: mið. 14.11.2007 13:49 
To: Ingibjörg Svava Ásgeirsdóttir 
Subject: varðar fyrirspurn til Persónuverndar 

 
Sæl vertu Ingibjörg,  
 
í tilkynningu frá þér, tölusett S3562, kemur fram að öll gögn verði ópersónugreinanleg. 
Gildissvið laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000, er skilgreint í 
3. gr. laganna þannig að þau gilda um um sérhverja rafræna vinnslu persónuupplýsinga. Lögin 
gilda einnig um handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá.  
 
Í tilkynningunni kemur beinlínis fram að rannsóknargögn verði ekki persónugreinanleg. Sé 
svo er ekki um tilkynningaskylda rannsókn að ræða og því þarf ekki að tilkynna þáttöku 
nemenda í rannsókninni.  
 
Gangi þér vel með rannsóknina.  
 
Virðingarfyllst,  
 
Bragi R. Axelsson  
lögfræðingur hjá Persónuvernd  
 

Þessi tölvupóstur (og viðhengi hans) er eingöngu ætlaður skráðum viðtakanda. Þeim sem fá 
hann ranglega til sín ber að fara að ákvæðum 5. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003 og 
gæta fyllsta trúnaðar. Hvorki má lesa, skrá, afrita né notfæra sér póstinn á nokkurn hátt og ber 
viðkomandi að tilkynna Persónuvernd samstundis að hann hafi ranglega borist sér. Loks er 
þess óskað að tölvupósti þessum og viðhengjum hans verði eytt. 
 
This electronic message contains information from the Icelandic Data Protection Authority, 
which may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. The 
information is intended to be for the addressee only. If you are not the addressee, any 
disclosure, copying, distribution or use of the contents of this message is prohibited. If you 
have received this electronic message in error, please notify us immediately by return e-mail 
and destroy the original message and all copies. Thank you 
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Fylgiskjal E - Kynningarbréf 
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Fylgiskjal F - Veitt leyfi 

 



59 

 



60 

Fylgiskjal G - Upplýsingablað 
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