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Ágrip  

Í ritgerð þessari verður fjallað um öldrun og kenningar sem tengdar eru efri árum. Auk 

þess verður farið yfir þær áskoranir sem eldri borgarar standa frammi fyrir og er áherslan 

lögð á þau viðbrigði sem verða þegar kemur að starfslokum vegna aldurs. Bæði fylgja 

þeim tímamótum ákveðnar hindranir sem og fjöldi tækifæra sem verður sagt frá hér.  

Þegar kemur að efri árum og starfslokum eykst frítími einstaklinga og er 

tómstundaiðkun þáttur sem getur gegnt veigamiklu hlutverki í að efla lífsgæði þeirra. 

Ágóði tómstundaþáttöku hefur sýnt að efli bæði líkamlega og andlega vellíðan og ekki síst 

styrki félagslega stöðu einstaklinga. Ýmis tækifæri liggja í því að efla eldri borgara og 

hvetja þá til þess að vera virkir í samfélaginu og taka þátt í tómstundum. Þar má nefna 

forvarnarstarf og tómstundaráðgjöf en það eru meðal annara dæmi sem fjallað verður um 

hér sem lausnir á þeim áskorunum sem eldri borgarar standa frammi fyrir. 
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Formáli 

Upphafið að áhuga mínum á málefnum eldri borgara má rekja til sumarsins þegar ég 

var 17 ára og ákvað að taka stórt stökk út fyrir þægindarramma minn og starfa í 

félagsstarfi aldraðra. Fordómar unglingsáranna urðu til þess að í mínum huga voru eldri 

borgarar óspennandi hópur sem ég átti ekkert erindi við og lyktuðu skringilega. Þessi tími 

gjörbreyttu hugsunarhætti mínum, sem betur fer og var ég ekki lengi að falla fyrir þessum 

aldurshópi af mörgum ástæðum og hafa eldri borgarar og málefni þeim tengdum verið 

mér hugstæð æ síðan. Ég hef síðan þá verið þess heiðurs að njótandi að starfa töluvert 

með hópi aldraðra og fengið innsýn í bæði félagsstarf, umönnunarstörf og í öðrum 

verkefnum sem snerta eldri borgara og málefni þeirra. 

Þakkir vil ég færa börnum mínum, Bergi Loga og Elísa Rún fyrir ómælda þolinmæði, 

kærasta mínum Michael W. Reid sem hefur sýnt mér kærkomin stuðning og hvatningu við 

skrif þessarar ritgerðar. Mamma og pabbi, Hóffa og Unnar fá mínar bestu þakkir fyrir að 

gefa sér tíma til þess að aðstoða mig við útfærsluatriði og að sjálfsögðu fær leiðbeinandi 

minn Árni Guðmundsson þakkir fyrir aðstoðina og hnefaskellinn (e. fist bump) á 

Stúdentakjallaranum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



8 

1 Inngangur  

Í samfélaginu hefur verið viss vitundarvakning um mikilvægi þess að stunda tómstundir og 

er hópur eldri borgara þar engin undantekning. Þróunin í samfélaginu sýnir að öldruðum 

fari fjölgandi næstu áratugina og samhliða þeirri þróun fari ungu fólki hlutfallslega 

fækkandi (Hagstofan, 2015). Þjónustuúrræði fyrir aldraðra þurfa því að vera til staðar og 

hafa það að markmiði að tryggja velferð þessara einstaklinga og aðstoða þá til þess að 

viðhalda sjálfstæði sínu og reisn eins lengi og auðið er. Með hækkandi aldri eykst 

eftirspurn eftir ýmsum úrræðum, en hópur eldri borgara er fjölbreyttur og hafa 

einstaklingar innan þess hópst ólíkar þarfir sem þarf að mæta (Þingskjal 604, 2012-2013). 

Aukin áhersla hefur því verið á aukningu á forvörnum sem og samþættingu í heilbrigðis 

og- félagsþjónustu.  

Megininntak þessarar heimildarritgerðar eru tómstundir aldraðra og þær breytingar 

sem verða á lífi fólks þegar þeir stíga inn í ævikvöldið. Farið er yfir skilgreiningar á öldrun 

og fjallað um þær helstu kenningar sem tengdar eru öldrun. Fjallað verður um þau 

viðbrigði sem fylgja því að ganga í gegn um stafslok og þá möguleika sem standa 

öldruðum til boða þegar kemur að þeim tímamótum. Ennfremur um þær ýmsu hindranir 

sem standa í vegi aldraðra en flestar ef ekki allar þeirra má auðveldlega yfirstíga og 

mikilvægi tómstundafræðinga í því verkefni. Að lokum er komið inn á þau tækifæri sem 

liggja í samfélaginu og hvernig bæta megi þjónustu hér á landi til þess að aðstoða eldri 

borgara við það að eiga sem farsælasta öldrun, meðal annars með aukinni áherslu á 

tómstundaráðgjöf sem felur það í sér að aðstoða einstaklinga við það að fá sem mest út 

úr frítíma sínum og tómstundaþátttöku. 
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[...] Ég sjálf, sem eitt sinn var svo frá á fæti, 

er föl af elli, svarta hárið gránað. 

Mér þyngir fyrir hjarta, hnén sem voru 

dansmjúk sem hindarkálfar, kikna á göngu. 

Oft kvarta ég; en hvað er hér til ráða? [...]  

Helgi Hálfdanarson 

  



10 

 

  



11 

2 Öldrun 

Að verða aldraður er hluti af gangi lífsins og felur það í sér breytingar á ýmsum sviðum að 

ganga inn í ævikvöldið. Öldrun er því flókið ferli sem hefur áhrif á einstaklinginn bæði 

líkamlega, andlega sem og félagslega. Hér í kaflanum verður bæði farið yfir skilgreiningu á 

öldrun og kenningar um aldraða. 

 

2.1 Skilgreining á öldrun 

Öldrun skilgreinir Jón Björnsson (1996:37) sem heiti yfir það þegar árin færast yfir okkur. 

Ekki liggur í augum uppi hvaða einstaklingar tilheyra þessum hópi, en samfélagið setur 

viðmið um það hvernig aldusflokkun er háttað. Nú eru viðmiðin önnur er þau voru fyrr á 

tímum og má það rekja til þeirra samfélagsbreytinga sem átt hafa sér stað á undanförnum 

áratugum. Einnig er munur á skilgreiningum öldrunar eftir menningarheimum sem rekja 

má til sömu ástæðna. Hópur aldraðra er óljós og koma þar að ýmsir þættir eins og 

skilgreining og tilfinning einstaklingsins sjálfs, þar sem áttræður einstaklingur getur til að 

mynda verið það ungur í anda að hann tali um aldraða í þriðju persónu og álíti sig sjálfan 

ekki sem einn af þeim. Börnum getur að sama skapi fundist einstaklingur á fertugsaldri 

vera háaldraður út frá þeirra sjónarhorni þrátt fyrir að sá fertugi upplifi sig enn sem ungan 

mann, sem hann er.  

Til eru opinberar skilgreiningar á því hvenær einstaklingur telst aldraður, en 

samkvæmt 2. gr. laga um málefni aldraðra er aldraður einstaklingur sá sem náð hefur 67 

ára aldri (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). 

Meðalaldur þjóðarinnar fer hækkandi og stefnir allt í að öldruðum fari fjölgangi næstu 

áratugina og samhliða þeirri þróun fari ungu fólki hlutfallslega fækkandi (Hagstofa Íslands, 

2015). Þjónustuúrræði til aldraðra þurfa því að vera til staðar og hafa það að markmiði að 

tryggja velferð þessara einstaklinga og aðstoða þá til þess að viðhalda sjálfstæði sínu og 

reisn eins lengi og auðið er. Með hækkandi aldri eykst eftirspurn eftir ýmsum úrræðum, 

en hópur eldri borgara er fjölbreyttur og hafa einstaklingar innan þess hópst ólíkar þarfir 

sem þarf að mæta. Aukin áhersla hefur því verið á aukningu á forvörnum sem og 

samþættingu í heilbrigðis- og félagsþjónustu (Þingskjal 604, 2012-2013).  
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Í rannsókn sem gerð var á íslenskum eldri borgurum (Guðný, ofl. 2009) kom í ljós að 

með hækkandi aldri jókst meðvitund þeirra um heilbrigði og það að vera samfélagslega 

virkir og viðhalda reisn sinni var eldri borgurum mikilvægt.  

Eldri borgarar þurfa því tækifæri til þess að taka ábyrgð á heilsu sinni, en með 

hækkandi aldri upplifa þeir bæði neikvæða og jákvæða þætti sem áhrif hafa á heilsu 

þeirra og er því mikilvægt að þeir hafi greitt aðgengi að viðeigandi þjónustu.  

2.1.1 Einkenni öldrunar 

Hver og einn eldist á sinn sérstaka hátt (Jón Björnsson, 1996:41). Sumir þættir ellinar 

eru persónubundnir á meðan aðrir þættir eru almennir. Öldrun samanstendur því af bæði 

einstaklingsbundnum þáttum og þáttum sem einstaklingar eiga sameginlega með öðrum 

öldruðum, en í öldrunarfræðum er þó almennt leitast eftir því að finna hvaða þættir það 

eru sem eru sammannlegir. Áður fyrr var gert ráð fyrir því að ellin jafni út 

einstaklingsmuninn og persónueinkenni okkar sem verði til þess að eldri borgarar séu 

einsleiturhópur sem hefur sams konar þarfir og vandamál og þar sem hópur aldraðra sé í 

meginatriðum eins sé því unnt að finna lausnir á þeim vandamálum sem henta öllum eldri 

borgurum.  

Eðlilegra þykir nú á tímum að líta á öldrun sem ferli og að einstaklingar í hópi aldraðra 

séu eins ólíkir og þeir séu margir þar sem þeir hafa yfir ævina öðlast ólíka reynslu og 

mótast yfir lífsleiðina (Jón Björnsson, 1996:42). Hver og einn hefur sínar langanir og þarfir 

og persónuleg vandamál sem geta verið mismunandi eftir einstaklingum. Þar af leiðandi 

er ekki hægt að finna eina lausn sem hæfir öllum öldruðum einstaklingum en frekar að 

vera meðvitaður um það að þjónusta til aldraðra þarf að vera fjölbreytt svo hver og einn 

geti fundið þjónustu við sitt hæfi. 

Tveir þættir einkenna ellina frá heilsufarslegu sjónarmiði (Pálmi V. Jónsson, 

1996:123). Bæði eykst breytileiki milli einstaklinga með hækkandi aldri og einnig fara 

hæfileikar til að svara utanaðkomandi álagi dvínandi. Samspil erfða og umhverfisþátta 

veldur því að líffærin eldast misjafnlega milli einstaklinga en með tímanum minnkar þol 

einstaklinga fyrir utanaðkomandi álagi. Önnur líkamleg og andleg einkenni sem fara að 

láta að sér kræla á efri árum eru þau að þrek og úthald einstaklinga fer dvínandi sem og 

viðbragðshraði, sjónin getur breyst og skerpa og minni á einnig til að dofna (Þuríður S. 

Jóhannsdóttir, 1996:131).  
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2.1.2 Þrenns konar aldur 

Eins og áður segir er öldrun þáttur sem hefur mismunandi fleti, en aldur er ekki 

einungis talin í árum, heldur erum við líka á ákveðnum aldri félagslega, líffræðilega sem og 

sálfræðilega (Jón Björnsson, 1996: 43).  

Líffræðilegur aldur  

Líffræðilegur aldur vísar til þess hvernig líkaminn og líffærin eldast og ræðst 

hámarksævilengd af erfðum (Jón Björnsson, 1996: 43). Við bestu skilyrði er talið að 

hámarksævilengd mannsins í árum talið sé um 115-120 ár. Í iðnríkjum er þó 

meðalaldurinn í kring um 70-80 ár hefur undanfarið orðið algengara að einstaklingar nái 

þessum hámarksaldri, en meðalaldur mannsins hefur hækkað umtalsvert á síðustu 

áratugum eins og áður hefur komið fram. Aðrir þættir en erfðir sem áhrif hafa á það hve 

lengi maðurinn getur lifað eru umhverfisaðstæður, lífsvenjur okkar og heppni.  

Til eru tvær skýringar á líffræðilegum forsendum öldrunar og hafa eftirfarandi 

skýringarlíkön verið sett fram þar um, vélarlíkanið annars vegar og klukkulíkanið hins 

vegar. 

Vélarlíkanið (e. wear and tear) felur það í sér að öldrun sé líkt við vél og er þá öldrunin 

álag sem vinnur á vélinni. Þó að hægt sé að skipta út hinu og þessu og laga það sem þarf 

en þrátt fyrir allt mun koma að því fyrr eða seinna að vélin gefist endanlega upp (Berger, 

2011:654). Hver og einn líkami hefur ákveðið magn af orku og styrk sem jafnt og þétt er 

nýtt yfir ævina og er það misjafnt eftir einstaklingum. Þegar komið er á efri ár hafa allir 

orðið fyrir vissum slitum, hvort heldur sem er vegna óholls mataræðis, sjúkdóma, 

mengunar eða annarra þátta. Gagnrýni á þetta er sú að þrátt fyrir að vélarlíkanið útskýri 

vissa þætti öldrunar, og það að maður slíti sér út þá eru einnig sannanir fyrir því að það sé 

einmitt hreyfingarleysi sem veldur því að líkaminn hrörni.  

Klukkulíkanið (e. genetic clock) felur í sér að orsök öldrunar er sögð koma að innan og 

hafi líkami okkar og gen þar með fyrirfram ákveðinn tíma, rétt eins og gangverk í klukku 

(Berger, 2011:655). Líkami okkar gengur þar af leiðandi eins og klukka þar til tími okkar er 

liðinn. Sannanir fyrir þessu eru taldar afleiðingar genatengdra sjúkdóma eins og Down 

Syndrome og fleiri erfðasjúkdóma sem valda hormónabreytingum og hægja á 

frumuendurnýjun sem verður til þess að einstaklingar lifa ekki eins lengi af ástæðum sem 

yfirleitt finnast hjá öldruðum.  

Sálfræðilegur aldur  

Sálfræðilegur aldur vísar til þess hvernig einstaklingurinn sjálfur skynjar aldur sinn og 

tíma. Samhengið á milli sálarástands og aldurs hefur töluvert verið rannsakað en aldraður 
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einstaklingur sem er hamingjusamur og í góðu jafnvægi getur upplifað sig sem ungann og 

einnig getur einstaklingur á besta aldri fundist hann vera orðinn aldraður og slitinn og 

hagað sér eftir því, sé hann óánægður og illa upplagður. Sjálfsmyndin er því flókin að 

þessu leyti og hafa verið settar fram kenningar um tengsl aldurs og sálarástands. Carl 

Gustav Jung talaði til að mynda um að þróunarlögmál sálarlífsins valdi því að þegar komið 

er á efri ár stýri önnur hvöt huga okkar, sem valdi því að áhugi okkar fer að beinast inn á 

við á efri árum, andstætt ytri áhuga okkar á yngri árum þegar áhuginn beinist út á við og 

einstaklingar vilja hafa áhrif á heiminn (Jón Björnsson, 1996:46-47). 

Félagslegur aldur  

Félagslegur aldur vísar til aldurs mannsins í samhengi við félagslegt umhverfi hans, en 

félagslegur aldur er misjafn eftir samfélögum og menningarumhverfi. Til að mynda er í 

sumum samfélögum mikil virðing borin fyrir eldri borgurum á meðan einstaklingur verður 

í öðru samfélagi að afgangsstærð um leið og hann lætur af vinnu sökum aldurs. Fram hafa 

verið settar kenningar um samhengi öldrunar og samfélagsþróunar og er í því samhengi 

bent á ýmsa þætti sem teljast til framfara í samfélaginu. Það eru þættir eins og framfarir í 

menntun, efnahagsmálum bætt heilbrigðismál og borgarvæðing, sem hver með sínum 

hætti hefur áhrif á félagslegan aldur einstaklinga  (Jón Björnsson, 1996:47-48) 
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2.2 Kenningar um öldrun 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram varðandi öldrun í gegn um tíðina til þess að 

hjálpa okkur að skilja hugtakið. Margir þættir koma þar að og er því til fjöldinn  allur af 

kenningum sem snertir viðfangsefnið. Þegar verið er að byggja upp starf með eldri 

borgurum er mikilvægt að byggja á fræðilegum grunni (Leitner og Leitner, 2012b:71). 

Kenningarnar nýtast þannig sem stuðningur í faglegu starfi og verður hér stuttlega gert 

grein fyrir helstu kenningum í öldrunarfræðum. Þar á meðal er kenning Eriks sem skiptir 

ævinni í átta þrep sem hver og einn þarf að yfirstíga. Einnig er fjallað um athafnakenningu, 

samfellukenningu, hlédrægnikenningu og lífshlaupakenningu en þær kenningar lýsa því 

hvernig einstaklingar á efri árum takast á ólíkan hátt við aðstæður sínar. Að lokum er svo 

fjallað um kenningu Tornstam um farsæla öldrun. 

2.2.1 Þroskakenning Erikson  

Þegar litið er til þroskakenninga er kenning Eriksson (e. Erikson‘s Pshycosocial 

Development Theory) mörgum ofarlega í huga, en kenning Eriksons er einna þekktasta 

þroskakenningin þar sem þroski mannsins frá vöggu til grafar er skilgreindur (Hearn o.fl. 

2012: 2). Kenning Eriks grundvallast á því að lífinu sé skipt í fyrirfram ákveðin þroskaskeið 

sem allir ganga í gegn um í ákveðin æviskeið. Skeiðin sem Erikson setur fram eru átta 

talsins og er hvert þroskaskeið í raun tvískipt þar sem einstaklingurinn getur ýmist tekist á 

við hvert skeið á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Þegar kemur að því að takast á við hvert 

þroskaskeið fyrir sig er það samspil bæði erfða, samfélags og umhverfis sem hafa þar 

áhrif. Það er í höndum einstaklingsins að leysa hindranirnar sem hann stendur frammi 

fyrir á hverju þrepi fyrir sig til að öðlast þroska og færa sig yfir á næsta þrep, en nái 

viðkomandi ekki að leysa hindranirnar farsællega verður einstaklingurinn fyrir ákveðinni 

stöðnun. 

Áttunda skeið Eriks er það sem á við um aldraða, en fyrri sjö skeiðin deilast á aldurinn 

frá fæðingu og til fullorðinsára. Áður en komið er á áttunda skeðið er mikilvægt að 

einstaklingar hafi öðlast þroska á fyrri skeiðum svo þeir séu í stakk búnir til að takast á við 

þær áskoranir sem lokaskeiðið hefur í för með sér. Áttunda skeiðið hefst við efri ár og 

snýst síðasta skeiðið um baráttu á milli þess að öðlast heilsteypt sjálf og þess að glíma við 

örvæntingu (e. integrity and despair). Einstaklingar þurfa því að líta til baka og annað 

hvort fyllast þeir örvæntingu ef viðkomandi hefur ekki náð þeim markmiðum og draumum 

sem hann hafði, eða öðlist heilsteypt sjálf, sé hann sáttur við líf sitt og afrek. Þetta er þó 

ekki svo svarthvítt þar sem einstaklingar geta verið staðsettir á milli þessara tveggja 

andstæðna (Hearn, ofl.2012). 
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Erikson lýsir þeim sem öðlast hafa heilsteypt sjálf sem farsælum einstaklingum sem 

þekkja sína styrkleika og veikleika og eiga almennt í jákvæðum samskiptum. Þeir eru sáttir 

við afrek sín, líta til baka með bros á vör og viðurkenna ósigra sína án þess þó að dvelja við 

mistök sín. 

Einstaklingur sem glímir við örvæntingu á þessu áttunda skeiði Eriksons lítur til baka 

fullur eftirsjár yfir glötuðum tækifærum og röngum ákvörðunum. Hugsanir sem þessar eru 

öðru yfirsterkari og hafa náð tökum á viðkomandi. Vonbrigði, neikvæðni og þunglyndi 

geta einnig verið fylgifiskar þess að fyllast örvæntingu (Hearn o.fl. 2012:3). 

Tvö millistig eru skilgreind fyrir þá einstaklinga sem staðsettir eru á milli þess að 

tilheyra þeim sem þróað hafa með sér heilsteypt sjálf og þeirra sem falla í örvæntingu.  

Nægjusemi (e.nonexploratory) er notað yfir þá einstaklinga sem sýna almenna 

nægjusemi en virðast ekki vera opnir fyrir frekari vexti. Þeir hafa yfir ævina notið 

fjölskyldulífs og starfsframa en hafa ekki lagst í sjálfsskoðun hvað varðar egin gildi og 

tilgang lífsins. Helsta einkenni þessa einstaklinga er að þeir hafa eytt ævi sinni í að lifa eftir 

þeim viðhorfum sem þeir lærðu í æsku. Þeir dvelja innan þægindarramma síns. 

Gerviaðlögun (e. pseudiontergrated). Á við um þá einstaklinga sem afneita þeim 

þáttum sem þeim þykja ekki nógu góðir, eiga það til að neita að takast á við vandamál 

sem koma geta upp og vilja til þess að líta út fyrir að vera árangursríkir og virðast þar með 

yfirborðskenndir(Hearn ofl. 2012:4). 

2.2.2 Hlédrægnikenning 

Hlédrægnikenningin felur það í sér að einstaklingar dragi sig í hlé af náttúrulegu eðli með 

hækkandi aldri, bæði félags- og sálfélagslega (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996). Einstaklingar slíta þannig tengsl við ytra umhverfi sittog 

draga úr tengslum við annað fólk og snúa sér inn á við, að tilfinningum sínum og 

hugleiðingum. Kenningin gerir ráð fyrir því að einstaklingar dragi þannig úr streitu sem 

verður til í samskiptum við fjölskyldu og með samfélagslegri ábyrgð og við það myndast 

tími og tækifæri til að sinna hugðarefnum og verkum sem eldri borgarar telja mikilvæg. 

2.2.3 Athafnakenningin 

Athafnakenningin gengur út frá áframhaldi á virkum lífstíl á efri árum og veiti þar með 

ánægju og hafi jákvæð áhrif á vellíðan (Anna ofl. 1996). Ánægja einstaklinga er þannig háð 

jákvæðri sjálfsmynd sem skapast með þátttöku í þeim hlutverkum sem einstaklingar 

stunduðu áður. Þáttaskil verða þegar komið er inn í ævikvöldið og er því nauðsynlegt að 

finna ný hlutverk til að komast hjá tilfinningunni um tilgangsleysi. 



17 

2.2.4 Samfellukenningin 

Samfellukenningin kom fram seinna en hinar tvær kenningarnar og er hún hvorki í ætt 

við athafna- né hlédrægnikenninguna (Anna ofl. 1996). Kenningin gengur út frá því að lífið 

er ein samfella, einstaklingar fá ákveðin verkefni til að takast á við og leysa á hverju 

þroskastigi fyrir sig. Í því felst að litlar breytingar verða í lífi einstaklings þegar stigið er af 

vinnumarkaðnum. 

2.2.5 Lífshlaupskenningin 

Lífshlaupskenningin (e. life course theory) gengur út frá því að við byrjum að eldast frá 

fæðingu, þá hefst öldrunin og til þess að skilja öldrunarferlið þurfi að líta á allt æviskeiðið 

(Baars og Philipsson, 2007). Yfir ævina mótast einstaklingar af upplifunum sínum sem eins 

og gefur að skilja eru ólíkar milli fólks. Einnig er vert að hafa í huga að ekki er hægt að 

bera saman eldri borgara í dag og eldri borgara á árum áður þar sem aðgengi að 

upplýsingum, menntun og heilbrigðisþjónustu svo fátt eitt sé nefnt sé gjörólíkt því sem 

áður var. 

2.2.6 Öldrunarinnsæi Tornstam 

Lars Tornstam kom fram með hugtakið öldrunarinnsæi (e. Gerotranscendence) en það 

lýsir sér þannig að með aldrinum breytast viðhorf einstaklinga og hugmyndir þeirra um 

lífið og því fylgir aukin lífsánægja. Tornstam byggir meðal annars á hugmyndum Eriks 

Erikssonar en öldrunarinnsæi lýsir ákveðnum þroskabreytingum sem eiga sér stað þegar 

einstaklingur fer á efri ár og viðhorf einstaklinga breytist. Menn endurskilgreina þá viðhorf 

sitt til lífsins og breytingar á hugsanamynstri og hegðun í kjölfarið. Áherslan fer frá 

efnishyggju og veraldlegum gæðum og yfir til þess andlega þar sem einstaklingar líta inn á 

við í auknum mæli. Við þetta skilgreina einstaklingar því bæði sjálfan sig og umhverfi sitt á 

nýjan hátt (Tornstam,e.d.). Við þetta breytist tilfinning einstaklinga fyrir tíma og ákveðið 

samhengi myndast, heildarmynd sem einstaklingar sjá í staðinn fyrir að sjá tímann sem 

fortíð, nútíð og framtíð (Helga s. Ragnarsdóttir,2006). Heildarsýn á lífið myndast þar sem 

tíminn rennur saman í stórt samhengi. Sátt við dauðann færist yfir þar sem dauðinn 

verður hluti af ákveðinni samfellu í stað þess að vera álitin endalok og andstæða lífsins.  

Sýn einstaklinga beinist einnig inn á við og minni áhersla er á egin útlit og sjálfsmat 

fólks getur aukist í kjölfarið. Einstaklingar geta upplifað nýjan skilning á mun milli egin 

sjálfs og þeim hlutverkum sem viðkomandi hefur í lífinu. Veraldlegir hlutir missa marks og 

víðsýni og umburðarlyndi einstaklinga eykst. Öldrunarinnsæi er ekki ástand sem kemur 

sjálfkrafa hjá einstaklingum þegar kemur að efri árum, heldur fer það eftir aðstæðum 
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einstaklinga hvort þeir ná þessu stigi eða ekki. Tilgangurinn með kenningu Tornstam er að 

bæta í flóru kenninga um aldraða til þess að skilja betur hegðun og líðan eldri borgara.  

Gerð var rannsókn þar sem kenningin um öldurnarinnsæi var notuð sem grunnur í 

hópastarfi með öldruðum(Wadensten, 2005). Einstaklingar fengu þar tækifæri til þess að 

ræða um þær breytingar sem þeir voru að ganga í gegn um við öldrunina og setja það í 

samhengi við kenninguna um öldrunarinnsæi. Almennt var mikil ánægja meðal 

þátttakenda á notkun þessarar kenningar í starfi sem þessu þar sem það þykir tilbreyting 

að ellin og öldrunarferlið er álitið jákvætt ferli.  
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3 Tómstundir 

Mikil viðbrigði fylgja því að komast á efri ár, óhjákvæmilegar breytingar bæði andlegar 

og líkamlega og eins og farið hefur verið yfir. Eins og gefur að skilja eru eldri borgarar eins 

ólíkir og þeir eru margir og misjafnt hvernig ellin fer með einstaklinga. Það eru þó ýmsir 

þættir sem margir eldri borgarar eiga sameiginlegt og má þar nefna aukinn frítíma þar 

sem meginhluti einstaklinga lætur af störfum þegar komið er á efri ár. Hér verður farið yfir 

þá þætti sem taka við fyrir einstaklinga sem koma á efri ár og fyrst fjallað um starfslok og 

þar á eftir tómstundir, mikilvægi þess að vera virkur í tómstundastarfi og þær hindranir 

sem geta staðið í vegi þess að eldri borgarar taki virkann þátt í tómstundum. 

3.1 Starfslok: 

Starfslok eru þau tímamót þegar launamaður lætur af störfum hjá atvinnurekanda(íslensk 

orðabók, e.d.) Hér á landi myndast réttur til ellilífeyris við 67 ára aldur og fá allir þeir sem 

ná 67 ára aldri sent bréf þess efnis, þar sem bent er á mögulegan rétt einstaklingsins til 

ellilífeyris (Áfram vegin, 2010:5). Þó er hægt að seinka umsókn um ellilífeyri ef stefnt er að 

því að vinna lengur en til 67 ára aldurs og þar af leiðandi er ekki algilt að einstaklingar láti 

af störfum við 67 ára aldurinn.  

Þrátt fyrir að óhjákvæmilegt virðist að breytingar verði á tómstundaiðkun við starfslok 

hafa starfslokin sjálf í raun lítil áhrif á þá þætti (Robert, 1994:279). Þetta útskýrist að hluta 

til vegna þess að margir einstaklingar hafa töluverðan frítíma í aðdraganda starfsloka með 

því að minnka við sig vinnu og sinna tómstundum sínum í auknum mæli. Annar þáttur í 

þessu er aukin þátttaka í sjálfboðaliðastarfi við starfslok og verða afkastameiri í 

heimilisstörfum.  

Við starfslok auka einstaklingar þann tíma sem þeir nýta í bæði skyldubundnum 

verkefnum sem og valkvæðri tómstundaiðju. Margir einstaklingar komast að því að það 

að sinna vandlega málefnum sem snúa að fjármálum og heimilinu, sem og öðrum 

félagslegum málum getur tekið mun meiri tíma en þeir áður höfðu ýmist viljað eða höfðu 

færi á að gefa sér til þess. Um fjórðungur þeirra sem setjast í helgan stein finna fyrir því að 

það dregst úr heildartómstundaþáttöku þeirra. Í sumum tilfellum eru þessar breytingar 

kærkomnar, sér í lagi í þeim tilfellum þar sem starfslok eiga sér stað vegna heilsufars, þá 

kemur það frekar sem léttir að ná að hægja aðeins á (Robert, 1994:280).  
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Það getur verið gagalegt að hafa í huga ólík stig starfsloka. Hér á eftir koma hugtök 

sem notuð hafa verið í þeim tilgangi að flokka hugmyndir um þær áskoranir sem 

einstaklingar þurfa að takast á við sem standa frammi fyrir starfslokum (Robert, 

1994:258).  

 Undanfari stafsloka (e. Pre-retirement) er þegar starfslok eru séð sem jákvæð 

breyting sem eiga mun sér stað í nálægri framtíð. Tveir meginþættir geta átt sér 

stað í aðdraganda starfsloka. Annars vegar það að einstaklingar fari að búa sig 

undir það að aftengja sig frá vinnustaðnum og félagslega umhverfinu sem fylgir 

því, sem getur valdið því að þau upplifi vinnuna sem meiri byrgði. Hins vegar getur 

þetta orðið til þess að einstaklingar geri óraunhæfar væntingar til starfslokana, sjái 

starfslokin fyrir sér sem ákveðið ævintýri sem líklegt er að muni ekki standast og 

valdi þar af leiðandi vonbrigðum(Robert, 1994:258).  

 Hveitibrauðsdagarnir (e. honeymoon) eru þegar einstaklingarnir vilja gera allt sem 

þeir ekki höfðu tíma fyrir áður og hafa þannig nóg fyrir stafni, ferðalög eru til 

dæmis algeng fyrst eftir starfslok.  

 Tafarlausar starfslokahefðir (e. Immediate Retirement Routine) er þegar 

einstaklingar sem eru mjög virkir utan vinnu eiga oftar en ekki auðvelt með að 

aðlagast starfslokum þar sem áherslan er þá aðallega á að endurskipuleggja 

tímann sem nú fer aðallega í afþreyinguna sem viðkomandi sinnir.  

 Hvíld og slökun (e.Rest and Relaxation) Margir ganga í gegn um vissa lægð eftir 

starfslok þar sem dregur úr virkni einstaklingsins og er andstæða 

„hveitibrauðsdagana“. Það getur verið kærkomið eftir langan tíma á vinnumarkaði 

að fá tíma til að slaka á en þegar einstaklingar fara að vera eirðarlausir er tímabært 

að fara að huga að því að sinna þeim tómstundum sem hugnast viðkomandi.  

 Vonbrigði (e. Disenchantment) Fyrir suma einstaklinga er ekki einfalt að aðlagast 

starfslokum. Eftir hveitibrauðsdagana eða ef stafslokin hafa ekki farið eins og 

viðkomandi vonaði er hætta á að einstaklingur upplifi ákveðin vonbrigði eða 

jafnvel þunglyndi.  

 Endurskipulag (e. Reorientation) – Þegar einstaklingurinn tekur sig til og púslar lífi 

sínu saman, endurskipuleggur þannig tíma sinn og afþreyingu. Markmiðið er 

yfirleitt að koma á raunhæfu skipulagi og rútínu sem hentar viðkomandi 

einstaklingi og veitir honum ánægju. 

 Starfslokavenjur (e. Retirement Routine) Einstaklingar þróa með sér getuna til þess 

að takast á við breytingar. Þeir sem eru vel skipulagðir og með góða rútínu í 
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starfslokum vita til hvers er ætlast af þeim og eru meðvitaðir um styrkleika sína og 

veikleika, halda sér uppteknum og fara sínar egin leiðir.  

 Endalok starfsloka (e. Termination of Retirement) Sumir ná á þann stað að 

starfslokin sjálf verða óviðkomandi lífi viðkomandi. Sumir snúa aftur á 

vinnumarkað að einhverju leyti en oftar falla starfslok í skugga veikinda eða annara 

hamlana. Þegar einstaklingur er ekki lengur fær um að sinna heimili og jafnvel 

sjálfum sér fellur sú flokkun að viðkomandi sé sestur í helgan stein fyrir því að 

viðkomandi sé öryrki eða búi við annars konar vanhæfi. 

 Tímasetning (e. Timing of Phases) Þar sem tími starfsloka er misjafn eftir 

einstaklingum er erfitt að tímasetja stig starfsloka við ákveðin aldur en þessi stig 

mynda ákveðin ramma sem má nota til þess að skilja þær áskoranir sem 

einstaklingar standa frami fyrir þegar starfslok eru á næsta leyti.  

Eins og hér sést hafa einstaklingar ólíkar leiðir til að takast á við starfslokin og eru þeir 

misvel undirbúnir fyrir þau tímamót sem felast í starfslokum. Á meðan sumir einstaklingar 

eru spenntir fyrir þessum tímamótum að ljúka störfum og hafa undirbúið sig og skipulagt 

þá eru aðrir sem ekki eru eins jákvæðir fyrir þessum breytingum. Hjá enn öðrum koma 

þessi tímamót flatt upp á einstaklingana eða valda á einhvern hátt vonbrigðum ef tíminn 

eftir starfslok fer ekki eins og viðkomandi hafði ímyndað sér.  
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3.2 Tómstundir aldraðra: 

Þáttaka í tómstundum er almennt talin æskileg fyrir einstaklinga á öllum aldri en 

þegar kemur að eldri borgurum geta tómstundir gengt þýðingarmiklu hlutverki þar sem 

við starfslok myndast mikill frítími sem ákjósanlegt væri að nýta að einhverju leyti með 

tómstundum. Hér verður fjallað almennt um tómstundir, skilgreiningu á tómstundum og 

mikilvægi þess að taka þátt í tómstundum.  

3.2.1 Almennt um tómstundir: 

Tómstundir er hugtak sem hefur reynst erfitt að skilgreina en margar fræðigreinar hafa 

komið fram með sínar skilgreiningar á hugtakinu sem eins og gefur að skilja eru ólíkar eftir 

viðfangsefninu. Vanda (2010:4) tók saman fimm mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. 

Fyrst er að nefna tíma, en flestir skilgreina tómstundir sem þann tíma sem ekki fer í vinnu 

eða aðrar skyldur. Tómstundir sem athöfn felur það í sér að einstaklingur velur sér sjálfur 

starfsemi til að sinna þar sem áherslan er á virknina en ekki einstaklinginn. Þegar litið er á 

tómstundir sem gæði er átt við að henni verði að fylgja jákvæð og merkingabær áhrif á 

þáttakandann. Tómstundir sem viðhorf felur í sér að einstaklingurinn skilgreinir sjálfur 

hvað tómstund er og þar af leiðandi geta hvaða gjörðir sem er flokkast sem tómstundir. 

Fimmta og síðasta skilgreiningin eru tómstundir sem hlutverk, en sú nálgun gerir ráð 

fyrir því að tómstundaiðkunin hafi bæði merkingu fyrir bæði einstaklinginn og samfélagið. 

Áherslan er á innihald tómstunda og félagslegar afleiðingar þess (Vanda, 2010:5). 

Hver og ein þessara skilgreininga hefur í för með sér bæði kosti og ákveðin vandamál 

og getur þar með hver og ein þessara skýringa varla náð að taka utan um hugtakið 

tómstundir ein og sér. Er því nær að áætla að hin eiginlega skýring á tómstundum sé 

einhvers konar samblanda af þessum þáttum, en til að ná að skilgreina hugtakið á sem 

mest lýsandi hátt þarf að hafa alla þessa þætti í huga. 

Vanda (2010:8) setur fram þá grundvallarskilgreiningu að tómstundir eigi sér stað í 

frítíma einstaklinga og sé þar af leiðandi samblanda af hegðun, starfsemi eða athöfn sem 

fram fer í frítímanum, nái það að uppfylla ákveðin skilyrði. Einstaklingurinn þarf sjálfur að 

líta svo á að um tómstund sé að ræða. Athöfnin, starfsemin eða hegðunin þarf að vera 

frjálst val viðkomandi og hafa í för með sér bæði jákvæð áhrif og ánægju. Leitner og 

Leitner (2012b:15) komast hins vegar í stuttu máli að þeirri niðurstöðu að tómstundir séu 

frjálst tími sem einstaklingurinn kýs að taka þátt í ýmist jákvæðri og uppbyggilegri 

afþreyingu, eða neikvæðri og skaðlegri. En það stangast á við skilgreiningu Vöndu sem vill 

meina að skaðleg afþreying teljist ekki til tómstunda.  
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Fjöldi aldraðra fer vaxandi með hverju árinu og með hækkandi lífaldri er mikilvægt að 

einstaklingar egi kost á því að nýta tíma sinn á sem uppbyggilegastann hátt og á 

tómstundaþáttaka þar stóran þátt.  

Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli félagslegrar þátttöku og aukinna lífsgæða á 

efri árum (Bond ofl. 2005). Lífsgæði fela í sér bæði lífsnauðsynjar eins og næringu, 

húsaskjól og fjárhag, en einnig huglæg atriði sem hér er vísað til, en það eru þættir eins og 

hamingja og vellíðan (Björn Guðbjörnsson, Helga Jónsdóttir og Kolbrún Albertsdóttir, 

2009). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO, 2005) skilgreinir lífsgæði á þann hátt að þau 

felast í skynjun einstaklinga á stöðu þeirra í lífinu og er undir áhrifum félagslegra tengsla 

viðkomandi, sjálfstæðis hans, andlegu- og líkamlegu ástandi og fleiri þáttum. Rannsóknir 

benda ennfremur á ávinninga eldri borgara í tómstundum. Tómstundir geta opnað augu 

einstaklinga, borið kennsl á og skilgreint tilgang lífsins (Janssen, 2004). Þátttaka í slíku 

starfi gerir einstaklingum kleift að sýna hæfileika sína, ná stjórn á umhverfi sínu og öðlast 

aukna færni í að greina þá hluti sem skipta máli í lífinu. Mikilvægir þættir í 

tómstundastarfi með eldri borgurum er að starfið hæfi aldri, sé þroskandi, hafi tilgang 

og að einstaklingar geti fundið fyrir afreki og ánægju með þátttöku sinni. 

 

3.2.2 Hvað stendur í vegi tómstundaþátttöku? 

Ávinningur þess að vera virkur í tómstundum er margþættur eins og fram hefur komið en 

þegar kemur á efri ár og frítími einstaklinga eykst er ekki sjálfgefið að eldri borgarar fari 

frá því að vera virkir á vinnumarkaði og yfir í það að vera virkir í tómstundum. Ýmsir þættir 

koma þar að sem hafa áhrif á virkni eldri borgara og verða hér teknar saman nokkrar af 

helstu þáttum sem standa i vegi fyrir þátttöku eldri borgara í tómstundastarfi. 

Hindranir í tómstundastarfi geta verið margvíslegar, en ófáir þættir hafa áhrif á það 

hvernig einstaklingar nýta frítíma sinn. Þessum þáttum er skipt í þrjá flokka í bókinni 

Leisure And Recreational Manangement (2005:100). Í fyrsta lagi fer tómstundaþáttaka 

eftir persónulegum aðstæðum, en þar koma að þættir eins og áhrif frá fjölskyldu, aldur, 

hjúskaparstaða og fleira. Í öðru lagi hefur félagsleg- sem og aðstæðubundin staða áhrif, en 

þá er átt við atriði eins og vini, búsetu og fjárhagsstöðu, en sýnt hefur verið fram á að 

tekjulitlir einstaklingar taka síður þátt í tómstundastarfi. Þriðja atriðið sem áhrif hefur á 

tómstundaþáttöku eru þau tækifæru sem einstaklingum bjóðast, en það geta verið bæði 

aðgengi, úrræði og upplýsingar, en mikilvægt er að eldri borgarar fái upplýsingar um þá 

þjónustu sem í boði er í þeirra nærumhverfi (Torkildsen, 2005:104). 
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Þeir þættir sem hindra eldri borgara í því að taka þátt í tómstundum eru í 

meginatriðum tvenns konar, annars vegar þættir í okkar ytra umhverfi sem og í því innra 

(Leitner og Leitner, 2012a:262). Ytri aðstæður telur þætti eins og fjölskylduhagi, búsetu, 

fjárhag og slíkir þættir en innri þættir snúa að andlegu hliðinni og neikvæðu 

hugsunarmynstri sem veldur því að frítímin er ekki nýttur á uppbyggilegan hátt. Þegar 

innri þætti eru skoðaðir koma fram þættir eins og sektarkennd, skortur á hvatningu og 

síðast en ekki síst skorti á þekkingu á því framboði sem er á tómstundaúrræðum.  

Sektarkennd lýsir sér þannig að einstaklingar vilja ekki sóa tíma sínum í eitthvað miður 

uppbyggilegt. Er þetta meðal annars tengt við sterkt vinnusiðferði og áherslu á vinnusemi, 

en slíkur hugsunarháttur einkennir oft einstkalinga af eldri kynslóðum. Þessir einstaklingar 

þurfa því aðstoð til þess að átta sig á því að þeir egi skilið að nýta frítíma sinn á 

uppbyggilegan og jákvæðan hátt (Leitner og Leitner, 2012a:262). 

Skortur á innri hvöt kemur fyrst og fremst frá því að einstaklinginn skort trú á 

gagnsemi þess að taka þátt í hvers konar tómstundaiðkun. Það að fræðast um mikilvægi 

þess að halda sér virkum og öðlast þekkingu á þeim fjölbreyttu jákvæðu afleiðingum bæði 

andlega og líkamlega sem fylgja því að og taka þátt í ýmis konar tómstundastarfi er líklegt 

til þess að hvetja einstaklinga til þátttöku.  

Annað sem hefur áhrif á þátttöku einstaklinga í tómstundum er það að upplifa 

neikvætt viðhorf í samfélaginu gagnvart þeim hópi sem maður tilheyrir. Robert N. Butler 

(1969:243) setti fram hugtakið aldursfordómar (e. ageism) til þess að lýsa 

óréttlætanlegum fordómum og misrétti sem beinist að eldri borgurum. Hugtakið er notað 

til þess að lýsa þeim fordómum sem beinast gegn þeim. Aldursfordómar eru flókið 

fyrirbæri sem hefur ýmsar birtingarmyndir í hegðun, hugsunum og tilfinningum fólks 

gagnvart eldri borgurum. Þessir fordómar sjást meðal annars í djúpstæðum áhyggjum 

yngri aðila, ungs fólks og miðaldra, á því að eldast og fylgir því einnig hræðsla við að 

veslast upp, verða gagnslaus, fá sjúkdóma og að lokum deyja.  

Það ber að nefna í þessu samhengi að mörg þeirra heita sem notuð eru yfir 

einstaklinga á efri árum hér á landi eru einhverra hluta vegna ýmist hlutlaus eða neikvæð 

og má þar nefna dæmi um hugtök eins og aldraður, ellihrumur, aldurhniginn, hrörlegur og 

jafnvel voru aldraðir einstaklingar hér áður fyrr kallaðir aumingjar (Íslensk orðabók, e.d.). 

Þrátt fyrir að tímarnir hafi breyst örlar enn fyrir því að notuð eru neikvæð orð um aldraða 

sem hóp, og með því er einnig verið að setja alla eldri borgara undir sama hattinn og eru 

fordómar faldir í því að tala á niðrandi hátt um þann fjölbreytta hóp sem telur eldri 

borgara. 
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Ein helsta birtingarmynd aldursfordóma gagnvart eldri borgurum í daglegu lífi eru þau 

að yngri einstaklingar eiga það til að breyta talmáli sínu þegar talað er við eldri borgara 

(Nelson, 2005:3).  Það lýsir sér þannig að þau hægja á tali sínu, hækka róminn og sýna 

yfirmáta kurteisi, ýkja líkamsmál sitt og einfalda setningar sínar. Ýmsar rannsóknir hafa 

verið gerðar á þessu fyrirbæri sem leiða það í ljós að ekkert virðist valda þessum 

breytingum í framkomu einstaklinga nema aldur viðmælandans, sem gefur til kynna 

ákveðna fordóma gagnvart eldri borgurum, á þá leið að þeir hafi almennt slæma heyrn og 

hægari heilastarfsemi. Það að setja eldri borgara undir sama hatt með þessum hætti getur 

orðið til þess að fullfærir eldri borgarar letjast til þátttöku og virkni í samfélaginu sem 

eykur þar með félagslega einangrun. Það er því mikilvægt að vanda orðavalið og líta á 

hvern og einn sem einstakling en ekki ákveða fyrirfram að viðkomandi sé vanhæfur eða 

búi við einhvers konar takmarkanir frekar en einstaklingur á öðru aldursskeiði. 
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4 Tækifærin leynast víða  

Eins og fram hefur komið felur öldrun í sér miklar breytingar og ýmsar hindranir sem 

geta leynst á þeim vegi. Fjöldi rannsókna sýna fram á að því virkara sem eldri borgarar eru 

og því fleiri hlutverk sem þeir hafa, þeim mun meiri sé lífsfylling þeirra og lifa þeir 

einstaklingar lengur (Ingibjörg og Amalía, 2010:4). Þegar aðstæður einstaklinga breytast 

og komið er á efri ár fækka þessum hlutverkum og einstaklingar þurfa þá að finna ný 

hlutverk til að taka við þeim fyrri til þess að finna sér farveg við nýjar aðstæður í lífinu. 

Hvernig einstaklingnum tekst til við þetta fer eftir ýmsum þáttum eins og heilsu, 

viðhorfum samfélagsins, fjárhag en einnig eftir eiginleikum einstaklingsins og er því vert 

að huga að því hvernig framboðið er af þjónustu sem stendur þessum einstaklingum til 

boða í því skyni að halda sér virkum bæði líkamlega, félagslega og andlega. Hér verða því 

tekin dæmi um það framboð sem eldri borgurum bjóðast þegar þeir ljúka störfum . Farið 

verður yfir framboð þjónustu með áherslu á starfslokanámskeið og félagsmiðstöðvar auk 

framtaka ýmissa félagasamtaka. 

4.1 Framboð 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (1991) kemur fram að markmiðið sé að stuðla að 

velferð íbúa á grundvelli samhjálpar, sem og að tryggja bæði félagslegt og fjárhagslegt 

öryggi íbúa. Þjónusta þessi felur meðal annars í sér félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og 

þjónustu við aldraða. Þjónusta aldraðra er breiður flokkur en hér verður aðallega farið yfir 

félagsstarf aldraðra sem fellur undir þann flokk (Velferðarráðuneytið, e.d.)  

Auk þess er það hluti af þjónustu sveitarfélaganna að leggja sérstaka áherslu á 

fræðslu og námskeiðahald um réttindi aldraðra og aðlögun að breyttum aðstæðum sem 

fylgja því að hætta þátttöku á vinnumarkaði (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). Eins og staðan er í dag hafa aðeins nokkur starfsmannafélög, fyrirtæki og 

félagasamtök hér á landi boðið upp á námskeið sem eru sniðin að því að undirbúa 

einstaklinga undir starfslok (Anna ofl, 1996:480). Fræðslan hefur verið í ýmsum myndum 

og má þar nefna námskeið félagsmanna BSRB en þar er tekið á þáttum eins og tekjum og 

eftirlaunum, tryggingum, félagasamtökum og stuttlega komið inn á heilsufar og 

sjálfboðaliðastarf (Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, 2014).  

Námskeið sem þessi eru haldin víða um land og fara yfirleitt fram þátttakendum að 

kostnaðarlausu og er markhópurinn starfsfólk viðkomandi bæjarfélags og/eða samtaka 
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með það að markmiði að hjálpa starfsfólki að undirbúa starfslokin vegna aldurs, stuðla að 

innihaldsríku lífi og aðlaga sig að breyttu lífsmynstri (Akureyrarbær, 2015). 

Sveitarfélög landsins reka auk þess félagsmiðstöðvar sem bjóða upp á 

tómstundastarfsemi og félagsstarf (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d.). Auk þess er 

algengt að þar séu haldin námskeið sem hafa það markmið að draga úr félagslegri 

einangrun. Þessar félagsmiðstöðvar eru reknar fyrir alla áhugasama en hér á árum áður 

ætlaðar eldri borgurum og virðist sú skilgreining víða vera föst við starfsemina í hugum 

margra þrátt fyrir að nú séu allir velkomnir. Sem dæmi má nefna að í Reykjavík eru 

starfræktar 16 félagsmiðstöðvar sem opnar eru eldri borgurum á öllum aldri 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Markmið félagsstarfsins er að bjóða upp á opið tómstunda- og 

félagsstarf með því markmiði að draga úr og fyrirbyggja félagslegri einangrun. Auk 

hefðbundins félagsstarfs eru í boði fjöldi námskeiða og er félagsstarfið rekið sem 

vettvangur skapandi athafna og mannlegra samskipta. Áherslan er á sjálfsprottið 

félagsstarf þar sem hvatt er til frumkvæði þátttakenda og leitast eftir hæfileikum hvers og 

eins.  

Markmiðið í stefnu Reykjavíkurborgar er að bjóða upp á einstaklingsmiðaða þjónustu, 

þar sem ekki aðeins er horft til aldurs, hamlana eða annarra skilmerkja og áherslan er 

einna helst sett á að vinna í samráði við eldri borgara sem og fagfólk í þjónustu aldraðra 

(Reykjavíkurborg, 2013:2). Reykjavíkurborg stefnir á að bjóða upp á fjölbreytt framboð af 

afþreyingu og námskeiðum sem ætluð eru eldri borgurum. Gott aðgengi þarf að vera að 

upplýsingum um þjónustu og fá eldri borgarar í Reykjavík þær upplýsingar í gegn um 

útgefið upplýsingaefni, heimasíður og ráðgjafaþjónustu eins og áður sagði.  

Framboð á tómstundastarfsemi fyrir aldraða einskorðast þó ekki við þátttöku í 

félagsmiðstöðvum þar sem ótal félög, samtök og ýmis konar félagsskapur býðst eldri 

borgurum. Sjálfboðaliðar Rauða Kross Íslands útbjuggu gangabanka sem inniheldur 

upplýsingar um bæði ódýra og ókeypis afþreyingu í því skyni að auðvelda aðgang 

einstaklinga að upplýsingum, fræðslu og afþreyingu sem þeim stendur til boða (2011:7). 

Upplýsingarit þetta er nokkuð ítarlegt og inniheldur útlistun á menntunar- og 

fræðslumöguleikum, menningar- og tómstundamöguleikum, ráðgjöf og upplýsingum, 

upplýsingum um þjónustu sveitarfélaga og fleira (Rauði kross Íslands, 2011). Framlag sem 

þetta, þar sem teknar eru saman upplýsingar um framboð á tómstundastarfsemi og 

annari afþreyingu í nærumhverfi eldri borgara eru mikilvægur þáttur í því að virkja þann 

hóp, en til þess þurfa þær upplýsingar að vera aðgengilegar. 
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Samkvæmt lögum skulu þjónustuhópar aldraðra starfa í hverju heilsugæsluumdæmi 

og eru verkefni þess hóps að fylgjast með bæði félagslegri velferð sem og heilsufari 

aldraðra og samhæfa þá þjónustu sem þeim býðst (Lög um málefni aldraða, 125/1999). 

Hóparnir skulu vinna að því að upplýsa eldri borgara um þá kosti sem þeim standa til boða 

og tryggja að þeir fái viðeigandi þjónustu. Einnig skulu þjónustuhóparnir leggja fram 

tillögur um öldrunarþjónustu til sveitastjórna.  

Hér var farið í stuttu máli yfir það framboð sem er á þjónustu til eldri borgara eftir 

starfslok og áherslan á starfslokanámskeið og félagsmiðstöðvar aðallega. Auk þess var 

greint frá samantekt sem unnin var af sjálfboðaliðum Rauða kross Íslands um ódýra 

afþreyingu en slíkt framtak er góð viðbót sem styður við þátttöku eldri borgara. Þrátt fyrir 

að framboðið sé töluvert af tómstundum fyrir eldri borgara má lengi gott bæta eins og 

orðatiltækið segir, og ekki er þar með öll sagan sögð því þrátt fyrir að framboðið sé til 

staðar þarf að tryggja það að eldri borgararnir fái upplýsingar um það framboð sem er í 

þeirra nærumhverfi og egi greiðan aðgang að þeirri þjónustu. 

4.2 Forvarnir 

Öflugt forvarnarstarf er mikilvægur þáttur í eflingu lýðheilsu (Landlæknisembættið, 

2003). Almenn skilgreining á forvörnum er sú að það séu ráðstafanir sem gerðar eru til 

þess að koma i veg fyrir áföll eins og slys og sjúkdóma (orðabók, e.d.). En forvarnir geta 

einnig í sinni víðustu skilgreiningu verið leið til þesss að stuðla að heilbrigðum lífsstíl, 

jákvæðum félagsskap, bætta framtíðarsýn, áherslu á egin ákvarðanatöku og aukna 

sjálfsvirðingu (Forvarnir, 2010). 

Í umfjöllun um forvarnarmál er áherslan ýmist á börn og ungmenni eða 

heilsufarstengd vandamál en forvarnir er einnig hægt að nýta eins og áður sagði í því skyni 

að efla almenna lýðheilsu og stuðla að bættri heilsu andlega, félagslega og líkamlega.  

Forvarnarstarfi er gjarnan skipt í þrennt og fer skiptingin eftir alvarleika og stöðu 

einstaklingsins (Butler, 2001). Þrískiptingin lýsir sér þannig að í fyrsta lagi er talað um 

fyrsta stigs forvarnir þar sem áhersla er á að fyrirbyggja vandamálið, hvatt er til heilbrigðs 

lífernis, næringarríks mataræðis, hófsemi, félagslega virkni og næga hreyfingu 

(Velferðarráðuneytið, 2003:6). Einstaklingurinn sjálfur ber þar ábyrgð þrátt fyrir að eiga 

rétt á upplýsingagjöf, þjónustu og hvatningu frá þjónustuaðilum. Í annars stigs forvörnum 

er hins vegar verið að greina og meðhöndla þá áhættuþætti sem til staðar eru á frumstigi 

svo hægt sé að grípa til viðeigandi aðgerða og fyrirbyggja skaðleg áhrif þeirra. Í 

forvarnarstarfi er æskilegt að skilgreina, með helstu áhættuþætti aldurshópanna í huga. 
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Í þriðja stigs forvarnaraðgerðum má segja að skaðinn sé að vissu leyti skeður á þessu stigi 

en unnið er að því aftur á móti að koma í veg fyrir endurupptöku til dæmis sjúkdóms eða 

annarra áfalla sem átt hafa sér stað. Áherslan er þá í málefnum eldri borgara á 

öldrunarlækningar og aðra vinnu sem stuðlar að endurheimtingu færni og heilsu 

einstaklingsins. Ábyrgð liggur því í höndum sérfræðinga og þverfaglegu samstarfi félags- 

og heilbrigðisþjónustu (Velferðarráðuneytið, 2003:6). 

Áherslan hefur hingað til verið á annars stigs aðgerðir í samfélaginu þar sem beðið er 

eftir áfallinu áður en gripið er inn í með aðstoð. Leggja mætti mun meiri áherslu á fyrsta 

stigið, það að koma í veg fyrir að einstaklingar lendi í erfiðleikum hvort heldur sem er 

andlega, félagslega eða líkamlega, til þess að einstaklingar fái tækifæri til þess að lifa sem 

heilbrigðustu lífi sem lengst fram eftir aldri. Í fyrsta stigs forvörnum er því eins og áður 

sagði unnið að því að fyrirbyggja vandamál og stuðla að bættri lýðheilsu og er 

tómstundastarfsemi þar veigamikill þáttur. Með því að leggja mikla áherslu á virkni 

einstaklinga og að gera fólk meðvitað um ávinning þess að huga að andlegri og líkamlegri 

heilsu sinni er hægt að koma í veg fyrir ýmis áunnin vandamál á þeim sviðum.  
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4.3 Tómstundaráðgjöf 

Einn liður í því að bæta lífsgæði eldri borgara er að veita þeim viðeigandi ráðgjöf og 

aðstoð við að fóta sig eftir starfslok og kemur tómstundaráðgjöf þar inn sem visst 

forvarnarstarf fyrir eldri borgara. Ráðgjöf sem þessi getur farið fram á fjölbreyttan hátt og 

verður hér á eftir fjallað almennt um tómstundaráðgjöf og svo verður fjallað um 

minningavinnu sem er aðferð sem nýtt er til að finna út meðal annars áhugasvið hvers og 

eins og aðstoða einstaklinga enn frekar til þess að finna viðeigandi tómstundir. 

Tómstundaráðgjöf (e. leisure counseling) er skilgreind sem aðstoðarferli sem hannað 

er til þess að einstaklingur fái sem mest út úr þátttöku sinni í tómstundum (Leitner og 

Leitner 2012a:167). Tómstundakennsla (e. leisure education) er nær því að vera 

sjálfshjálparaðferð.  

Tómstundaleiðsögn (e. leisure resource guidans approach) er aðferð sem best á við 

þegar unnið er með heilbrigðum eldri borgurum sem búa yfir fjölbreyttum áhugamálum 

og vilja einna helst læra hvaða leiðir eru í boði, námskeið og annað sem tengjast þeim 

áhugamálum sem þau hafa. Þessi leið hentar þá best þeim einstaklingum sem ekki eru að 

leitast eftir að fá frekari upplýsingar um tómstundamöguleika. 

Menntunarnálgunin (e. the developmental-educational approach) felur það í sér að 

ráðgjafinn vinnur náið með eldri borgaranum til þess að aðstoða hann við að finna nýjan 

vettvang fyrir tómstundaþáttöku, virkja ný áhugamál og afþreyingu með það að markmiði 

að víkka sjóndeildarhring eldri borgarans. Markmiðið með þessari nálgun er því að hjálpa 

viðkomandi að skilgreina ákjósanlegan og hentugan tómstundalífsstíl og í framhaldi 

aðstoðar ráðgjafinn einstaklinginn við að brúa bilið frá núverandi lífsstíl til þess lífsstíls 

sem æskilegur er. Einnig að hjálpa þeim að skilja mikilvægi tómstunda sem hluti af 

lífsstílnum sem og áhrif öldrunar og þær félagslegu breytingar sem henni fylgja. Í þessari 

nálgun er því unnið að því að aðstoða viðkomandi við að velja sér viðhorf og gildi tengd 

tómstundaþátttöku sinni sem stuðla að tómstundafyllingu (e. leisure fulfillment) 

Meðferðarnálgunin (e. The Therapeutic-Remedial Approach) er sett fram sem mótsvar 

við fyrri tveim aðferðunum. Þessi nálgun hentar helst einstaklingum sem þurfa á meiri 

aðstoð að halda. Einstaklingar sem glíma við vandamál sem tengja má við neikvæða 

nýtingu frítíma eins og leiða, félagslega einangrun, óhóflegt sjónvarpshorf, þunglyndi, og 

óhófleg áfengisneysla svo fátt eitt sé nefnt. Nálgunin krefst þess að meðferðaraliði egi í 

nánum samskiptum við eldri borgarann. Málefnin sem leggja ætti áherslu á eru þá 

tómstundaviðhorf, viðbragðsfærni, hegðunarvandamál og hamlanir. Til viðbótar við það 
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sem fram fer á stigi 2. Þá leggur meðferðaraðilinn áherslu á að tekið verði á ákveðnum 

vandamálum. 

Sérstakir áhersluþættir sem hafa skal í huga í ráðgjafastarfi með eldri borgurum er 

meðal annars það að viðhorf eldri borgara til tómstunda er oft á tíðum neikvætt. 

Neikvætt viðhorf getur verið hindrun sem þarf að yfirstíga (Leitner og Leitner 2012a:176). 

Ein leiðin til að vinna með þetta er að sýna einstaklingnum fram á þá miklu breidd sem 

býðst í tómstundastarfi, sem hægt er að gera með ýmsum aðferðum eins og glærusýningu 

eða myndböndum með það að markmiði koma einstaklingnum í skilning um ávinninginn 

sem hlýst af því að taka virkann þátt í tómstundastarfi. 

Fyrsta skrefið til þess að byrja tómstundaráðgjöf er að safna saman 

bakgrunnsupplýsingum um viðkomandi og taka viðtal. Tómstundaráðgjöf getur farið fram 

bæði í litlum hópum sem og einstaklingsráðgjöf og fer það eftir þörf og aðstæðum hvaða 

leið viðkomandi ráðgjafi myndi kjósa fyrir hvern og einn einstakling. Þegar veita á eldri 

borgurum ráðgjöf, hvort sem er í hópi eða einstaklingsráðgjöf er gott að vinna eftir 

ákveðnum ramma þar sem hver og einn tími er hvorki of langur né of langt á milli. Einnig 

er minnst á að kjörin hópstærð í tómstundaráðgjöf telji sex til átta einstaklinga sem eru 

með sambærilegar þarfir. Það er gert til þess að hópurinn egi sem mest sameginlegt 

(Leitner og Leitner 2012a:177). 

Eitt af þeim atriðum sem gagnlegt er að nýta í ráðgjafastarfi fyrir eldri borgara er 

svokölluð minningavinna. Minningavinna (e. reminiscence work) er byggð upp á þeirri 

hugmynd að minningar aldraðra megi nýta til sjálfstyrkingar, styrks og sem uppsprettu 

sátta (Sigrún Huld, 2005:13). Hugmyndafræði minningavinnunar byggist á kenningum 

ýmissa fræðimanna, meðal annars samhengiskenningu Roberts (e. continuity theory) en 

hún gengur út frá því að þegar fullorðnir og eldri einstaklingar takast á við bæði innri og 

ytri breytingar notist þeir við fyrri reynslu til þess að takast á við þær breytingar (1989). Á 

grunni hugmynda Roberts og þróunarkenningu Eriks sem skýrt var frá hér áður var farið 

að vinna markvisst með minningar aldraðra (Sigrún, 2005:14). Minningavinna er því 

aðferð sem notuð hefur verið í þeim tilgangi að eldri borgarar nýti minningar sínar til 

sjálfstyrkingar og leið til að gera upp fortíðina.  

Minningameðferð (reminiscence therapy) felur það í sér að nota upprifjun atburða, 

hugsana og tilfinninga í því skyni að stuðla að auknum lífsgæðum og vellíðan eða sem 

aðferð til þess að aðlaga einstaklinga að aðstæðum sínum (Sigrún , 2005:14). Skipta má 

minningameðferð í tvennt, æviyfirlit annars vegar og hópmeðferð hins vegar. Æviyfirlitið 

felur í sér viðtöl, sem yfirleitt eru einstaklingsviðtöl, þar sem skipulega er farið yfir 
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lífshlaup viðkomandi með hliðsjón af þroskastigum Eriksons. Hópmeðferðin fer hins vegar 

þannig fram að tilgangur meðferðarinnar er fyrirfram ákveðin, til dæmis að efla 

sjálfstraust þátttakenda, draga úr þunglyndi, draga úr félagslegri einangrun eða efla 

vitræna getu þátttakenda. Sú aðferð er ekki eins skipulögð og æviyfirlitið þar sem í 

hópmeðferðinni ræðir hópurinn saman og rifjar upp minningar vítt og breitt og er því ekki 

eins fastmótað og æviyfirlitið (Sigrún, 2005:14). 

Ýmsar rannsóknir hafa bent til þess að minningameðferð beri árangur en erfitt er þó 

að mæla mannlegt atferli á hlutlægan hátt þar sem samkvæmt vísindalegum 

rannsóknaraðferðum sýna rannsóknir oft litla breytingu á niðurstöðum fyrir og eftir 

geðlæg inngrip, þrátt fyrir að þátttakendur finni sjálfir markverðann mun. Minningavinna 

er vandmeðfarið verkfæri og verður þátttaka í slíku starfi að vera sjálfviljug þar sem eðli 

málsins samkvæmt felst vinnan í að rifja upp minningar sem fyrir suma getur verið of 

persónuleg og fyrir aðra of sárt að rifja upp minningar af ýmsum toga. Stjórnendur þurfa 

því að vera undir það búnir að upp komi viðkvæmar og erfiðar minningar sem taka þarf á. 

Það er því ljóst að þessi aðferð hentar ekki öllum eldri borgurum (Sigrún, 2005:16). 

Minningavinna er ódýr og tiltölulega einfaldur valkostur sem hægt er að nota bæði í 

hópastarfi og sem einstaklingsmeðferð og krefst þar að auki ekki mikilla sérhæfingar 

þeirra aðila sem stjórna slíkri meðferð. Einnig er tekið fram í grein Sigrúnar að 

minningavinnsla hefur ekki á sér stimpil almennrar geðmeðferðar sem getur verið kostur 

fyrir aldraða einstaklinga sem eru sumir hverjir tregir til að leita sér faglegrar 

aðstoðar(Sigrún, 2005:16). 

Mikil tækifæri liggja í því að vinna markvisst með tómstundaráðgjöf fyrir eldri borgara, 

en slík þjónusta felur í sér eins og áður segir einstaklingsmiðaða aðstoð við það að fóta sig 

í tómstundaþátttöku. Minningarvinna er dæmi um aðferð sem nýta má í ráðgjöf eldri 

borgara en minningavinna er til þess gerð að hvetja einstaklinga til þess að líta til baka yfir 

ævina og sjá hvað það er sem viðkomandi hefur gert yfir æviskeiðið og hvar styrkleikar 

viðkomandi og veikleikar liggja. Þetta verkfæri er því hægt að nota til þess að draga úr 

félagslegri einangrun og hvetja einstaklinga til virkni á efri árum og þess að finna 

viðeigandi tómstundir sem henta hverjum og einum. 

4.3.1 Aldursvænt samfélag: 

Tækifærin liggja víða og ekki síst í því að draga úr aðgreiningu í samfélaginu sem getur 

verið falin í litlum hlutum sem og stórum. Það að samfélagið sem við búum í sé 

aldursvænt felur í sér að gera einstaklingum á öllum aldri kleift að taka virkann þátt í 

samfélagslegum verkefnum og viðburðum sem allir geta notið og virt, burtséð frá aldri 
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(WHO, e.d. a). Það er lykilatriðið í því að eldri borgarar verði virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Það að leggja áherslu á aldursvænt samfélag getur virkað sem enn frekari 

hvatning til aldraðra að vera virkir samfélagsþegnar, sér í lagi eftir starfslok og getur 

aldursvænt samfélag dregið úr þeim miklu viðbrigðum sem það eru fyrir marga að fara af 

vinnumarkaði. 

Velferð okkar og heilsa mótast ekki einungis af genum okkar og persónulegum 

einkennum, heldur einnig af því líkamlega og félagslega umhverfi sem við erum í  (WHO, 

e.d. b) Umhverfið samanstendur af heimilum okkar, félagslegum tengslum, nágreni okkar 

og samfélagi. Umhverfið skipar mikilvægan sess í að móta andlega og líkamlega getu 

okkar í gegnum æviskeiðið og yfir á efri árin. Einnig hefur það áhrif á hve vel við tökumst á 

við skerta getu og aðrar áskoranir sem við stöndum fyrir á lífsleiðinni, þá sérstaklega á efri 

árum þrátt fyrir að bæði eldri einstaklingar og umhverfið sem þeir lifa í sé bæði ólíkt og 

breytilegt. 

Sem dæmi má nefna að Reykjavíkurborg (2015) hefur fengið staðfestingu frá Alþjóða 

heilbrigðismálastofnuninni á umsókn um að verða aldursvæn borg og er í því samhengi 

horft til bæði húsnæðismála, samgangna, aðgengi, heilsugæslu, upplýsingaflæði, 

samfélagslegrar þátttöku og atvinnu fyrir eldri borgara. Markmið Reykjavíkurborgar er að 

verða aldursvæn og taka mið af þörfum eldri borgara og stendur til að gera breytingar í þá 

átt. 

Aukin tengsl milli aldurshópa hefur verið viðfangsefni sem hefur fengið aukið vægi 

vegna ýmissa ástæðna eins og aukins fjölda eldri borgara sem og aðskilnaðs í samfélaginu 

á milli yngri og eldri kynslóða (Leitner og Leitner 2012a:191). Í rannsókn sem gerð var kom 

í ljós að börn í Bandaríkjunum sýna flest neikvæð viðhorf til öldrunnar og hafa almennt 

litla vitneskju um aldraða. Viðhorf barna til aldraðra þróast á unga aldri og verða 

neikvæðari með tímanum. En því meiri samskipti sem börn hafa við eldri borgara, því 

jákvæðari eru viðhorfin til þeirra.  

Ástæður þess að vert sé að vinna með tengsl milli aldurshópa eru meðal annars þau 

að þar með skapast vettvangur fyrir eldri borgara og þau sem yngri eru til þess að læra af 

hvert öðru og skiptast á reynslu, þekkingu, menningarlegum hefðum og öðrum 

hæfileikum (Leitner og Leitner 2012a:192). Að tengja saman einstaklinga á ólíkum aldri 

kemur í veg fyrir óþarfa staðalmyndir í samfélaginu og hvetur til gagnkvæmrar virðingar 

og skilnings milli fólks af ólíkum kynslóðum og bakgrunnni. Þannig hefur það jákvæð áhrif 

á alla aldurshópa, ekki bara eldri borgra heldur hina yngri líka. 



34 

Tækifærin eru mikil í að gera samfélag okkar aldursvænna og er ágóði þess mikill fyrir 

alla hópa samfélagsins, og ekki síst hóp eldri borgara sem eiga það á hættu að einangrast 

þar sem má þar nefna sem dæmi þætti eins og samþættingu þjónustu og samnýtingu 

aðstöðu í félagsstarfi aldraðra og félagsmiðstöðva unglinga til dæmis, frístundaheimila, 

atvinnulausra og annarra hópa sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi af hendi 

sveitarfélaganna. Það leynast því tækifæri víða í samfélaginu sem vert er að skoða frekar. 

4.3.2 Hvatningarorð: 

Annar vettvangur sem er uppfullur af tækifærum til þess að auðga líf eldri borgara er að 

leggja áherslu á heilsueflingu og sýna rannsóknir að besta uppskriftin að löngu og 

hamingjuríku lífi er að hugsa vel um líkamann og og vera félagslega virkur  (Leitner og 

Leitner 2012a:312) Í rannsókn sem gerð var á reynslu aldraðra sem búsettir eru á egin 

heimili um heilbrigði (Guðrún ofl. 2009) kemur fram að aldraðir sækist eftir bæði 

upplýsingum og fræðslu um heilsu og heilbrigði. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu 

fram á að þátttakendur rannsóknarinnar, sem allir voru eldri borgarar, hafa góða 

hugmynd um hvaða þættir hafa áhrif á heilsuna og voru í niðurstöðurnar teknar saman í 

10 heilbrigðishvatningar frá öldruðum til aldraðra(Guðrún,ofl. 2009): 

1 Eigin vilji skiptir sköpum. Gefstu ekki upp, gerðu það sem getan leyfir og ekki gera veður 

út af smámunum. 

2 Leitaðu þér aðstoðar til að viðhalda heilsunni og finndu eigin ráð til að líða vel.  

3 Hreyfðu þig, það er mikilvægt fyrir líkama og sál. Njóttu útiveru og þess sem náttúran 

hefur upp á að bjóða.  

4 Leggðu rækt við sjálfa(n) þig. Finndu gleðina í lífinu og láttu þér ekki leiðast.  

5 Vertu sátt(ur) við sjálfa(n) þig og lífið, hugaðu að útlitinu og lifðu lífinu.  

6 Njóttu augnabliksins. Horfðu á björtu hliðarnar og athugaðu að breytingar í lífinu geta 

skapað ný tækifæri.  

7 Taktu þátt í lífinu, ekki loka þig af því félagsskapur er nauðsynlegur. Hafðu frumkvæði, 

ekki bíða eftir að einhver komi.  

8 Fylgstu með því sem er að gerast í samfélaginu. Farðu út á meðal fólks og hafðu gott 

samband við fjölskylduna en vertu út af fyrir þig þegar þér hentar.  

9 Hafðu eitthvað fyrir stafni og eigðu þér áhugamál en ekki ætla þér um of, mundu að 

hvíld er líka nauðsynleg.  

10 Fylgdu tímanum og hugsaðu ekki um aldur.  
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Umræður og hugleiðingar 

Í gegn um starf mitt með eldri borgurum hef ég tekið eftir ákveðnum samnefnara hjá 

þessum aldurshópi sem ef til vill gefur auga leið að allir eiga sér fortíð sem hefur mótað 

þá. Þetta á auðvitað við um okkur öll en sér í lagi þegar vinna á með eldri borgara er 

æskilegt að hafa í huga að þeir hafa mótast af þeim atburðum og því lífsmynstri sem þeir 

hafa lifað við. Það er ekki síður mikilvægt fyrir aldraða einstaklinga sem standa frammi 

fyrir þeim tímamótum að fara af vinnumarkaði að átta sig á því hverjir eru þeirra 

styrkleikar og veikleikar og vera meðvitaðir um mikilvægi þess að nýta frítíma sinn á sem 

árangursríkastann og jákvæðan hátt. Tómstundaráðgjöf tel ég vera tilvalið verkfæri í því 

að koma einstaklingum af stað og ætti að leggja meiri áherslu á fyrsta stigs forvarnir sem 

eru til þess gerðar að fyrirbyggja það að einstaklingar einangri sig eða á einhvern annan 

hátt nýti ekki þá þjónustu sem í boði er í nærumhverfinu. 

Í starfi með eldri borgurum og sér í lagi ráðgjafþjónustu er nauðsynlegt að byggja á 

faglegum grunni og er úr ýmsum kenningum að velja í því skyni. Kenning Tornsteins um 

farsæla öldrun sem og kenning Eriks um þroska persónuleikans sem skýrt var frá hér á 

undan mynda góðann grunn til til þess að vinna faglega með hóp eldri borgara. 

Það eru miklir möguleikar sem liggja í því að bæta lífsgæði eldri borgara og er 

upplýsingagjöf og ráðgjöf undirstaðan í því að efla eldri borgara til frekari þátttöku í 

tómstundum eins og áður sagði. Það þarf aukna vitundarvakningi í þessum málaflokki þar 

sem málefni aldraðra koma okkur öllum við, þar sem flestöll eigum við einhvern nákomin 

okkur sem tilheyrir hópi aldraðra og auk þess munu flest okkar koma til með að tilheyra 

þeim hópi. 

Til þess að aldraðir einstaklingar lendi ekki í því að upplifa sig sem afgangsstærð er 

mikilvægt að samfélagið sem heild verði aldursvænna og að einstaklingar séu metnir að 

egin verðleikum. Reykjavíkurborg er að sýna gott fordæmi með því að stíga sín fyrstu skref 

í átt að skilgreina sig sem aldursvæna borg sem fleiri sveitarfélög mættu taka sér til 

fyrirmyndar. Við sem samfélag eigum þó enn langt í land og er þetta verkefni ærið og 

varðar okkur öll eins og áður segir. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið stiklað á stóru um málefni aldraða, kenningar, starfslok og tómstundir og 

áhrif þeirra á þennan aldurshóp, bæði þær hindranir sem standa geta í vegi 

tómstundaþátttöku sem og leiðir til lausna. Mikilvægi tómstunda er ótvírætt og hefur 

verið sýnt fram á ávinning þess að taka virkan þátt í uppbyggilegum tómstundum í 

fjölmörgum rannsóknum. Starfslok eru tímamót sem oftar en ekki eru töluverð viðbrigði 

fyrir einstaklinga og ætti ákveðin þjónusta að standa einstaklingum til boða við þessi 

tímamót. Nauðsynlegt er að framboð tómstunda sé fjölbreytt en ekki er síður mikilvægt 

að áhersla sé lögð á ráðgjafaþjónustu og gott upplýsingaflæði til þess að hvetja 

einstaklinga og styðja þá til þess að nýta sér þjónustuna sem í boði er.  

Nýlegar rannsóknir sýna fram á að besta uppskriftin að löngu og farsælu lífi er bæði 

líkamlegt hreysti sem og félagsleg tækifæri(Leitner og Leitner, 2012b:312). Það er svo í 

höndum tómstunda- og félagsmálafræðinga og annarra sérfræðinga að leggja áherslu á 

að mæta félagslegum og líkamlegum þörfum einstaklinga í gegn um tómstundir. 

Markmiðið ætti að vera að njóta lífsins til fullnustu fram til æviloka og ætti í því skyni að 

vera lögð áhersla á því að aðstoða eldri borgara við að finna sér farveg í félagsstarfi eða 

annars konar tómstundum sem henta viðkomandi. Þannig eflist viðkomandi bæði 

félagslega, andlega og líkamlega. 

Hlutverk tómstunda- og félagsmálafræðings í því verkefni er veigamikið, en þekkingin sem 

tómstunda- og félagsmálafræðingar búa yfir er sniðin til þess að efla og virkja einstaklinga 

og aðstoða þá við að finna viðeigandi tómstundir sem henta hverjum og einum. 

Tómstunda- og félagsmálafræðingar búa yfir hæfni og þekkingu til þess að stuðla að virkni 

einstaklinga í tómstundastarfi og byggja það starf á faglegum grunni.  

Eins og sjá má hér að ofan hafa eldri borgarar ýmislegt fram að færa. Þeir búa yfir 

áratuga þekkingu og reynslu sem vert er að meta að verðleikum og gefa þeim færi á að 

nýta. Tækifærin leynast víða og er það í raun í höndum samfélagsins í heild að stuðla að 

farsælu ævikvöldi. 
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