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Kvæði um okkur, 
 
Náttkjóllinn minn 
var náttkjóllinn þinn. 
Koddinn minn 
var koddinn þinn. 
Hvað var undir þínum? 
 
Þrjátíu dagar og þrjátíu nætur, 
náðum við saman. 
Stundum var lesið. 
Stundum var leikið. 
Hvíslað og pískrað. 
Það var svo gaman, 
að vera saman. 
Við vorum svo sælar, 
sungum og hlógum, 
hátt og mikið. 
Þú lúrðir og kúrðir 
og litir fætur 
flæktust um mínar, 
það voru litlu fæturnar þínar. 
 
Ég vaknaði oft um miðjar nætur, 
með vanga þinn 
við vangan minn 
og ilminn þinn 
ég ennþá finn. 
Það er svo gott að enginn veit, 
hvað hugur manns hefur að geyma. 
Því stundum er gott að gleyma. 
 
Sjöfn Kjartansdóttir (kvæði til mín frá ömmu)  
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Ágrip 

 

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA- gráðu í Tómstunda- og félagsmálafræði. 

Markmið höfundar með þessari ritgerð er að rýna inn í hlutverkið „amma og afi“ og sýna 

fólki hvað ömmur og afar geta skipað stóran sess í lífi barnabarna sinna og eru oft 

mikilvægur partur af lífi þeirra. Í íslenskri rannsókn í félagsvísindum leggja þær ömmur og 

þeir afar, sem tóku þátt í þeirri rannsókn, áherslu á hvað hlutverk þeirra sé mikilvægt sem 

bakland, til þess að geta veitt börnunum ró og einnig til þess að „miðla“ að þeim gömlum 

gildum (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2010). Stuðst verður við ýmsar 

fræðilegar kenningar um öldrun, farið verður yfir ömmur og afa sem uppalendur og stöðu 

þeirra gagnvart barnabörnum sínum. Tómstundir verða einnig skilgreindar, því þær geta 

verið mikilvægur partur í lífi allra, sama á hvaða aldri við erum. Greint verður frá helstu 

niðurstöðum sem komu höfundi heldur á óvart, þá helst hvað varðar þau börn sem alin 

eru upp í heimahúsum ömmu sinnar og afa. Einnig verða kynnt úrræði á bættari 

samskiptum hjá börnum og öldruðum og líðan aldraða. 

Að mati höfundar erum við Íslendingar eftir á hvað varðar bættar og breyttar aðstæður 

fyrir fólk á hjúkrunarheimilum, með tilliti til Eden stefnunnar sem færir betri anda og 

bættari líðan inn á hjúkrunarheimilin. Að mati höfundar ættu öll hjúkrunarheimili landsins 

að innleiða þá stefnu. 

 

 

Lykilorð: ömmur og afar, börn, mikilvægi, aldraðir. 
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Formáli 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er mér afar hugleikið. Eftir að ég átti dóttur mína fyrir 

tæpum fimm árum síðan hef ég komist að því, meira og meira hvað ömmur okkar og afar 

eru oft mikilvægur þáttur í lífi þeirra/okkar.  

Mín eigin upplifun og upplifun dóttur minnar á samskiptum hennar við ömmur sínar 

og afa varð til þess að áhugi minn á viðfangsefninu vaknaði.  

Mig langar að þakka öllum kennurum mínum af námsbrautinni í tómstunda- og 

félagsmálafræði fyrir góða og skemmtilega kennsluhættti. Einnig vil ég þakka Steingerði 

Kristjánsdóttur fyrir að vera leiðbeinandi minn. Ég vil þakka Kristjáni Ásgeirssyni 

tengdaföður mínum fyrir ómetanlega hjálp við yfirlestur. 

Ég vil þakka manninum mínum, Hans Orri Kristjánssyni fyrir endalausa þolinmæði í 

minn garð. Hann hefur ávallt hvatt mig áfram í öllu því sem ég hef tekið mér fyrir hendur. 

Einnig langar mig að þakka dóttur minni fyrir að vera eins og hún er. Hugljúf, ákveðin og 

dásamlegur einstaklingur sem fær mig til að vilja alltaf vera betri manneskja.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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  ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Ég valdi þetta viðfangsefni vegna þess hve miklu máli það skiptir mig. Frá því ég eignaðist 

dóttur mína fyrir tæpum 5 árum hef ég spáð mikið í ömmur hennar og afa, tengdaforeldra 

mína og foreldra mína. Á þessum árum hef ég fengið að kynnast bæði góðum og slæmum 

hliðum á þessu hlutverki, hlutverkinu að vera amma og afi. 

Barnæska er æviskeið sem allir ganga í gegnum. Að sjálfsögðu er hún mismunandi 

eftir löndum, uppeldi og þroska hvers og eins einstaklings, en öll vorum við einhvern 

tímann börn. Sem barn man ég eftir að hafa eytt mjög miklum tíma hjá móðurömmu 

minni og móðurafa, þar var ég alltaf velkomin. 

Börn eru oft fljót að velja sér sína uppáhalds ömmu og afa. Ákvörðunin ræðst af ýmsu, 

en það sem flest börn leitast eftir er hlýr faðmur, vinsemd, athygli, virðing, gleði og 

gaman. Engin tvö börn eru eins og þurfa þau því mismikla athygli. 

Í áttunda kafla fjalla ég um ömmur og afa sem uppalendur og hvernig þau geta skipað 

stóran sess í lífi okkar. Ég fer einnig inn á hvaða áhrif börn geta haft á heilsu aldraðra og 

skoða hvað þeir öldruðu geta skipt okkur miklu máli og haft þýðingarmikil áhrif á líf 

barnanna okkar. 

Fólk er yfirleitt mjög ósammála um hugtakið aldur,því eins og í öðrum hópum er um 

að ræða ólíka einstaklinga og getur því reynst afar erfitt að útskýra hvern aldursflokk fyrir 

sig. Það hefur sýnt sig að aldraðir hafa í mörgum tilfellum meiri tíma aflögu en aðrir og því 

ættum við að líta betur á þá einstaklinga sem hafa ekki þennan tíma, þá einstaklinga sem 

eru að hluta til uppalendur í lífi barnabarna sinna um ákveðinn tíma og hafa áhrif á líf 

þeirra og hvernig  þau mótast sem einstaklingar. 

Ömmur okkar og afar, mikilvægi þeirra og áhrif, er eitthvað sem vekur áhuga minn og 

hefur verið mér hugleikið. Í þessari ritgerð fjalla ég meðal annars um hugtakið aldraðir og 

kynni öldrunarkenningar til leiks til að gera betur grein fyrir skilgreiningunni. Ég fjalla 

einnig um tómstundir, því sama hversu gamall þú ert þá þarftu alltaf einhverjar 

tómstundir í líf þitt. Kynntar verða kenningar um öldrun og þau áhrif sem aldraðir hafa á 

samfélagið annars vegar og hins vegar þau áhrif sem barnabörnin hafa á ömmur sínar og 

afa. Þessi rannsóknarvinna færði mig að lokum nær svari við rannsóknarspurningu minni, 

hver eru mikilvægi og áhrif samvistar við ömmu okkar og afa? 
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2 Aldraðir 

Aldur er afstæður og getur það verið mjög mismunandi eftir samfélögum hvenær menn 

skilgreina aldursmörk aldraðra. Sumstaðar gætirðu verið talinn gamall á meðan 

annarsstaðar ertu kannski talinn vera í blóma lífs þíns (Gylfi Ásmundsson, 2004). 

Vestræn ríki hafa lang flest komið sér saman um það viðmið, að aldraðir séu allir þeir 

einstaklingar sem náð hafa 65 ára aldri. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra á Íslandi, 

merkir hugtakið aldraður, sá sem hefur náð 67 ára aldri (lög um málefni aldraðra nr. 

125/1999), en viðmið Sameinuðu þjóðanna eru þau að aldraðir séu allir þeir sem eru 60 

ára og eldri (World Health Organisation, e.d.). Eins og við sjáum hér er enginn ein 

skilgreining til sem segir til um hvenær eða hvort fólk er orðið gamalt.  

Mikilvægt er að horfa aldrei á aldraða sem einsleitan hóp. Þetta er stór hópur af fólki 

sem eldist mishratt og misvel. Þessvegna getur verið gott að skoða og greina fjölbreyttar 

skilgreiningar og kenningar um öldrun, til að auka skilning okkar á þessu hugtaki. Það 

gefur auga leið að öldrun er ákveðið ferli sem merkir það að fólk sé að eldast eða 

fullorðnast. Elli er hinsvegar allt annað hugtak en það er ákveðið ástand sem vísar til 

æviskeiðs fólks og minnir það á að það sé orðið gamalt. Hugtakið elli getur oft haft 

neikvætt yfirbragð og fólki mislíkar það oft (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). 

Mjög mikilvægt er að við skoðum aldur frá fleiri en einu sjónarhorni. Jón Björnsson 

sálfræðingur skipti aldri niður í þrjá flokka, því að hans mati er aldur miklu meira en bara 

tölur (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). 

 

2.1.1 Líffræðilegur aldur 

Með líffræðilegum aldri er verið að vísa til hversu langt eða stutt viðkomandi á eftir af lífi 

sínu. Þessi ákveðni aldur bendir til þess að öldrunin færist yfir líkamann og líffærin og 

verður til þess að fólki finnst það orðið gamalt. Erfðir skipa einnig stóran sess en þær segja 

til um hámarksævilengdina og því hversu vel einstaklingurinn hefur hugsað um líkama og 

sál (Jón Björnsson, 1996, bls. 43–48). 

Frá árinu 1970 hafa ævilíkur Íslendinga við fæðingu aukist frá 74 árum í 82,1 ár 

samkvæmt embætti landlæknis (2015). Jón Björnsson vildi líkja líkamanum við vél sem 

slitnar smám saman með árunum vegna mikillar notkunar. Samkvæmt Jóni á að vera 
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mögulegt að halda vélinni starfhæfri með stöðugu viðhaldi og þess vegna getur verið 

hjálplegt að minnka álag á aldraða (Jón Björnsson, 1996, bls. 43–48).  

 

2.1.2 Sálfræðilegur aldur 

Sálfræðilegur aldur er skilgreindur út frá tilfinningum einstaklingsins. Hvar hann staðsetur 

sig í lífinu og hvort hann upplifi sig sem ungan eða gamlan. Samhengið á milli aldurs og 

ástands einstaklings hefur verið mikið rannsakað. Aldraður maður sem er ánægður með líf 

sitt og líður vel getur litið á sig sem ungan mann, en á sama tíma gæti ungur einstaklingur 

sem er illa staddur andlega og jafnvel líkamlega litið á sig sem eldri mann. Allir eru 

mismunandi og með mismunandi persónuleika og því fer það mikið eftir sjálfsmynd hvers 

og eins hvernig einstaklingar skynja sinn eiginn aldur (Jón Björnsson, 1996, bls 43–48). 

 

2.1.3 Félagslegur aldur 

Félagslegur aldur segir til um aldur einstaklingsins í samræmi við félagslegt umhverfi hans, 

en það er  yfirleitt breytilegt eftir samfélögum. Sums staðar er meiri virðing borin fyrir 

öldruðum (Jón Björnsson, 1996, bls. 43–48) en í rannsókn um viðhorf til eldra fólks, greinir 

Sigurveig H. Sigurðardóttir frá því að viðhorf til eldra fólks sé frekar neikvætt og fordómar 

gagnvart því miklir. Í sömu rannsókn kom einnig fram að mögulega þyrfti að minna ungu 

kynslóðina á að bera meiri virðingu fyrir öldruðum, því með gagnkvæmri virðingu er hægt 

að stuðla að betri samskiptum og minnka kynslóðarbilið (Sigurveig H. Sigurðardóttir, 

2006). 

Eins og fram kemur hér að framan er aldur skilgreindur á mismunandi vegu, í árum, 

sálfræðilega, líffræðilega og félagslega, en ávallt með einhverri tengingu þar á milli. Þegar 

einstaklingur hefur náð 67 ára aldri hefur hann náð ellilífeyrisaldri. Hann þarf því að hætta 

að vinna, hvort sem honum líkar það betur eða verr, þar sem ekki er tekið tillit til heilsu 

einstaklinga eða annara aðstæðna. Honum sjálfum gæti fundist hann enn vera ungur að 

árum og eiga nóg eftir í vinnu (Jón Björnsson, 1996, bls. 43–48). 
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2.2 Öldrunarkenningar 

Öldrunarkenningar auka við þann skilning sem við höfum á öldrunarferlinu. Eins og við 

vitum öll, eru engir tveir einstaklingar eins og því getur verið erfitt að alhæfa. Fólk hefur 

mismunandi þarfir og hefur lifað mismunandi lífi. Um margar mismunandi kenningar er að 

ræða og er í raun engin ein réttari en önnur þar sem þær eru ólíkar og hafa ólíka þýðingu 

(Bond, Coleman og Peace, 2001). Árafjöldi er ekki talinn góður mælikvarði á það hvernig 

við eldumst heldur hafa margir fræðimenn sett fram mismunandi kenningar um öldrun 

sem eiga að útskýra betur hugtakið. Hér að neðan verður svo farið yfir nánari útskýringar 

á helstu kenningum í öldrunarfræðum. 

 

2.2.1 Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) var sett fram árið 1961 af Cumming og 

Henry. Kenningin fjallar um aldraða og persónuleika þeirra. Cumming og Henry héldu því 

fram að það væri í eðli einstaklingsins að draga sig meira og meira til hlés eftir því sem 

hann eldist. Kenningunni var síðar skipt upp í tvo flokka, annar flokkurinn snýr að 

samfélaginu, sem sá aldraði lifir í, og hinn að fjölskyldunni og sjálfum einstaklingnum (Jón 

Björnsson, 1996, bls.153-154). Megináhersla kenningarinnar er sú að aldraði 

einstaklingurinn dregur sig sjálfur í hlé frá samfélaginu (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig 

H. Sigurðardóttir, 2009).  

Samkvæmt hlédrægnikenningunni er hinum aldraða eðlislægt og á hann það oft til að  

minnka eða missa tengsl við samfélagið og fólkið í kringum hann. Aldraðir eru því að gefa 

yngri kynslóðinni, tækifæri til að taka við þeirra hlutverki. Þeir vilja losa sig við allar 

skuldbindingar frá árum áður og snúa sér frekar að eigin tilfinningum (Atchley og Barusch, 

2004; Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). Við það að losa sig við skuldbindingar gæti 

stress hugsanlega minnkað og það gæfist meira svigrúm til að huga að því sem þeim þykir 

mikilvægt í lífinu. 

 

2.2.2 Hlutverkakenningin (e. role theory) 

Ein af fyrstu kenningunum sem sett var fram um öldrun var hlutverkakenningin. Það var 

Cottrell sem setti hana fram árið 1942, en kenningin fjallar um hvernig fólk nær að 

aðlagast öldrunarferlinu og því breytta lífsumhverfi sem á sér stað við starfslok (Kart, 

1997;Phillipson og Baars, 2007). Cottrell vill meina að með þessum breytingum öðlist 
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einstaklingurinn nýtt hlutverk en það fer því miður ekki vel í alla og er því mikilvægt að 

þeir einstaklingar finni sér ný hlutverk til að auðveldara sé að aðlagast breyttu umhverfi 

og þeir finni hamingjuna á ný (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996).  

2.2.3 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Árið 1968 var athafnakenningin (e. activity theory) sett fram af Havighurst, en hún snýr að 

mestu að einstaklingnum. Samkvæmt henni er mikilvægt að einstaklingur sem hefur verið 

virkur allt sitt líf verði það einnig sem aldraður einstaklingur því vellíðan og virkni haldast 

oft í hendur. Tómstundir eru mjög mikilvægur þáttur á þessum tímum þar sem mikilvægt 

er að fólk upplifi ekki tilgangsleysi (Havighurst, 1968). 

Athafnakenningin gengur í raun og veru út á það hversu mikilvægt það er að viðhalda 

daglegri virkni svo hægt sé að hægja á hrörnun þegar komið er á efri árin. Það er 

öldruðum eðlislægt að vilja halda áfram með þá lífshætti sem þeir stunduðu áður fyrr og 

veittu þeim lífsánægju. Margir kjósa að vera virkir í samfélaginu því það veitir þeim 

ákveðna lífsfyllingu. Mikilvægt er að taka ekki alla ábyrgð af öldruðum heldur leyfa þeim 

að halda í það sem gerir þá ánægða svo minni líkur séu á einangrun. Auk þess getur 

tómstundastarf og annað félagsstarf verið góð lausn til að fylla upp í daginn (Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 2006). 

 

2.2.4 Samfellukenningin (e. continuity theory) 

Neugarten setti fram samfellukenninguna (e. continuity theory) árið 1968. Hún er byggð á 

grunni hlutverka- og athafnakenninganna (Steinunn K. Jónsdóttir og Sigurveig H. 

Sigurðardóttir, 2009). Samfellukenningin fjallar um það hversu mikilvægt það er að hafa 

samfellu í lífinu þ.e.a.s. að sá aldraði haldi perónueinkennum sínum áfram þrátt fyrir 

aldur. Með því er verið að segja að þrátt fyrir að fólkið sé komið á aldur verði það til 

dæmis áfram félagslynt hafi það verið það á árum áður (Neugarten,1979). Það á þá einnig 

við um þá einstaklinga sem voru lítið virkir hér á árum áður, þeir munu ólíklega verða 

virkari þegar þeir komast á eftirlaun (Künemund og Kolland, 2007).  

Jón Björnsson heldur því hinsvegar fram að samfellukenningin sé það augljósa í lífinu 

og því varla hægt að kalla hana kenningu. Þegar hann fjallar um það augljósa í lífinu þá 

meinar hann að fólk sé mismunandi og hafi lifað mismunandi lífi. Það er því eðlilegt að 

fólk sé einnig mismunandi í ellinni því það notar fyrri reynslu sína til þess að aðlagast 

nýjum breytingum (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). 
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2.2.5 Lífshlaupskenningin (e. life course theory) 

Lífshlaupskenningin (e. life course theory) var sett fram af E.H. Erikson og gengur út á það 

að við byrjum að eldast strax frá fæðingu en til þess að skilja öldrunarferlið þurfi að líta á 

allt æviskeiðið í heild sinni (Baars og Philipsson, 2007). 

Einstaklingar mótast af umhverfi sínu og af því hvernig lífi þeir hafa lifað, en það getur 

haft áhrif á öldrun þeirra. Í dag er erfitt að bera saman aldraðan einstakling við annan, 

sem var uppi á árum áður, þar sem gríðarlega margt hefur breyst í menningu og samfélagi 

síðan þá. Í dag er aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu mun betra, til eru lyf við 

mörgum mismunandi sjúkdómum, en dauðsföll voru mjög algeng á meðal fólks hér á 

árum áður, ekki síst aldraðra vegna lyfjaskorts eða almennt lakari umönnunar. Í dag eru til 

margvísleg lyf við sjúkdómum, krabbameini o.f.l. sem ekki voru til þá og því eru lífslíkur 

meiri (Baars og Philipsson, 2007; Martin og Gillen, 2014). 

 

2.3 Samantekt 

Þegar allt kemur til alls eru þessar kenningar allar mikilvægar á sinn hátt. Þegar við berum 

saman hlédrægni- og athafnakenninguna sjáum við hvað þær eru í raun ólíkar. 

Athafnakenningin leggur mikið upp úr því að einstaklingur, sem er virkur, viðhaldi 

virkninni út lífið. Hér skipta tómstundir miklu máli og að alltaf sé nóg að gera svo minni 

líkur séu á einangrun. Hlédrægnikenningin fjallar hinsvegar mikið um persónuleikann og 

hvernig einstaklingurinn dregur sig alltaf sjálfur meira og meira í hlé frá samfélaginu þegar 

hann eldist. Rannsóknir hafa þó ekki staðfest megininntak athafnakenningarinnar þar sem 

einstaklingar eru ólíkir og sumum myndi jafnvel henta illa að hafa alltaf nóg að gera í 

ellinni á meðan að öðrum myndi henta það vel (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). 

Samfellukenningin er andstæða við athafna- og hlédrægnikenninguna og kemur Jón 

Björnsson svo að orði að honum þyki hún of augljós til að geta talist sem kenning (Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 1996). Fólk er mismunandi og upplifir lífið á mismunandi hátt, 

því er eðlilegt að slíkt hið sama gerist í ellinni. Hlédrægnikenningin hefur oft verið nefnd 

stofnanakenningin þar sem hún lýsir fólki sem hlédrægum einstaklingum á meðan 

athafnakenningin á vel við félagsstarf aldraðra þar sem hún leggur meira upp úr virkni og 

að fólk haldi í það sem veitir því ánægju. 
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3 Félagsleg einangrun aldraðra 

Samkvæmt rannsóknum er mjög mikilvægt að huga gaumgæfilega að félagslegri 

einangrun sem herjar á marga aldraða. Þær hafa sýnt að þetta ástand er mjög algengt og 

getur verið þó nokkuð þrúgandi (Boldy og Grenade, 2008). Hluti af þessum rannsóknum 

hefur bent á að aldraðir séu meira einangraðir en aðrir aldurshópar (Savikko, Routasalo, 

Tilvis, Strandberg og Pitkälä, 2005; Havens, Hall, Sylvestre og Jivan, 2004). 

Sumir aldraðir kjósa að fá að vera einir og verða því ekkert endilega einangraðir. Þó 

eru þeir sem búa við slæma heilsu í meiri áhættuhópi vegna þess að þörf þeirra á 

félagsskap getur aukist og þeir geta þurft á stuðningi að halda (Cornwell og Waite, 2009). 

Einmanaleiki er stundum talinn vera einn af mörgum einkennum félagslegrar 

einangrunar, en þessi hugtök eru oft nátengd. Málsmetandi aðilar hafa þó ekki komið sér 

saman um hvernig skoða skuli þessi hugtök saman (Coyle og Dugan, 2012). Líkur eru á því 

að aldraðir hafi ekki eins mikið félagslegt stuðningsnet og eiga þeir því á hættu að verða 

einangraðir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir einstaklingar, sem eru einmana eða 

félagslega einangraðir, eru í stærri áhættuhópi er varðar þróun sjúkdóma. Dæmi um 

þessa sjúkdóma eru t.d. hjarta- og æðasjúkdómar, of hár blóðþrýstingur, þunglyndi og 

vitglöp sem er hrörnun á heila og verður oft til vegna versnandi heilastarfsemi (Cornwell 

og Waite, 2009, Grenade og Boldy, 2008). Það hefur verið sýnt fram á, að ef fólk hefur 

stuðningsnet til staðar ásamt öðrum úrræðum (Murphy, 2006), geti það dregið úr líkum á 

að fólk hljóti þessa sjúkdóma (Beekman, Deeg, Holwerda, Jonker, Schmand, Schoevers 

o.fl., 2012). 

Mikilvægt er að huga alltaf vel að öldruðum og sjá til þess að þeir hafi nóg fyrir stafni 

og leiðist sem minnst. Ástæður þess eru að félagslegt stuðningsnet er oft minna hjá þeim 

en öðrum. Einnig getur það verið vegna starfsloka eða að þeir hafi jafnvel misst ástvini, en 

það að missa ástvin er ekki eitthvað sem hægt er að komast yfir, heldur lærir fólk að lifa 

með því og það verður bærilegra með tímanum (Lister, Pushkar og Connolly, 2008).   

 

3.1 Einmanaleiki 

Einmanaleika er oft hægt að túlka á tvo vegu. Hann getur verið jákvæður en einnig 

neikvæður. Jákvæður einmanaleiki vísar til þess að fólk vill oft fá að vera í friði og dregur 

sig því sjálft úr aðstæðum. Það upplifa örugglega lang flestir þá tilfinningu að vilja vera í 
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friði frá öðru fólki í einhvern tíma. Neikvæður einmanaleiki er hinsvegar allt annað, þá 

upplifir einstaklingurinn sig einan vegna lélegra tengsla við vini eða vandamenn.  

Framkvæmdar hafa verið nokkrar íslenskar rannsóknir í tengslum við einmanaleika eldri 

borgara á Íslandi. Ein af þessum rannsóknum er rannsókn, sem unnin var af Sigrúnu 

Þórarinsdóttur félagsráðgjafa árið 2009. Markmið hennar var m.a. að kanna hversu 

algengur einmanaleiki er á meðal aldraðra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

fimm af þeim sex þátttakendum, sem hún tók viðtal við, voru einamana. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar bentu til þess að einmanaleiki sé ekki endilega vaxandi vandamál en 

samt sem áður sé þörf á að bæta andlega líðan þeirra (Sigrún Þórarinsdóttir, 2010). 

Í rannsókn, sem gerð var meðal aldraðra sem bjuggu heima fyrir í Bretlandi, kom í ljós 

að 7% fundu fyrir alvarlegum einmanaleika. Í bandarískri rannsókn, sem lögð var fyrir um 

13.800 aldraða einstaklinga sem allir bjuggu í heimahúsum og voru þar að auki komnir á 

eftirlaunaaldur, fundu 17% fyrir einmanaleika (Theeke, 2010). Í sænskri rannsókn sem 

gerð var árið 2006 kom í ljós að 35% Svía sem allir voru 75 ára og eldri, voru einmana 

(Pitkälä ofl, 2006). 

Hrörnun og sjúkdómar geta einnig orðið til þess að fólk upplifir mikinn einmanaleika þar 

sem það þarf jafnvel að vera rúmliggjandi í óákveðinn tíma og einangrast þar af leiðandi 

(Gylfi Ásmundsson, 2004). 

 

3.2 Samantekt 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir eru meira einangraðir en aðrir aldurshópar og að 

þeir sem búa við slæma heilsu séu í meiri áhættu vegna þess að þörf þeirra á félagsskap 

getur aukist og þeir þurft á stuðningi að halda. Félagsleg einangrun meðal eldri borgara er 

því áhyggjuefni sem mikilvægt er að huga að. Líkur eru á því að eldri borgarar hafi ekki 

eins gott félagslegt stuðningsnet og eiga þeir því á hættu að verða einangraðir og jafnvel 

einmana. Þó að einmanaleiki þurfi ekki alltaf að vera neikvæður, þá hafa rannsóknir sýnt 

fram á að þeir einstaklingar sem eru einmana eða félagslega einangraðir, séu í stærri 

áhættuhópi er varðar þróun sjúkdóma. Niðurstöður úr erlendum rannsóknum gefa til 

kynna að einmanaleiki sé ekki endilega vandamál en alltaf má gera betur og því er 

mikilvægt að huga að bættri líðan aldraðra. 

 



15 

4 Tómstundir og aldraðir 

Í íslensku orðabókinni er orðið tómstundir skilgreint sem sú stund eða sá tími sem við 

höfum þegar við þurfum ekki að gegna skyldustörfum (Íslensk orðabók, 2010). Samkvæmt 

skilgreiningum Vöndu Sigurgeirsdóttur á tómstundum getum við horft á tómstundir út frá 

fimm hliða nálgun (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

 

4.1 Tómstundir sem tími 

Tími er mikilvægur hluti af tómstundum en hann dugir þó ekki einn og sér til að skilgreina 

tómstundir. Sá tími sólarhringsins sem einstaklingar hafa til að gera það sem þá lystir eru 

tómstundir. Það er sá tími sem við höfum utan vinnu og utan þeirrar skyldu sem við 

þurfum að sinna daglega. Lítum t.d. á aldraða á hjúkrunarheimilum. Tíminn sem þeir hafa 

aflögu er nánast allur dagurinn en varla teljast þeir vera að stunda tómstundir allan 

daginn.  

Það er ljóst að ógjörningur er að reikna út tímann sem fer í tómstundir þar sem ekki 

allt flokkast undir tómstundir samkvæmt tímanálguninni. Því getur verið erfitt að ákveða 

hvað sé skylda, vinna eða tómstundir. Svona vandamál sýna að mörkin á milli tómstunda 

og ónýttra stunda eru óljós (Roberts, 2004).  

Annað vandamál varðandi þessa nálgun er að þó að tími gefist fyrir tómstundir þá 

segir það ekkert til um gæða eða innihald þeirra, en að mati margra er það mjög 

mikilvægur partur af því að tómstundir geti talist tómstundir (Blackshaw, 2010; Bull o.fl., 

2003; Edginton o.fl., 2003; Hamilton-Smith, 1991; Haywood o.fl., 1995; Torkildsen, 2005). 

Einnig er hægt að velta fyrir sér hvort allur frítími flokkist undir tómstundir þar sem 

tómstundir eiga sér oftast stað í frítíma. Ýmsir benda á að svo sé ekki og nefna að til séu 

bæði neikvæðar og jákvæðar tómstundir. Margir velja að hegða sér illa í frítíma sínum 

eins og t.d. morðingjar og innbrotsþjófar (Stebbins, 2007) og því er ekki litið á það sem 

tómstund.   

 

4.2 Tómstundir sem athöfn 

Samkvæmt orðanna hljóðan, tengir athafnanálgunin tómstundir við athafnir sem 

manneskjur stunda í frítíma sínum (Haywood o.fl., 1995; Torkildsen, 2005). Aðaláherslan 
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er á hvað gert er, en ekki á einstaklinginn (Bull o.fl., 2003). Athafnanálgunin getur þó ekki 

skýrt hugtakið tómstundir til fullnustu.  

 

4.3 Tómstundir sem gæði 

Þegar við fjöllum um tómstundir sem gæði þá er mikilvægt að við skoðum hvort þær veiti 

ánægju og vellíðan en þær verða einnig að hafa jákvæð áhrif. Tómstundirnar þurfa að 

vera valdar af einstaklingnum sjálfum en ekki fyrir hann. Helsta gagnrýni þessa flokks er sú 

að ekki eru allar tómstundir endilega jákvæðar og hver ákveður hvað eru jákvæðar 

tómstundir og hvað ekki? En munurinn er sá að ekki dugir að tengja tómstundir eingöngu 

við tímann sem við höfum að loknum vinnudegi, heldur þarf upplifunin einnig að vera góð 

(Edginton o.fl., 2003; Torkildsen, 2005). 

Þrátt fyrir alla gallana sem fylgja gæðanálguninni þá er hún mikilvæg fyrir marga 

fræðimenn vegna þess að hún getur aukið lífsgæði fólks (Haywood o.fl., 1995). 

 

4.4 Tómstundir sem viðhorf 

Það er viðhorf einstaklingins sem í raun ræður því hvað flokkist undir tómstundir og hvað 

ekki. Viðhorf einstaklinga getur verið misjafnt og margbreytilegt og því geta einstaklingar 

litið tómstundir mismunandi augum og er það reynsla þeirra sem ákveður hvað sé 

tómstund og hvað ekki. 

Þegar við lítum á tómstundir sem viðhorf þá getur það leitt til þess að tómstundir hafi 

engin takmörk, hvorki í tíma né rúmi. Þessi nálgun er andleg og snýst því ekki um hvað 

samfélaginu finnst heldur hvað einstaklingnum finnst (Bull o.fl. 2003). Ef við kjósum að 

horfa á tómstundir sem jákvæðar þá er viðhorfanálgunin ekki nægilega sniðug því 

samkvæmt henni geta tómstundir verið neikvæðar eða jákvæðar og þær geta átt sér stað 

hvar sem er. 

 

4.5 Tómstundir sem hlutverk 

Með hlutverkanálguninni er bæði horft til athafna og einnig séð til þess að þær séu 

jákvæðar fyrir einstaklinginn, það sem er þó að auki mikilvægt er að þær nýtist einnig 

samfélaginu (Haywood o.fl., 1995). Í þessari nálgun eru neikvæðar og ólöglegar 

tómstundir því ekki leyfilegar. Þessi nálgun er ekki einhlít, því tómstundir má misnota, þar 

sem fólki líkar mismunandi hlutir og því ekki sjálfgefið að það sem er gott fyrir þennan, sé 
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einnig gott fyrir hinn. Margir fræðimenn eru þó ekki endilega á því að tómstundir þurfi að 

vera siðferðilega réttar og eru því mjög ósammála. Shinew og Parry (2005) vilja meina að 

alltaf sé hægt að finna einhverjar neikvæðar hliðar á öllum tómstundum á meðan 

Aitchison heldur því fram að ekki sé hægt að tengja brot á mannréttindum við tómstundir 

heldur flokkist það undir ofbeldi og þannig skuli það rannsakað (Rojek, 2000). 

 

4.6 Samantekt 

Í raun og veru má því segja að lokaniðurstaðan sé sú að tómstundahugtakið sé 

illskilgreinanlegt og að enn erfiðara sé að leggja fram gallalausa skilgreiningu. 

 

Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru 

því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn 

líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé 

frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja að 

felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010).  

 

Hér er því verið að taka afstöðu gegn tengingu glæpa við tómstundir, en með tengingu 

tómstunda við eitthvað jákvætt. 

Þegar litið er til tómstunda má með skilgreiningu Vöndu álykta að með einni af 

nálgunum hennar, tómstundir sem tími, gætum við auðveldlega gefið okkur það að 

aldraðir hafi allann tímann í heiminum til þess að stunda tómstundir. En getum við sagt að 

þau séu að stunda tómstundir af eigin vilja eða eru þau sett í hinar ýmsu afþreygingar án 

samþykkis. Til þess að afþreyging geti talist sem tómstund þarf hún að vera eitthvað sem 

einstaklingurinn hefur unun af og velur sjálfur og eykur þar með lífsgæði hans. 
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5 Áhrif barnabarnanna á heilsu ömmu og afa  

Í Bandaríkjunum var gerð rannsókn árið 2007,þar sem kannað var meðal fólks á aldrinum 

50-80 ára hvaða áhrif það hefði á ömmur og afa, bæði andlega og líkamlega, að annast 

barnabörn sín. Niðurstöðurnar voru þær að það fundust engar sannanir sem bentu til þess 

að það að annast barnabörnin sín hefði neikvæð áhrif á þau og þar að auki fundust merki 

um mikinn ávinning fyrir ömmur sem annast barnabörn sín (Hughes,Waite,LaPierre og 

Luo, 2007). Það að annast barnabörnin leiddi frekar til þess að aldraðir urðu virkari fyrir 

vikið (Waldrop & Weber, 2001). Fræðimenn fundu þó út að ef aldraðir sem ala upp 

barnabörnin sín eru bornir saman við jafnaldra sína sem ala ekki upp barnabörnin sín, 

kom í ljós að meiri líkur séu á að uppalendurnir glími við heilsufarsleg vandamál eða 

jafnvel þunglyndi (Minkler og Fuller-Thomson, 1999; Strawbridge o.f.l, 1997).  

Í rannsókn sem Kaufman og Elder unnu árið 2003, könnuðu þeir samspil milli þess að 

vera amma og afi og upplifun þeirra á sínum eigin aldri (Kaufman og Elder, 2003). 

Niðurstöðurnar sýndu að eldra fólkinu fannst það vera yngra þegar það fékk tækifæri til 

að vera mikið í kringum barnabörnin sín og það vonaðist jafnvel til að geta lifað lengur.  

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að aldraðir sem hafa fleiri hlutverkum að 

gegna og lifa virku og fjölbreyttu lífi, verða langlífari og hljóta sömuleiðis meiri lífsfyllingu. 

Í grein eftir Ingibjörgu H. Harðardóttur og Amalíu Björnsdóttur var fjallað um rannsókn 

Adelmann (1994) um virkni eldri borgara. Í greininni er líka sagt frá rannsókn sem 

rannsakaði fjölda hlutverka sem eldri borgarar sinntu og síðan var lagt mat á andlega líðan 

þeirra. Niðurstöður voru þær að því fleiri hlutverk, sem aldraðir höfðu þegar komið var á 

efri árin, því langlífari urðu þeir (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amelía Björnsdóttir 2008).  

Samkvæmt athugun sem var gerð á öldruðum á Íslandi, þar sem skoðað var hversu 

mikið þeir gefa af sér til samfélagsins, komu fram vísbendingar um að aldraðir sinna 

barnabörnum og barnabarnabörnum sínum mjög mikið.  Í þessari sömu rannsókn kom 

einnig fram að ömmur og afar annast barnabörn sín þegar þau verða lasin til þess að 

foreldrar geti mætt til vinnu. Þeir aldraðir sem tóku þátt í rannsókninni voru allir sammála 

um að það væri ljúft og ánægjulegt skyldustarf að gæta barnabarna sinna (Ingibjörg. H. 

Harðardóttir o.fl., 2007).  
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5.1 Áhrifin á líðan barnabarna frá brotnum heimilum 

Því meira sem börn sýna fram á hegðunarvanda á heimilum sínum því líklegra er að 

foreldrar leiti hjálpar hjá ömmum og öfum barnanna (Hetherington, 1989). Mörg börn 

sem alin eru upp hjá ömmum sínum og öfum sýna fram á slæma hegðun en óljóst er þó 

hvort það stafi af því að búa hjá þeim eða hvort það stafi af tímanum sem það bjó hjá 

foreldrum sínum (Kennedy og Keeney, 1988). 

Ömmur og afar skilja oft ekki ástæðuna fyrir hegðunarvanda barnabarna sinna. Þau 

afneita því jafnvel með því að halda því fram að barnið muni vaxa upp úr þessum 

hegðunarerfiðleikum og neita því að fara með þau til sálfræðings eða annarra sérfræðinga 

til að hjálpa þeim að komast yfir vandann (Seligman, 1991).  

Ung börn og unglingar eru líklegri til að ná langt í skóla, þau sýna meira sjálfstæði og 

halda sig frá neikvæðum aðstæðum ef þau búa hjá ömmu sinni og afa í stað þess að búa 

hjá öðru foreldri sínu eða við slæmar aðstæður (Wilson, 1986; Wilson, Tolson, Hinton, og 

Kiernan, 1990). Solomon og Marx (1995) komust seinna að því að þau barnabörn sem 

voru alin upp af ömmum sínum og öfum ættu við fleiri vandamál að stríða tengd 

velgengni þeirra í skóla. Á meðan þau börn sem bjuggu með báðum foreldrum sínum 

vegnaði betur. Börnin sem bjuggu hjá ömmum sínum og öfum voru þó líkamlega heilbrigð 

og var hegðunarvandinn lítill innan veggja skólans. 

 

5.2 Samantekt 

Eins og fram hefur komið hafa fræðimenn fundið út að aldraðir sem ala upp barnabörn sín 

séu líklegri til að glíma við ýmis heilsufarsleg vandamál eða verða jafnvel þunglynd. 

Kaufman og Elder (2003) rannsökuðu samspil milli þess að vera amma og afi og 

upplifun þeirra á sínum eigin aldri. Niðurstöðurnar sýndu að öldruðum fannst það vera 

yngra þegar það fékk tækifæri til að vera mikið með  barnabörnum sínum. 

Hægt er að draga þá ályktun að börn sem eru flutt skyndilega til ömmu sinnar og afa 

sýna fram á slæma hegðun, glíma líklega við einhversskonar kvíða eða annað sem veldur 

því að þeim gengur verr í skóla og þau sýna vanlíðan sína í gjörðum sínum. Breytingar geta 

haft áhrif á börn. Betra er ef börn flytjist ung til ömmu sinnar og afa þar sem þau eru 

líklegri til að ná lengra í skóla og halda sig frá neikvæðum aðstæðum.  
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6 Eden Hugmyndafræðin 

Þar sem ritgerð þessi fjallar ekki einungis um ömmur og afa sem búa heima við heldur 

einnig ömmur og afa sem búa á hjúkrunarheimilum þá þykir mér þörf á því að fjalla aðeins 

um Eden hugmyndafræðina. En það er eitthvað sem kynnt var fyrir okkur í námskeiðinu 

„Tómstundir og aldraðir“ og að sama skapi er það eitthvað sem greip athygli mína strax. 

Eden hugmyndafræðin á sér uppruna frá Bandaríkjunum. William Thomas, höfundur 

hennar var læknir á hjúkrunarheimili í Bandaríkjunum. Thomas komst fljótt að því að 

heimilisfólkinu á hjúkrunarheimilinu leið illa og var oft mjög einmana (Eden Alternative 

Ísland, e.d.). Hann langaði að koma með glænýja og skemmtilegri hugsun í rekstur 

hjúkrunarheimilanna og þar varð Eden til. Hugsunina á bakvið nafnið má rekja til Eden 

garðsins en hann hefur ætíð verið tákn fyrir paradís og paradís er staður þar sem fólki 

líður vel og tilveran er tímalaus (Eden Alternative Ísland, e.d.). 

Thomas greindi frá því að manninum hafi ekki verið ætlað að búa í köldu og 

sótthreinsuðu rými og því yrðu hjúkrunarheimili líkari heimilum með því að hafa þar dýr, 

plöntur og matjurtir. Þá yrðu meiri líkur á að fólkinu liði vel og því liði eins og heima hjá 

sér. Hann hvatti einnig starfsfólk sitt til að koma með börnin sín á vinnustaðinn að 

skóladegi loknum þar sem þau gætu aldeilis glatt heimilisfólkið eftir langan dag (Thomas, 

1996).  

 

6.1 Markmið Eden hugmyndafræðinnar  

Eitt helsta markmið hugmyndafræðinnar er að útrýma einmanaleika. Mikilvægt er að hafa 

þjónustuna heimilislega en ekki stofnanalega og einnig að hafa hana margbreytilega þar 

sem nýjir og spennandi hlutir gerast daglega (Eden Alternative Íslands, e.d.). Með 

hugmyndafræðinni er einnig mikilvægt að efla og styrkja heimilisfólkið til sjálfstæðis í stað 

þess að draga úr getu þess, því hún er oft mikið meiri en við höldum.  

6.2 Börn 

Börn eru oftar en ekki þannig gerð að þau gleðja fólk allstaðar þar sem þau koma að. 

Hlátur,forvitni, söngur og gleði er eitthvað sem smitar mikið útfrá sér og er oft mikil þörf 

fyrir eldra fólk að fá upplyftingu í líf sitt. Íbúar á hjúkrunarheimilum hafa hvað mesta þörf 

fyrir að umgangast börnin þó að allt eldra fólk yfir höfuð hafi einnig gott og gaman af. 

Thomas komst vel að orði þegar hann talaði um að þetta væri ávinningur í báðar áttir og 

færði hópana meira og meira saman (Thomas, 1996).  
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6.3 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er Eden hugmyndafræðin vel til þess fallin að innleiða inn í öll 

hjúkrunarheimili hér á landi. En eins og Thomas orðaði þetta þá er þetta mikill ávinningur 

fyrir báða aldurshópa. Akureyrarbær er framarlega í hugmyndafræðinni og hefur nú þegar 

hafið innleiðingu á henni á hjúkrunarheimilin þar í bæ. Helsta markmið  Eden 

hugmyndafræðinnar er að bæta lífsgæði fólks á hjúkrunarheimilum. Munurinn á 

hefðbundnu hjúkrunarheimili og hjúkrunarheimili sem er rekið eftir Eden stefnunni, er að 

hefðbundið hjúkrunarheimili er rekið að mestu leyti eins og sjúkrahús þar sem 

læknisþjónusta er helsta markmiðið.  

Það eru þessar breyttu áherslur í vaxandi þjóðfélagi sem kalla á breytingar og 

endurskipulagningu. Markmiðið er að útrýma leiða,einmanaleika og ýta undir sjálfstæði 

hjá öldruðum (Thomas, 1996) og tel ég að með Eden hugmyndafræðinni yrðum við á góðri 

leið með að gera líf og aðstæður fyrir eldri borgarana heimilisvænni þar sem fólkinu 

myndi líða mun betur . 
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7 Ömmur og afar skipta máli 

Í Hollandi  var gerð rannsókn árið 1992, þar sem kannað var hversu mikið ömmur og afar 

skipta máli í lífi og uppeldi barnabarna sinna. Í ljós kom að meiri líkur eru á því að foreldrar 

íhugi að eiga aftur börn eftir 8-10 ár ef þeir hafa þann möguleika að geta fengið aðstoð frá 

foreldrum sínum til þess að líta eftir börnunum á meðan þeir eru í vinnu. Ástæða þess er 

sú að fæðingarorlof konunnar í Hollandi er einungis 16 vikur í heildina en faðirinn hefur 

rétt á greiddu fæðingarorlofi til þess að vera viðstaddur fæðingu barnsins síns og einnig 

fær hann 2 daga til að nota heima við með nýfædda barninu (Expat Focus, e.d.). Ef við 

miðum það við fæðingarorlof á Íslandi þá fær konan þrjá mánuði, maðurinn fær þrjá 

mánuði og svo geta þau deilt á milli sín eða annað foreldrið tekið þrjá mánuði til viðbótar 

(Bandalag háskólamanna, e.d.). Með niðurstöðum sem þessum var hægt að sjá að margt 

benti til þess að ömmurnar og afarnir gætu ýtt frekar undir ákvarðanatökur barna sinna 

hvað varðar frekari barneignir (Kaptjin, Thomese, Tilburg og Liefbroer, 2010), þar sem oft 

getur verið erfitt að sameina vinnu og einkalíf (Hoem 2008; McDonald 2000). 

Á Íslandi var gerð rannsókn á framlagi aldraðra til ummönnunar barna hér á landi. 

Tekin voru viðtöl við 21 virkan eldri borgara. Í ljós kom að stuðningur aldraðra við 

barnabörn sín er mikill. Helsti stuðningurinn var þó í formi barnagæslu eða það að aldraðir 

líti eftir barnabörnum sínum stóran part úr deginum. Af þessum 21 einstaklingum höfðu 

allt að 62% aldraðir litið eftir barnabörnum sínum á einhverjum tímapunkti og flestum 

þótti mjög ljúft að geta aðstoðað börnin sín (Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2008). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að lífslíkur ungbarna væru meiri með nærveru ömmu þeirra 

(Hrdy 2005; Sear og Mace 2008). Samkvæmt tilgátunni, the cooperative breeding eru 

ömmur taldar vera einar af þeim allra mikilvægustu í uppeldi barnabarna sinna fyrir utan 

foreldra þeirra. Eftir að eldri konur hætta að geta fjölgað sér og eignast sín eigin börn, 

deila þær umhyggju sinni og ást með barnabörnum sínum þar sem þær geta veitt þeim 

mat og umhyggju (Crittenden og Marlowe 2008; Hrdy 2005). 

Undanfarin ár hafa að minnsta kosti 58% af ömmum og 49% af öfum (Hank og Buber 

2009) annast í það minnsta eitt af sínum eigin barnabörnum á meðan að í Bandaríkjunum 

voru ömmur að annast barnabörnin sín vikulega í 23% tilvika og voru börnin öll undir 5 ára 

aldri (Johnson 2005).  
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Í langflestum fjölskyldum gegna ömmur og afar mikilvægu hlutverki innan 

fjölskyldunnar og eins og ég kom inn á hér að ofan geta verið miklir áhrifavaldar í uppeldi 

barnabarna sinna, næst á eftir foreldrunum sjálfum. Ömmur og afar eru það fólk sem 

getur eytt hvað mestum tíma með börnunum okkar. Þau leika við þau löngum stundum , 

veita þeim umhyggju og ást. Ef eitthvað bjátar á eru þau einnig ein af þeim fyrstu til að 

hjúkra þeim (Arpaci og Bekar, 2013). 

Flestir taka ömmu- og afa hlutverkinu virkilega alvarlega og þau hafa mikla ánægju af 

að umgangast barnabörn sín. 

 

7.1 Samantekt 

Ef fullorðið fólk hlýtur stuðning frá foreldrum sínum eru mun meiri líkur á að það velji að 

eiga fleiri börn þar sem oft getur verið mjög erfitt að sameina vinnu og einkalíf. The 

cooperative breeding taldi að ömmur væru einar af þeim mikilvægustu í uppeldi 

barnabarna sinna og að lífslíkur ungbarna væru ríkari með nærveru ömmu. Bandarísk 

rannsókn sýndi að um 58% aðspurðra amma, gætti barnabarna sinna á einn eða annan 

hátt.  
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8 Ömmur og afar sem uppalendur 

Árið 2000 voru 5.7 milljón ömmur og afar í heiminum titluð sem forráðamenn barnabarna 

sinna, og komu alfarið í stað foreldra barnanna og önnuðust þau allan sólahringinn. Á 

þessum tíma var það orðið mjög algengt að ömmur og afar önnuðust barnabörnin sín og 

því þætti áhugavert að skoða hver staðan væri í dag, 17 árum síðar (Bryson, 2001). Frá 

árunum 1990 til 2000 varð 30% aukning á börnum undir 6 ára aldri sem áttu það öll 

sameiginlegt að eiga forráðaheimili hjá ömmum sínum og öfum (Fuller-Thomson og 

Minkler, 2001). 

Til eru ýmsar hliðar á ömmum og öfum sem uppalendum. T.d. eru ömmur og afar sem 

ala barnabörnin sín upp allan sólahringinn. Þá búa börnin hjá þeim á þeirra heimilum 

vegna þess að foreldrar eru ekki tiltækir til að hugsa um börnin sín. Það getur verið vegna 

þess að foreldrarnir eiga við einhver vandamál að stríða, s.s. alkahólisma, 

eiturlyfjanotkun, hafa á einhvern hátt misnotað börnin eða sitja í fangelsi vegna glæps eða 

glæpa (Goodman og Silverstein, 2002; Kelley, Yorker og Whitley, 1997). Það getur einnig 

verið vegna þess að foreldrar hafa ekki ráð á að ala upp börnin sín og leita því til foreldra 

sinna svo ekki þurfi að koma börnunum fyrir í fóstur. Þeir gætu verið að ganga í gegnum 

erfiðan skilnað eða þurft að vinna mjög mikið svo þau reiða sig á mikla hjálp frá foreldrum 

sínum (Musil og Ahmad, 2002). Þá líta amma og afi einnig stundum eftir barnabörnunum 

sínum til að létta undir fyrir foreldrunum. 

Ömmur og afar sem bera ábyrgð á barnabörnum sínum kvarta gjarnan yfir því að hitta 

ekki önnur barnabörn sín sem búa ekki hjá þeim eins oft og þau myndu vilja og finna því 

oft til sektarkenndar vegna þess (Shore & Hayslip, 1994). Þær ömmur og þeir afar sem eru 

í stöðu uppalenda upplifa oft samskipti sín við barnabörnin sem búa í þeirra heimahúsum 

á annan hátt en við þau sem ekki búa hjá þeim. Að þeirra mati eru þau rænd tækifærinu 

til að mynda náin tengsl við þau barnabörn, þar sem þau þurfa að vera í stöðu foreldra í 

stað ömmu og afa.   

En þrátt fyrir minni tengsl við sum barnabarna sinna, finnst mörgum öfum og ömmum 

þau vera heppin að fá tækifæri til að verða foreldrar aftur og fá tækifæri til að gera jafnvel 

betur en þau gerðu með sín eigin börn. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að  ömmur og 

afar, sem ekki eru í þeirri stöðu að ala upp barnabörnin sín, finni fyrir betri tengslum við 

þau og meiri ánægju fremur en þau sem ala þau upp. (Hayslip, Shore, Henderson, & 

Lambert, 1998). 
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8.1 Samantekt 

Fyrir 17 árum síðan voru 5.7 milljónir ömmur og afar í heiminum sem önnuðust 

barnabörn sín, líkt og fram kemur í kafla 8, hér að framan. Til eru ýmiss konar hliðar á 

ömmum og öfum sem ala barnabörnin sín upp. Sum gera það vegna dauða foreldris, 

önnur gera það vegna þess að foreldrar eru ekki tiltækir til að hugsa um börnin sín. Oft 

getur það verið vegna þess að foreldrarnir eiga við einhver vandamál að stríða, s.s. 

alkahólisma eða eiturlyfjanotkun. Einnig getur það verið vegna þess að foreldrarnir hafa 

ekki ráð á að ala upp börnin sín og leita því til foreldra sinna svo ekki þurfi að koma 

börnunum fyrir í fóstur. Það sem ömmum og öfum þykir þó erfitt þegar þau eru ,,foreldri’’ 

barnabarna sinna er hversu lítið þau hitta önnur barnabörn sín. Þau tengjast einnig 

barnabörnum sínum öðruvísi en þau myndu jafnvel gera ef þau byggju ekki heima hjá 

þeim. Þrátt fyrir allt þykir ömmum og öfum þau heppin að fá tækifæri til að ala upp börn 

aftur og gera jafnvel betur en síðast. 
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9 Samskipti kynslóða 

Í Finnlandi var gerð rannsókn þar sem skoðuð voru tengsl milli þess að vera einmana og 

félagslega einangraður á meðal aldraðra. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að minnihluti 

þátttakenda eða um 40% einstaklinga upplifðu einmanaleika. Einmanaleikinn tengdist 

væntingum þeirra til barna sinna og vina. Góðar gæðastundir með börnum skipti fólkið 

meira máli en að vera með stórt félagsnet eða að fá margar heimsóknir. Ef væntingum 

hinna öldruðu var ekki fullnægt fannst þeim þeir vera meira einmana en áður (Routasalo 

o.fl., 2006). 

Samkvæmt niðurstöðum Larson (2006) í rannsókn um samskipti milli aldraðra og 

barna kom í ljós að það skipti miklu máli hversu oft börn og aldraðir höfðu samskipti, því 

oftar sem þau hittust, mynduðu þau sterkari tengsl. Eins og oft hefur verið fjallað um 

upplifa aldraðir ákveðna lífsfyllingu og minni einangrun með auknum samskiptum við 

yngri kynslóðina.  

Samkvæmt rannsókn Silverstein og Marenco (2001) benti allt til þess að samskipti afa 

og ömmu væru mest þegar börnin eru lítil. Það er þá sem amma og afi líta oft eftir þeim 

og fylgja þeim í tómstundir. Þegar börnin síðan vaxa úr grasi veita amma og afi þeim gott 

trúnaðarsamband. Niðurstöður Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2007) sýndu að mikil tengsl 

væru milli fjárhagsstöðu ömmu og afa og þess að styrkja afkomendur sína.  

Það er mjög mikilvægt að ekki sé horft á afa og ömmuhlutverkið sem eitt hlutverk því 

mikill munur getur verið þar á milli en samkvæmt Reitzes og Mutran (2002) eiga ömmur í 

meiri samskiptum við barnabörnin sín en afar.  

Á Íslandi er alltaf verið að vinna meira með og auka samskipti barna við aldraða. 

Flataskóli (2008), sem dæmi, hefur verið að bjóða öldruðum í heimsókn í skólann þar sem 

þeir eru beðnir um að miðla af sinni eigin reynslu. Í félagsheimilinu í Hæðargarði (e.d.) 

hafa einnig verið góð samskipti milli leikskólans Jörfa og aldraðra á félagsheimilinu og eins 

hafa Hvergerðingar haldið samstarfi milli leikskóla og dvalarheimilis þar sem lögð er 

áhersla á góð samskipti milli barnanna og þeirra öldruðu (Skólanefnd Grunnskólans í 

Hveragerði, 2008). 
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10 Umræður 

Við vinnslu þessarar ritgerðar hef ég komist að ýmsu sem ég hafði ekki grun um áður. Ég 

hef alltaf haft sterkan grun um að margir aldraðir sæki í að vera í návist við börn en ég sá 

það þó ekki almennilega fyrr en í fyrra vetur þegar ég mætti með dóttur mína á 

föndurkvöld í félagsheimili fyrir aldraða. Athyglin og umhyggjan sem hún hlaut þar var 

aðdáunarverð og varð fyrsta kveikjan að þessu ritgerðarefni. 

Ég sá það þá hvað margir aldraðir hafa mikla þörf fyrir upplyftingu í sitt líf. Mörg börn 

njóta þess að eyða tímanum sínum með ömmum sínum og öfum. Það getur verið róandi 

en að sama skapi lærdómsríkt. Sem hugsanlegt úrræði fyrir aldraða á hjúkrunarheimilum 

þætti mér Eden hugmyndafræðin vera góð viðbót á hvert hjúkrunarheimili. Markmið 

hennar er að bæta líðan og einmanaleika aldraðra. Það sem mér þætti ennþá betra væri 

að ganga skrefinu lengra og að opnað yrði hér á landi sameiginlegt hjúkrunarheimi og 

leikskóli. En hvað mundi gerast? Á Íslandi hefur það enn ekki verið gert en hugmyndir að  

því hafa þó legið á borðinu í einhvern tíma. Ég er fullviss um það að ef svoleiðis 

fyrirkomulag gengur upp úti um allan heim eru töluvert góðar líkur á að það myndi einnig 

ganga upp hér á landi.  

Í Vestur - Seattle í Bandaríkjunum má finna hjúkrunarheimili þar sem bæði aldraðir og 

börn hafa aðsetur. Það er kallað „The Mount“ og er staður þar sem 400 aldraðir búa en á 

sama tíma er starfræktur þar leikskóli (Tiffany R. Janses, 2016). Fimm sinnum í viku hittast 

aldraðir og börn sem eru á aldrinum 0-5 ára. Við tekur fyrirfram ákveðin dagskrá sem 

inniheldur oft mikla gleði, hlátur, sögustund, dans, föndur og ýmislegt annað sem í boði 

er. „Um leið og börnin ganga inn, lifnar yfir fólkinu“ (Tiffany R. Janses, 2016). 

Í ár á að koma út bíómynd, heimildarmynd sem hefur fengið nafnið The growing 

season. Hún er tekin upp á leikskólanum og hjúkrunarheimilinu í Seattle. Tilgangur 

myndarinnar er að sýna fram á hvað augnablikin og samskiptin hjá þessum tveimur 

aldursflokkum geta verið falleg og þýðingarmikil. Fyrir mér er þetta engin spurning, hvað 

er betra en að koma fyrir, undir sama þaki, börnum og öldruðum sem hafa unun af því að 

umgangast hvort annað. Að sjálfsögðu eru ekki allir aldraðir sem vilja hafa börn í kringum 

sig en þá getur það líka verið val hvers og eins að taka þátt. 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á sameiningu eldra og yngra fólksins, leiddu í 

ljós leikskólabörn breyta leiða í bros og fá eldra fólkið til að spjalla meira og taka þátt í því 

sem er að gerast í kringum það (Kumiko Morita og Minako Kobayashi, 2013). Gerðar hafa 
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verið ýmsar tilraunir eins og í Ohio í Bandaríkjunum. Þar var eldra fólkið fengið til að 

kenna yngri börnum lestur og stærðfræði (J. Whitehouse o.f.l, 2010). Í Japan hafa aldraðir 

verið að hjálpa yngri börnum með heimanám líkt og í Ohio og lesa þeir einnig 

myndabækur fyrir börnin  (Fujiwara o.f.l, 2009). 

Við skrif þessarar ritgerðar var margt sem mér þótti  ánægjulegt að uppgötva og átta 

mig á. Gaman var að skynja hvað ömmur og afar um allan heim hugsa mikið um 

barnabörnin sín en það sem kom mér þó mest á óvart var þessi mikli munur á milli þess að 

ala upp barnabörnin sín eða að passa þau endrum og eins. Þær ömmur og þeir afar sem 

ala upp barnabörnin sín af einhvejrum ástæðum eru líklegri en aðrir jafnaldrar þeirra til að 

glíma við verri líkamlega og andlega heilsu. Hinsvegar eru þeir afar og þær ömmur, sem 

eru ekki að ala upp barnabörnin sín, heldur einungis að líta eftir þeim þegar foreldrar 

þurfa á hjálp að halda, að njóta mikið frekar tímans sem þau fá með börnunum og mynda 

nánari tengsl við þau. 

Rannsókn sem gerð var á meðal aldraðra á Íslandi, leiddi í ljós að þeir gefa mjög mikið 

af sér og sinna barnabörnum sínum mikið. Ein setning hreif mig mikið en í henni fólst  að 

allir þeir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru sammála um að það að gæta barnabarna 

sinn væri ljúft og ánægjulegt skyldustarf (Ingibjörg. H. Harðardóttir o.fl., 2007). Það sýndi 

mér enn og aftur hvað þessir tveir aldurshópar eiga vel saman.  

Ég vona að með þessari ritgerð hafi ég náð að sýna fram á það samband sem myndast 

getur á milli barna og aldraðra eða ömmu og afa. En markmið mitt var að sýna hversu 

mikilvæg þau eru hvort öðru. Sem barn ólst ég að miklu leyti upp hjá ömmu minni og afa 

og á því mikið af frábærum minningum þaðan. Mig langar að undirstrika þá straðreynd, að 

oftar en ekki ná aldraðir og börn ótrúlega fallega saman.Við ættum aldrei að taka athygli 

sem ömmurnar og afarnir veita börnunum okkar sem sjálfsögðum hlut. Það er ekki 

sjálfsagt að börnin okkar eigi í góðum samskiptum við ömmur sínar og afa og heldur ekki 

að ömmurnar og afarnir séu dugleg að sýna þeim áhuga eða hafa hjá sér. 
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