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Ágrip  

Verkefni þetta fjallar um félagsstarf fyrir fólk með þroskahömlun en sjónum er beint að fólki 

sem komið er á efri ár. Lítið er til af rannsóknum sem tengjast félagsstörfum eldra fólks á 

með þroskahömlun og því fannst okkur mikilvægt að skoða málefnið nánar. Markmið 

ritgerðarinnar er því að skoða hvers konar starf fer fram á þeim stöðum sem bjóða upp á 

félagsstarf fyrir fólk með þroskahömlun. Ákveðið var að byggja umfjöllunina annars vegar 

á fræðilegum heimildum og hins vegar afla gagna með vettvangsheimsóknum. Fræðilegur 

bakgrunnur verkefnisins byggir á þróun hugmyndafræðinnar frá 20. öld til dagsins í dag 

ásamt því að áhersla er lögð á að fjalla um öldrun fólks með þroskahömlun út frá 

lífshlaupskenningum. Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að félagsstarf fyrir fólk með 

þroskahömlun fer fram með skipulögðum hætti, oftast í dagþjónustum og einkennist af 

námskeiðshaldi. Fjölbreytt úrval námskeiða stendur þeim til boða og eru þau meðal annars 

tengd útivist, matreiðslu, menningarviðburðum og svo lengi mætti telja. Einnig leiddu 

niðurstöðurnar í ljós að lífshlaup fólks með þroskahömlun einkennist af einni samfellu þar 

sem þessi hópur hefur í mörgum tilfellum verið að sækja félagsstörf alla sína ævi. Það væri 

því æskilegt ef fólk með þroskahömlun sem er á efri árum myndi nýta sér meira almenn 

tilboð í framtíðinni til þess að brjóta upp hefðbundið lífsmynstur. 

 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip ............................................................................................................................ 3 

Formáli ......................................................................................................................... 5 

1 Inngangur .............................................................................................................. 6 

2 Söguleg þróun í málefnum fólks með þroskahömlun ............................................... 8 

2.1 Tímabil erfðaótta og aðgreiningar .............................................................................. 8 

2.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka ................................................................................ 9 

2.3 Félagsleg sjónarhorn á fötlun ................................................................................... 10 

2.4 Sjálfsákvörðunarréttur, valdefling og sjálfræði ........................................................ 11 

2.5 Lagalegt umhverfi ..................................................................................................... 13 

2.6 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ...................................... 14 

2.7 Samantekt ................................................................................................................. 14 

3 Öldrun ................................................................................................................. 16 

3.1 Lífshlaupið................................................................................................................. 16 

3.2 Kenningar tengdar öldrun ........................................................................................ 19 

3.3 Rannsóknir á fræðasviðinu ....................................................................................... 21 

3.4 Samantekt ................................................................................................................. 22 

4 Félagsstarf ........................................................................................................... 23 

4.1 Mikilvægi félagslegrar þátttöku................................................................................ 23 

4.2 Vettvangsheimsóknir ................................................................................................ 24 

4.2.1 Lækjarás ............................................................................................................. 25 

4.2.2 Út og suður ........................................................................................................ 26 

4.2.3 Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð................................................ 27 

4.3 Samantekt ................................................................................................................. 28 

5 Umræður og lokaorð ............................................................................................ 29 

Heimildaskrá .............................................................................................................. 32 



5 

 Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands 
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1 Inngangur  

Langt fram á 20. öld þurfti fólk með þroskahömlun að búa við einangrun og aðgreiningu og 

eina þjónustan sem stóð því til boða var inni á sólarhringsstofnunum. Miklar framfarir hafa 

orðið í þróun málefna fatlaðs fólks og nú er fólk með þroskahömlun ekki eins einangraður 

hópur í samfélaginu og áður fyrr. Samhliða jákvæðri þróun og viðhorfsbreytingum 

hafa lífsskilyrði fólks almennt aukist með bættri heilbrigðisþjónustu og þekkingu en 

rannsóknir hafa sýnt fram á hækkandi lífaldur fólks með þroskahömlun sem er meðal 

annars kominn til með betri lífsgæðum og þekkingu á þjónustu við þennan hóp. Fólk 

með þroskahömlun er því flest að ná svipuðum aldri nú til dags og annað fólk í 

þjóðfélaginu (Thorsen og Olstad, 2005).  

Lítið er til af rannsóknum sem tengjast eldra fólki með þroskahömlun og því er 

mikilvægt að bæta við þetta fræðasvið og skoða nánar þennan hóp fólks. Á síðari árum hafa 

sjónir í auknum mæli beinst að lífshlaupi fólks og þeim breytingum sem fylgja því þegar 

einstaklingar flytjast á milli æviskeiða. Ekki hefur mikið verið fjallað um eldra fólk með 

þroskahömlun út frá lífshlaupshugmyndum en það er áhugaverð nálgun til þess að sjá hvort 

þessi hópur hafi upplifað sömu breytingar og ófatlað fólk upplifir þegar það flyst yfir á 

elliárin. Sá tími sem ófatlað fólk hefur til aflögu einkennist oft af frístundastarfi þar sem 

einstaklingurinn velur sér sjálfur afþreyingu sem veitir honum ánægju en sú afþreying getur 

verið að taka þátt í félagsstarfi á efri árum. Það er því áhugavert að athuga hvort fólk með 

þroskahömlun taki þátt í frístunda- eða félagsstarfi líkt og ófatlað fólk. Ýmis konar starfsemi 

býður upp á félagsstarf fyrir eldri borgara en einnig eru til sérhæfð úrræði sem bjóða þá 

upp á félags- og tómstundastarf fyrir fólk með þroskahömlun. Það er áhugavert að skoða 

betur hvaða tómstundir og afþreying er í boði fyrir hópinn og því verður það 

umfjöllunarefnið hér. 

Markmiðið með þessari ritgerð er því að skoða hvers konar starf fer fram á þeim 

stöðum sem bjóða upp á félagsstarf fyrir eldra fólk með þroskahömlun. Miðað er við þann 

aldur sem ófatlað fólk hættir á atvinnumarkaði og fer að sinna félagsstörfum eða í kringum 

67 ára aldurinn. Umfjöllunin er byggð annars vegar á fræðilegum heimildum og hins vegar 

á þremur vettvangsheimsóknum sem farið var í til að afla ganga. Ákveðið var að heimsækja 

Lækjarás sem er dagþjónusta fyrir fatlað fólk, Fjölmennt sem er símenntunar- og 

þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk og starfsemi Út og suður sem býður upp klúbbastarf fyrir 

fólk með þroskahömlun.  

Ritgerðinni er skipt niður í fjóra meginkafla þar sem byrjað er á því að fjalla um sögulega 

þróun á málefnum fatlaðs fólks sem hefur verið mikil á síðustu árum. Síðan verður fjallað 

um hugtakið öldrun út frá lífshlaupskenningum þar sem lífshlaup ófatlaðs fólks er borið 
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saman við lífshlaup fólks með þroskahömlun ásamt því að rýnt verður í niðurstöður 

rannsókna sem hafa verið gerðar um álíka málefni. Farið verður yfir félagsstarf og rýnt 

nánar í hugtakið ásamt því að skoða mikilvægi þátttöku í félagsstarfi. Að lokum verða 

kynntar þær vettvangsheimsóknir sem farið var í til að leita svara við 

rannsóknarspurningunni og fræðast meira um það félagsstarf sem er í boði fyrir fólk 

með þroskahömlun.  
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2 Söguleg þróun í málefnum fólks með þroskahömlun  

Mikil þróun hefur átt sér stað innan hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks og því er 

fróðlegt að fara yfir þróun á helstu kenningum eftir tímabilum. Hægt er að skipta þeirri 

sögulegu þróun sem hefur átt sér stað í þrennt. Það tímabil sem hófst í upphafi 20. 

aldarinnar og stóð fram yfir hana miðja má kenna við erfðaótta og aðgreiningu. Eftir miðja 

öldina breyttust þjóðfélagshættir en sú þróun olli því að hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku leit dagsins ljós. Þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á rétt fatlaðs 

fólks, með tilkomu laga og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

einkennist hugmyndafræðin í dag af áherslu á mannréttindi og sjálfræði. Í kaflanum verður 

fjallað um þessi þrjú tímabil og farið yfir gríðarlega þróun hugmynda og kenninga um fötlun 

og fatlað fólk frá upphafi 20. aldar til dagsins í dag. Áhersla verður lögð á aldrað fólk með 

þroskahömlun og félagsstörf þess og  kynnt verða núgildandi lög sem tengjast málefninu. 

2.1 Tímabil erfðaótta og aðgreiningar 

Í upphafi 20. aldar átti sér stað dapurleg þróun í málefnum fólks með þroskahömlun en þá 

komu fram ýmsar kenningar fræðimanna í erfðafræði sem tengdust þessum samfélagshópi. 

Vísindamenn töldu sig geta komið fram með kenningu um að ákveðnir óæskilegir 

eiginleikar, eins og til dæmis afbrotahneigð, geðsjúkómar og andlegur vanþroski, væru 

erfðabundnir og gengu á milli kynslóða innan ættarinnar. Einnig voru önnur atriði sett fram 

í nafni vísindanna, líkt og að fólk með þroskahömlun væri frjósamara en annað fólk og 

eignaðist því fleiri börn og afkomendur en þessi kenning hafði í för með sér lagasetningu 

um ófrjósemisaðgerðir, þrátt fyrir að eiga við takmörkuð rök að styðjast. Þá var fólk með 

þroskahömlun, sérstaklega konur, látið gangast undir ófrjósemisaðgerðir og þá oft undir 

fölsku yfirskini. Markmiðið var að koma í veg fyrir að fatlað fólk myndi auka kyn sitt. Viðhorf 

sem birtust í lögum um ófrjósemisaðgerðir, áttu meðal annars rætur að rekja til hugmynda 

um mannkynbætur sem áttu miklu fylgi að fagna meðal vísindamanna á fyrri hluta 20. aldar. 

Inntaki mannkynbótastefnunnar var lýst sem svo að þjóðfélaginu myndi fara hnignandi 

vegna arfborinna andlegra og líkamlegra afturfara og úrkynjunar sívaxandi hóps þegna en 

þeim hópi tilheyrði fólk í lægstu stigum þjóðfélagsins. Þessi þróun leiddi til þess að komið 

var á fótinn altækum stofnunum, utan þéttbýlis, þar sem fólk með þroskahömlun og 

afbrigðilegir einstaklingar voru vistaðir til langs tíma eða jafnvel til lífstíðar. Með tilkomu 

þessara stofnana var komið í veg fyrir möguleika þeirra til eðlilegra samskipta við venjulegt 

umhverfi og félagslega þátttöku sem olli mikilli einangrun og vanlíðan vistmanna inni á 

þessum stofnunum (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  
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Á þessum tíma ríkti hið svokallaða læknisfræðilega sjónarhorn í tengslum við fötlun sem 

var ráðandi í hinum vestræna heimi mestan hluta 20. aldar. Sá skilningur sem liggur þar að 

baki byggist á læknisfræði og heilsufélagsfræði þar sem litið er á fötlun sem andstæðu alls 

sem myndi teljast heilbrigt og eðlilegt (Rannveig Traustadóttir, 2003). Læknisfræðilega 

nálgunin felst í því að greina líkamlegar og andlegar skerðingar og veita ráðgjöf um 

meðferðir, lækningu, endurhæfingu eða umönnun. Horft er á fötlunina sjálfa sem 

persónulegan harmleik í lífi einstaklingsins og skerðingin talin uppspretta allra erfiðleika 

sem fylgja henni en ekki litið til þátta eins og umhverfis eða annarra lífsskilyrða sem geta 

haft áhrif. Það má því segja að læknisfræðilega sjónarhornið feli það í sér að litið sé á fatlað 

fólk sem ólánsöm fórnarlömb sem séu háð öðrum og í sífelldri þörf fyrir umönnun, 

lækningu, meðferðir, kennslu og þjálfun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson 

og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Þegar leið á 20. öldina þá voru velferðarkerfin í Skandinavíu í mikilli framþróun og 

þegnar þeirra bjuggu við betri lífskjör en áður ásamt því að viðhorf til fatlaðs fólks og þeirra 

sem þurftu á samfélagslegri aðstoð að halda, breyttist til hins betra. Þessi breyttu viðhorf 

má segja að hafi komið í kjölfar aukinnar þekkingar á eðli og orsökum fötlunar ásamt 

umræðu um slæman aðbúnað á stofnunum. Í kjölfarið spratt upp ný hugmyndafræði sem 

varð grunnur að nýrri félagsmálastefnu varðandi þjónustu við fatlað fólk (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

2.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Nýja félagsmálastefnan, sem leit dagsins ljós eftir seinni heimsstyrjöldina, var byggð á 

hugmyndafræði um normalíseringu en það var félagsfræðingurinn Bengt Nirje sem var einn 

af frumkvöðlum hugmyndafræðinnar. Hér á landi hefur verið talað um eðlilegt líf í stað þess 

að tala um normalíseringu. Samkvæmt Nirje snýst hugmyndin á bakvið eðlilegt líf um að 

skapa skilyrði fyrir fatlaða einstaklinga til þess að geta lifað lífinu sem líkustu  lífi annarra í 

samfélaginu. Mikilvægt er að fatlað fólk sé sé virt sem manneskjur og sjálfstæðir 

einstaklingar með sömu óskir og annað fólk um innihaldsríkt og ánægjulegt líf. Það sem átt 

er við með „eðlilegu lífi“ er ekki að breyta fötluðu fólki yfir í „ófatlað fólk“, heldur aðlaga 

umhverfið og breyta lífsskilyrðum, þannig að þau séu sem líkust því sem annað fólk býr 

almennt við. Margir fræðimenn hafa skilgreint hugmyndafræðina um eðlilegt líf á 

mismunandi hátt en helst ber að nefna bandaríska félagsfræðinginn Wolf Wolfensberger. 

Kjarninn í skilgreiningu hans á hugmyndafræðinni er sá að það eigi að leggja meiri áherslu 

á þjálfun og þroska hins fatlaða með því markmiði að hann verði hæfur til að gegna störfum 

sem njóta virðingar í samfélaginu. Wolfensberger lagði einnig mikla áherslu á blöndun og 

gildi félagslegrar þátttöku, þar sem fatlað fólk ætti að eiga sem mest í samskiptum við 
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ófatlað fólk og nýta sér öll almenn þjónustutilboð í stað sérúrræða (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

Þó svo að hugmyndafræðin um eðlilegt líf hafi boðað nýja nálgun og aukin mannréttindi 

í tengslum við fatlað fólk og þá sérstaklega fólk með þroskahömlun, þá hafa þessar 

hugmyndir ekki skilað nægum árangri og sú mikla áhersla sem hefur verið lögð á að aðlaga 

fólk með þroskahömlun að samfélaginu hefur mikið verið gagnrýnd. Gagnrýnendur hafa 

beint sjónum sínum að því að hugmyndafræðin hafi að mestu leyti falist í þjálfun og hæfingu 

að samfélaginu í stað þess að laga samfélagið að fólkinu eins og mannréttindasáttmálar 

gera ráð fyrir (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015).  

2.3 Félagsleg sjónarhorn á fötlun 

Á svipuðum tíma og hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku kom fram fóru 

félagsleg sjónarhorn á fötlun að líta dagsins ljós. Þau leggja áherslu á að umhverfið sé mesta 

hindrunin í lífi einstaklingsins en ekki fötlunin sjálf. Breska félagslega líkanið um fötlun er 

það félagslega sjónarhorn sem er hvað þekktast og jafnframt eitt það umdeildasta. 

Talsmenn breska félagslega líkansins segja að það sé umhverfið sjálft sem fatlar 

einstaklinginn og getur það verið félagslegt, menningarlegt og efnahagslegt umhverfi en 

einnig snýst það um viðhorf fólks til fötlunar. Grunninn að breska félagslega líkaninu um 

fötlun má rekja til baráttusamtaka fatlaðs fólks sem barðist gegn mismunun, innilokun á 

sólarhringsstofnunum, fátækt, niðurlægingu og útskúfun og því að fá sama rétt og sama 

aðgengi og aðrir einstaklingar í samfélaginu. Árið 1976 lögðu samtök hreyfihamlaðs fólks í 

Bretlandi fram róttæka endurskilgreiningu á fötlun þar sem lögð er áhersla á að fólk sé 

fatlað af samfélaginu. Því er fötlun afleiðing sem felur í sér félagslegar takmarkanir og 

félagslegar hindranir fólks samkvæmt líkaninu. Þegar á heildina er litið má því sjá að breska 

félagslega líkanið stuðlar að því að samfélagið sé margbreytilegt, horft sé á fatlað fólk sem 

eðlilegan hluta af samfélaginu og þeim sköpuð jöfn tækifæri við aðra (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

 Breska félagslega líkanið hefur þó verið umdeilt, enda talið róttækt og hefur það haft 

áhrif á umræður sem snúa að málefnum fatlaðs fólks. Sú gagnrýni sem hefur komið fram 

varðandi breska félagslega líkanið er sú að líkanið sé ekki talið falla vel að öllu fötluðu fólki, 

til dæmis fólki með þroskahömlun eða heyrnarskerðingar. Þá hefur líkanið verið gagnrýnt 

fyrir það að taka lítið tillit til áhrifa annarra þátta til dæmis kynhneigðar, kyns og uppruna. 

Einnig hefur líkanið verið gagnrýnt fyrir það að gera lítið úr áhrifum skerðingar á fötlun þar 

sem of mikil áhersla hefur verið lögð á umhverfislega þætti (Rannveig Traustadóttir, 2003; 

Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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Frá árinu 1970 hafa Norðurlöndin gagnrýnt læknisfræðilegan skilning á fötlun og 

skoðað aðra þætti eins og félagslega þætti. Í kjölfar breska félagslega líkansins kom fram 

félagslegur skilningur á hugtakinu fötlun á Norðurlöndunum. Það var norski fræðimaðurinn 

Jan Tossebro sem kom með sameiginlega skilgreiningu á hugtakinu sem hann kallaði 

svokallaðan norrænan skilning. Í þessum norræna skilningi er áherslan á tengsl hins fatlaða 

einstaklings við umhverfi sitt. Norræna tengslasjónarhornið skiptist í þrjú meginatriði: Í 

fyrsta lagi að fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis. Í öðru lagi að fötlun sé 

aðstæðubundin og í þriðja lagi að fötlun sé afstæð. Hugtök og skilgreiningar sem eru svipuð 

og hugtakið fötlun í íslensku máli komu fram á Norðurlöndunum í kringum árið 1960. Þessi 

hugtök eða skilgreiningar áttu að vera staðgenglar gamalla hugtaka sem voru talin draga 

upp neikvæða mynd af fötluðu fólki. Þau áttu enn fremur að vera nokkurs konar yfirhugtök 

yfir mismunandi hópa einstaklinga með ólíkar skerðingar. Fyrir þennan tíma var það 

óalgengt að notuð væri ein skilgreining eða hugtak yfir alla hópana og var þá frekar talað 

um fatlaða einstaklinga eftir því hvaða skerðingu þeir hefðu; blindir, heyrnalausir og svo 

framvegis (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Meðfram þessari nýju skilgreiningu sem norræni tengslaskilningurinn kom fram með, 

var enn fremur ýtt undir nýjan skilning á fötlun sem gekk út á það að opinbera það mikilvægi 

sem felst í samfélagslegum þáttum, eins og þjónustu við fatlaða einstaklinga. Með því að 

leggja ríka áherslu á félagslegan og umhverfislegan þátt fötlunar færðist athyglin frá því að 

einstaklingurinn væri hin eina sanna uppspretta vandans og að allar lausnir ættu að miða 

við það að efla þjálfun og endurhæfingu. Þvert á móti var athyglinni beint í auknum mæli 

að lausnum tengdum því að fjarlægja hindranir samfélagsins, hvernig hægt væri að aðlaga 

umhverfið við fatlaða einstaklinga og hvernig hægt væri að bæta stuðning þeirra og 

þjónustu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.4 Sjálfsákvörðunarréttur, valdefling og sjálfræði 

Mikið hefur verið fjallað um sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu á síðustu árum í kjölfar 

félagslegs skilnings á fötlun en um er að ræða nátengd hugtök sem hægt er að tengja við 

réttindabaráttu ýmissa minnihlutahópa og ýta undir kröfu þessara hópa um virðingu og 

hlustað sé á rödd þeirra í samfélaginu. Hugtökin miða bæði að því að manneskjan fái að lifa 

sjálfstæðu og innihaldsríku lífi. Hugmyndafræðin á bakvið valdeflingu er í 

grundvallaratriðum sú, að fólk öðlist meiri stjórn á eigin lífi og stuðla með því að bættum 

lífsgæðum og mannréttindum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Sjálfsákvörðunarréttur merkir það að geta talað fyrir eigin hönd, tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir um eigið líf og meta hvað sér sjálfum er fyrir bestu. Mikilvægt er að fólk með 

þroskahömlun fái tækifæri til þess að taka ákvarðanir um eigið líf og hafi stjórn á eigin lífi 
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þar sem að það getur haft í för með sér aukið sjálfstraust, aukna sjálfsvirðingu og hæfni til 

þess að tjá skoðanir sínar og tilfinningar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Samhliða umræðu um sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu hefur einnig verið fjallað um 

sjálfræði einstaklings og er það eitt af þeim hugtökum sem lögð er mikil áhersla á í dag, á 

tímum mannréttindasjónarmiða. Fólk með þroskahömlun hefur lengi þurft að búa við 

forræðishyggju af hálfu starfsfólks og annarra sem hefur valdið því að það hefur oft átt erfitt 

með að gera kröfur á eigin sjálfræði (Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og 

Ástríður Stefánsdóttir, 2014). Hugtakið sjálfræði merkir einfaldlega að ráða sér sjálfur en 

þau Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) hafa sett fram nánari skilgreiningar 

á því. Í þeim kemur fram að sjálfræði merki að hafa rými til athafna, að geta nýtt sér það og 

að kjósa að nýta sér það á sinn eigin hátt. Að hafa rými til athafna merkir að vera laus undan 

yfirráðum annarra og þegar talað er um að geta nýtt sér rými til athafna þá er átt við að 

einstaklingurinn verði að vera upplýstur um það sem stendur honum til boða til þess að 

hann geti notfært sér þá kosti. Að lokum þurfa einstaklingar að kjósa sjálfir að nýta sér 

rýmið til athafna og þá þurfum við hin að bera virðingu fyrir þeim ákvörðunum sem 

einstaklingar taka, sama hvort við séum sammála eða ósammála. Þau Ástríður og Vilhjálmur 

gerðu rannsókn á sjálfræði aldraða á íslenskum vistheimilum þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að aðlaga þyrfti þjónustuna meira að óskum heimilisfólks. 

Einnig þurfa þeir sem starfa á vistheimilum að vera sérstaklega meðvitaðir um 

sjálfræðisvandann eða það að fólk með þroskahömlun geti skort sjálfræði, meðal annars 

vegna forræðishyggju annarra og gæta þess að einstaklingar sem þar búa hafi aukna 

valkosti um hvernig þeir haga daglegu lífi. Einnig ætti að ganga út frá því að því meira sem 

vistfólk fær að ráða, því meira fái það á tilfinninguna að það sé á eigin heimili. Eftir að hafa 

lesið rannsókn þeirra Ástríðar og Vilhjálms má draga þá ályktun að aðstæður eldri borgara 

með þroskahömlun séu með svipuðum hætti hvað varðar sjálfræði, þar sem fólk með 

þroskahömlun býr oft á heimilum þar sem þjónustan einkennist af því að vera 

stofnanamiðuð.  

Þær Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir (2014) gerðu 

rannsókn þar sem skoðað var sjálfræði fólks með þroskahömlun og var sjónum beint að 

einkalífi og heimilum þátttakenda. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

forræðishyggjan sem var einkennandi í þjónustu við fatlað fólk hér áður fyrr, sé að líða undir 

lok. Þrátt fyrir það virðast viðhorf starfsfólks, aðstandanda og kerfisins oft einkennast af 

vanmati á þeirri hæfni sem fólk með þroskahömlun hefur til þess að taka eigin ákvarðanir 

er varða daglegt líf. Einnig gáfu niðurstöður þeirra til kynna að fólk með þroskahömlun geti 

með viðeigandi aðstoð og stuðningi tekið sjálfstæðar ákvarðanir um eigið líf og þróað með 
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sér sjálfræði. Umræðan er þó alltaf að verða meiri hvað varðar sjálfræði og aðstæður fólks 

með þroskahömlun þar sem lagakerfið er farið að taka mið af samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og viðurkenna sjálfsákvörðunarrétt og sjálfræði fatlaðs 

fólks.  

2.5 Lagalegt umhverfi  

Líkt og hugmyndafræðin þá hafa lögin þróast í gegnum árin en fyrstu lögin sem urðu til í 

tengslum við málefni fatlaðs fólks hér á landi komu til sögunnar árið 1936 og voru það lög 

um fávitahæli og lög um ófrjósemisaðgerðir. Lög um fávitastofnanir voru síðan samþykkt á 

Alþingi árið 1967 og tóku þau við af lögum um fávitahæli. Með tilkomu laga um 

fávitastofnanir var ákveðið að reka eitt stórt hæli fyrir fávita sem bar nafnið Kópavogshæli. 

Í anda hugmyndafræðinnar um normalíseringu eða eðlilegt líf voru sett ný lög, lög um 

aðstoð við þroskahefta (nr. 57/1979). Það voru tímamótalög í málefnum fólks með 

þroskahömlun þar sem í fyrsta sinn í sögunni var gert ráð fyrir því að þessi hópur ætti að fá 

tækifæri til að lifa eðlilegu lífi í samfélaginu. Lög um málefni fatlaðra komu síðan til 

sögunnar árið 1983 þar sem allir fatlaðir voru felldir undir sömu lögin. Lögin voru síðan 

endurskoðuð en þau tóku aftur gildi árið 1992 og eru enn í gildi í dag (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012; Margrét Margeirsdóttir, 2001). Það stendur þó til að leggja niður lög 

um málefni fatlaðra þar sem búið er að setja fram frumvarp til laga um þjónustu við fatlað 

fólk með miklar stuðningsþarfir. Þar er áhersla lögð á að fatlað fólk fái viðeigandi stuðning 

til þess að geta notið fullra mannréttinda til jafns við aðra og því séu sköpuð skilyrði til 

sjálfstæðs lífs á eigin forsendum. Við framkvæmd þessara laga var framfylgt þeim 

alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, þar með töldum 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hvað varðar fatlað fólk á efri árum, 

er í dag helst unnið út frá lögum um málefni fatlaðra, samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks og einnig eru í gildi, lög um málefni aldraðra.  

Í markmiðum laga um málefni aldraða (nr. 125/1999) er því lýst yfir að aldraðir eigi rétt 

á allri nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu sem og félagslegri þjónustu en aldraðir eru þeir sem 

hafa náð 67 ára aldri. Með þessum lögum er tryggt að aldraðir njóti jafnréttis og 

sjálfsákvörðunarréttar. Sama má segja um lög um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) en 

markmiðið með þeim lögum er að tryggja jafnrétti og hliðstæða velmegun en einnig að 

skapa aðstæður fyrir eðlilegt líferni. Þegar rýnt er í bæði þessi lög þá má sjá að ekki er fjallað 

beint um félagsstarf heldur er komið inn á hugtakið tómstundir. Í lögum um málefni fatlaðra 

kemur fram að veita skuli fötluðu fólki þjónustu sem miðast við þá þörf sem það hefur fyrir 

ráðgjöf, félagslegan stuðning og félagslegt samneyti, þar með talið að njóta félags- og 

menningarlífs. Einnig er minnst á liðveislu þar sem hún er skilgreind sem persónulegur 
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stuðningur og almenn aðstoð sem leggur áherslu á að koma í veg fyrir félagslega einangrun, 

eins og til dæmis aðstoð til þess að geta notið félags- og menningarlífs. Í lögum um málefni 

aldraða kemur fram að þjónustumiðstöðvar aldraða eigi að tryggja öldruðum næringu, 

hreyfingu, tómstundaiðju, félagsskap, skemmtun og heilsufarslegt eftirlit. Svipaða þætti má 

einnig finna í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

2.6 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður á Íslandi árið 

2007 en var síðan fullgildur árið 2016. Fullgilding merkir að ríkið skuldbindur sig því sem 

fram kemur í samningnum til að tryggja þann rétt sem kveðið er á um (Öryrkjabandalag 

Íslands, e.d.). Markmið samningsins er að tryggja að fatlað fólk njóti mannfrelsis og 

mannréttinda til fulls við aðra, ásamt því að tryggja slík réttindi og frelsi og auka virðingu. Í 

19. gr. samningsins er kveðið á um að fatlað fólk eigi rétt á því að lifa sjálfstæðu lífi og án 

þess að verða fyrir aðgreiningu í samfélaginu. Þessi grein tryggir fötluðu fólki rétt sinn 

á allri þeirri þjónustu sem samfélagið býður upp á, til jafns við annað fólk til þess að geta 

lifað í samfélagi án aðgreiningar. Í því felst meðal annars samfélagsaðstoð og önnur 

nauðsynleg þjónusta til þess að koma í veg fyrir einangrun frá samfélaginu. Þátttaka í 

menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi er efni 30. gr. samningsins. Í greininni 

er meðal annars fjallað um að stuðla eigi að þátttöku í skipulögðu tómstunda-, íþrótta- og 

frístundastarfi á öllum stigum. Einnig á að tryggja fötluðu fólki tækifæri til þess að 

skipuleggja og taka þátt í tómstundastarfi og auka þar með framboð á viðeigandi tilsögn, fé 

og þjálfun. Að lokum skulu aðildarríkin tryggja að fatlað fólk hafi aðgang að þjónustu þeirra 

sem sjá um skipulagningu tómstunda- og frístundastarfs.  

Það er því ljóst að samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

(19. grein/ 2007) og (30. grein/ 2007) á að stuðla að jöfnum rétti fatlaðs fólks til jafns við 

ófatlað fólk. Einnig má sjá að fatlað fólk á rétt á því að taka þátt í félags- og tómstundastarfi 

og allri þeirri þjónustu sem það þarf á að halda til þess að geta stundað þess háttar 

afþreyingu. 

2.7 Samantekt  

Eins og sjá má hér að framanverðu þá hefur orðið mikil þróun í málefnum fólks með 

þroskahömlun, frá byrjun 20. aldar til dagsins í dag. Fjallað var um mismunandi sjónarhorn 

á fötlun, bæði læknisfræðilegt og félagslegt. Í upphafi tímabilsins sem var til skoðunar var 

áhersla á læknisfræðilega sjónarhornið en við tók þróun til hins betra þar sem áherslan var 

frekar sett á félagslega sjónarhornið og horft meira á umhverfið sem hindrun, í stað 

fötlunarinnar sjálfrar. 
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Í kjölfar sífelldra breytinga á lögum sem snúa að því að tryggja hag fólks með 

þroskahömlun, þá má segja að í dag sé tímabil mannréttindasjónarmiða þar sem áherslan 

er lögð á mannréttindi og hugtök eins og sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt. Það einkennist 

af því að fólk með þroskahömlun fái tækifæri til þess að ráða yfir sér sjálft og geti tekið eigin 

ákvarðanir um eigið líf. Þessir þættir eru tryggðir í lögum um málefni fatlaðs fólks, lögum 

um málefni aldraðra og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  
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3 Öldrun  

Hugtakið öldrun, er nafnorð yfir það að eldast eða fullorðnast og má segja að um sé að 

ræða hlutlaust orð yfir það ferli að eldast. Aftur á móti vísar hugtakið elli til þess ástands að 

vera gamall og hefur því miður oft á sér neikvæðan blæ. Það má því velta ýmsu fyrir sér 

þegar fjalla á um öldrun og ellina, hvort það að eldast sé aðeins hræðileg þróun þar sem 

henni fylgi svipt starfshæfni, veiklulegur líkami og að ellin sé hreinlega fyrirboði dauðans 

eða hvort að ellin hafi með sér jákvæðar afleiðingar en það má segja að það sé persónuleg 

upplifun hvers og eins (Jón Björnsson, 1996a; Sigurður Kristinsson, 2007).  

Í þessum kafla um öldrun verður farið yfir það ferli sem fólk gengur í gegnum þegar það 

eldist með því að skoða hugtakið lífshlaup og athugað hvort lífshlaup fólks með 

þroskahömlun sé í raun sambærilegt lífshlaupi ófatlaðs fólks.  

3.1 Lífshlaupið 

Hugtakið lífshlaup, er hægt að skilgreina á marga vegu en hugtakið er oftast notað þegar 

lýsa á lífi einstaklings í heild sinni, frá vöggu til grafar. Þegar lífshlaupið er skoðað þá er 

áhugavert að skoða tengslin og þær félagslegu breytingar sem verða á milli helstu 

æviskeiða manneskjunnar en hægt er að skipta lífshlaupinu niður í nokkur æviskeið, 

bernsku, unglingsár, fullorðinsár og elliár (Priestley, 2003). Lífshlaupskenningar má segja að 

séu gagnrýnar kenningar sem taka mið af því að allt lífshlaupið mótist af hugmyndum 

samfélagsins um hvað teljist vera eðlilegt. Í fræðum og daglegu tali er yfirleitt fjallað um 

„eðlilegt“ lífshlaup sem einkennist af hefðbundnum breytingum sem eiga sér stað í lífi 

einstaklingsins frá einu æviskeiði til annars. Þetta svokallaða „eðlilega“ 

lífshlaup einkennist af því að einstaklingar fæðast heilbrigðir, þróast á náttúrulegan hátt 

sem börn og mennta sig. Verða síðan sjálfstæð ungmenni sem finna sér vinnu og maka til 

þess að eyða lífi sínu með, koma sér upp heimili, eignast börn, þróa með sér starfsferil, 

eldast og eiga að lokum góðan endi eftir farsælt líf. Hægt væri að kalla þessa lýsingu 

á lífshlaupi, hið fullkomna líf, þar sem ekkert virðist afbrigðilegt og ekkert fer út af sporinu 

en auðvitað er raunveruleikinn ekki svona einfaldur (Priestley, 2003). Stærsta breytingin 

sem verður á lífi ófatlaðs fólks þegar það eldist eða kemst á elliárin og tilheyrir svokölluðum 

eldri borgunum, má segja að sé að hætta að vinna. Þegar skoða á nánar hvað gerist hjá fólki 

þegar það eldist, er áhugavert að rekja lífshlaup fólks með þroskahömlun ásamt því að líta 

til þeirra kenninga og rannsókna sem gerðar hafa verið á fræðasviðinu.  

Allt frá barnæsku er fólk með þroskahömlun aðgreint og flokkað. Í flestum vestrænum 

ríkjum er sú stefna ríkjandi að öll börn eigi rétt á skólavist en þegar kemur að fötluðum 

börnum þá hafa þau oft verið aðskilin frá samnemendum sínum í gegnum tíðina með því 
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að stunda nám í aðskildum sérdeildum innan skólans eða jafnvel í sérskólum. Þau eiga því 

stundum í litlum samskiptum við ófatlaða jafnaldra sína. Í dag vinna hins vegar flestir 

leikskólar og grunnskólar eftir hugmyndafræðinni um nám án aðgreiningar þar sem áhersla 

er lögð á rétt barnsins. Þegar einstaklingar færast úr barnæskunni yfir á unglingsárin má sjá 

ýmsar breytingar sem verða á lífi þeirra. Tómstundastarf verður oft stór hluti af lífi 

ungmenna en hvað varðar ungmenni með þroskahömlun, má sjá að tækifærin til þátttöku 

eru ekki eins greið og hjá ófötluðum jafnöldrum (Priestley, 2003).  

Eins og fram hefur komið þá fylgja því ýmis hlutverk að verða fullorðinn en þau hlutverk 

sem eru hvað stærst, má segja að séu að koma sér upp fjölskyldu og stunda atvinnu 

(Priestley, 2003). Fólk með þroskahömlun hefur sögulega séð þurft að berjast mikið fyrir 

rétti sínum og þurft að sæta miklum inngripum inn í friðhelgi einkalífs síns. Dæmi um þetta 

er þegar átti að útloka rétt þeirra til barneigna. Í dag, á tímum mannréttindasjónarmiða, er 

hins vegar lögð mikil áhersla á rétt fólks með þroskahömlun til þess að stofna fjölskyldu. 

Aftur á móti hefur fólk með þroskahömlun takmarkaðri aðgang að foreldrahlutverkinu 

heldur en aðrir þar sem fyrirframákveðnar hugmyndir ríkja um foreldrahlutverkið og fólk 

með þroskahömlun er oft ekki talið búa yfir þeirri hæfni sem þarf. Foreldrar með 

þroskahömlun þurfa því að lifa við þann ótta að missa réttinn til að ala upp barn sitt en 

erlendar rannsóknir hafa sýnt að mun hærri tíðni er í forsjársviptingum meðal foreldra með 

þroskahömlun en hjá öðrum foreldrahópum (Guðrún V Stefánsdóttir, 2008; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009; Priestley, 

2003). Þegar kemur að atvinnumálum, þá á fatlað fólk rétt á því að stunda atvinnu skv. 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en í heiminum í dag er stór hluti 

fólks með þroskahömlun, sérstaklega kvenna, án atvinnu eða fær ekki nægileg laun fyrir 

störf sín. Með tilkomu starfsþjálfunarmöguleika og atvinnu með stuðningi hafa þó fleiri 

einstaklingar fengið tækifæri til þess að starfa á vinnumarkaði en áður (Priestley, 2003).  

Áhugavert er að skoða sérstaklega líf eldra fólks með þroskahömlun sem komið er á 

efri ár þar sem bætt þróun á sviði lækninga og tækni, hefur haft í för með sér hækkandi 

lífaldur fólks með þroskahömlun og fólks almennt á undanförnum árum. Þegar fatlað fólk 

kemst á elliárin þá ættu, samkvæmt „eðlilega“ lífshlaupinu, að verða breytingar í lífinu eins 

og að hætta í vinnu og komast á ellilífeyri en í flestum tilfellum fólks með þroskahömlun er 

raunin ekki sú. Ekki er algengt að fólk með þroskahömlun stundi atvinnu á fullorðinsárum, 

þá fær það í flestum tilfellum ekki að upplifa það að hætta í vinnu þegar að þeim tímapunkti 

kemur. Ashman, Suttie og Bramley (1995) fjölluðu um að fólk með þroskahömlun fái ekki 

tækifæri til þess að hætta í vinnu og fara á eftirlaun eins og ófatlað fólk, heldur sé þessi 

hópur búinn að vera í sama vinnumynstrinu nánast alla sína ævi. Slík starfsemi fari til dæmis 
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fram í dagþjónustum fyrir fatlað fólk. Ósamræmið er þá fyrst og fremst komið til vegna þess 

að félagsþjónustan og almennt skipulag á málefnum fatlaðs fólks gerir ekki ráð fyrir 

kynslóðabreytingum og lítið annað sé í boði fyrir fatlað fólk en dagþjónusta. Því sé oft ungu 

fólki með þroskahömlun líkt saman við eldra fólk með þroskahömlun vegna þess hversu 

litlar breytingar verða á flutningum milli æviskeiða og því er staðan oftar en ekki þannig að 

ungt fólk með þroskahömlun nýtir sér sömu þjónustu og eldri borgarar með þroskahömlun. 

Einnig eru hópar fatlaðs fólks og aldraðra oft settir í sama flokk líkt og í 

heilbrigðisþjónustunni víða um heim þar sem litið er á skerðinguna sem eðlilegan hluta af 

því að eldast en ekki endilega sem fötlun einstaklingsins. Einnig eru þessir hópar fólk 

flokkaðir saman þar sem talið hefur verið að þeir eigi það sameiginlegt að vera háðir öðrum. 

Þegar litið er til þeirra skerðinga sem einkenna fatlað fólk, þá verða þær oft minna áberandi 

þegar fatlað fólk kemst á elliárin og því lítill greinamunur gerður á fötluðu fólki á efri árum 

og ófötluðu fólki á efri árum þar sem líkamlegar og vitsmunalegar skerðingar fylgja því 

almennt að eldast. Það má því segja að fatlað fólk verði ekki lengur fatlað þegar það verður 

aldrað, þangað til að það verður eftirtektarvert að það geti ekki gert það sama og aðrir 

aldraðir (Priestley, 2003).  

Þegar litið er nánar á frítíma fatlaðs fólks á eldri árum og tómstundarstarf, þá hefur 

komið í ljós að oft er sú þjónusta sem býður upp á félagsstörf fyrir eldri borgara byggð á því 

að fólk sé sjálfstætt og því er eins og ekki sé gert ráð fyrir ósjálfstæði eða líkamshrörnun 

sem einkennir oft fólk með þroskahömlun. Iðkun tómstunda er þó einn af þeim þáttum sem 

sagðir eru að stuðli að farsælli öldrun (Priestley, 2003).  

Eins og fram hefur komið er lífshlaup fólks með þroskahömlun að miklu leyti frábrugðið 

lífshlaupi ófatlaðs fólks og þær fyrirfram væntingar sem fólk með þroskahömlun hefur um 

líf sitt og framtíðina, standa þeim oft ekki til boða. Mest sláandi dæmi um það er 

atvinnuþátttaka þeirra (Priestley, 2003). Þessar hefðbundnu breytingar sem verða á lífi 

fólks við það að færast á milli æviskeiða eru ósjáanlegar í lífi fólks með þroskahömlun þar 

sem það lifir nánast sama lífi frá lokum unglingsára og fram í ellina. Þar sem litlar breytingar 

verða þegar ungmenni með þroskahömlun ná fullorðinsárum, þá viðhaldast þessar litlu 

breytingar fram á eldri árin. Oft á tíðum fer fólk með þroskahömlun ekki út á 

atvinnumarkaðinn þar sem aðgengi að atvinnu er ekki mikið fyrir þennan hóp og því upplifir 

sá hópur ekki að hætta á vinnumarkaði og þær breytingar sem því fylgja. Einnig er stór 

hópur fólks með þroskahömlun sem eignast ekki fjölskyldu og því eru ekki barnabörn sem 

þarf að huga að í ellinni, eins og oft vill verða hjá ófötluðu fólki.  
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3.2 Kenningar tengdar öldrun  

Eins og fram hefur komið þá sýna lífshlaupskenningar fram á þann mismun sem verður á 

lífshlaupi fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks. Þá einkennist lífshlaup fatlaðs fólks einna helst af 

þeim litlum breytingum sem verða á milli æviskeiða, á meðan ófatlað fólk fær að upplifa 

breytingar á öllum æviskeiðum í lífi sínu. Lífshlaupskenningar eru kenningar 

félagsfræðinnar en til eru kenningar sem lýsa þeim breytingum sem verða á persónuleika 

fólks þegar það nær elliárunum og fer að upplifa breytingar. Þær kenningar eru hins vegar 

kenndar við sálfræði og hafa hlotið gagnrýni félagsfræðinga. Segja má að þær eigi einna 

helst við aldrað ófatlað fólk þar sem áherslurnar eru á breytingarnar sem fatlað fólk fær 

yfirleitt ekki að upplifa. Hér verða aðeins kynntar fjórar helstu kenningar tengdar öldrun og 

litið verður til þeirrar gagnrýni sem kenningarnar hafa fengið.  

Hlédrægnikenningin var sett fram árið 1961 og er kenning sem fjallar um persónuleika 

aldraða. Megininntak kenningarinnar er að það sé mannfólkinu eðlislægt að draga sig í hlé 

gagnvart umheiminum og samferðafólki þegar aldurinn færist yfir. Kenningin hefur tvær 

hliðar; annars vegar hlið sem varðar samfélagið og hins vegar hlið sem snýr að hinum 

aldraða og þörfum hans. Það sem snýr að samfélaginu snýst um að einstaklingar séu 

dauðlegir og falli frá á meðan samfélögin lifa meðlimi sína. Hlutverkunum sem 

einstaklingarnir höfðu í samfélaginu lýkur því ekki með dauða þeirra, heldur þarf að koma 

þeim í hendur annarra. Sú hlið sem snýr að einstaklingnum sjálfum kemur fram þannig að 

það liggi í eðli mannsins að þegar aldurinn færist yfir losi hann sig við ábyrgð og byrðar og 

dragi sig í hlé frá skuldbindingum og öllum þeim hlutverkum sem hann tók að sér fyrr á 

ævinni. Dæmi um slík hlutverk gætu verið vinna, íþróttir og ýmis tómstundastörf. Í þessu 

eðli ellinnar dvínar áhuginn á umheiminum, hugurinn verður innleitnari og dvelur frekar við 

minningar í stað athafna (Jón Björnsson, 1996b).  

Virknikenningin er önnur kenning en segja má að hún sé andstæða 

hlédrægnikenningarinnar þar sem grunnhugmynd hennar er að fólk á eldri árum sé duglegt 

og nytsamt og viti af því. Þetta valdi þeim vellíðan og jákvæða sjálfsmynd. Þegar fólk finnur 

fyrir mikilvægi sínu, gagnsemi og að það gegni samfélagslegum tilgangi þá veitir það öllum 

vellíðan. Fólk á efri árum hefur því tilhneigingu til þess að afneita hrörnun sinni en það 

einmitt besta vörnin gegn henni og fólk á að berjast gegn hrörnuninni og láta sem hún sé 

ekki til. Jákvæð hugsun og sjálfsmynd, ásamt almennri lífsánægju er það besta sem getur 

komið fyrir fólk á efri árum. Fólk á efri árum á að reyna að teygja miðævi sína sem lengst 

inn í ellina og þess vegna er vinna eins og sjálfboðastarf og tómstundarstarf mikilvægt þegar 

atvinnulífi lýkur. Félagsstarf fyrir aldraða er því góð uppbót fyrir raunverulegt félagslíf (Jón 

Björnsson, 1996b).  
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Samfellukenningin er eins konar andspyrnukenning gegn kenningunum tveimur hér að 

framanverðu. Grundvallaratriði kenningarinnar er einfalt en það er sú augljósa staðreynd 

að ekki eru allir eins, fólk er mismunandi að uppruna og á mismunandi ævir að baki. Þar af 

leiðandi hegðar fólks sér mismunandi í ellinni. Farsæld fólks á efri árum er mest undir því 

komin að geta haldið áfram að lifa því lífi sem það lifði á árum áður og að geta viðhaldið 

eldri lífsstíl, hvort sem manneskjan var athafnasöm eða hlédræg. Vellíðan í ellinni má því 

segja að sé tryggð þegar hver og einn mætir ellinni með sínum eigin hætti (Jón Björnsson, 

1996b). 

Þróunarþrepakenning sálfræðingsins Erik H. Erikson má segja að sé heldur frábrugðin 

fyrrnefndum kenningum þar sem hún fjallar fyrst og fremst um sálræna þróun 

einstaklingsins. Erikson skipti ævi mannsins niður í átta skeið þar sem einstaklingar áttu að 

sigrast á átökum á hverju skeiði og öðlast þannig fastmótaða sjálfsmynd. Tvö síðustu skeiðin 

snúa að fólki á efri árum en á því sjöunda, þurfa einstaklingar að takast á við þá þraut að 

velja á milli stöðnunar og gjafmildi. Þá verður einstaklingurinn að velja á milli þess að 

staðna, lifa vonsvikinn og ósáttur eða lifa ánægjulegu lífi með því að sýna öðrum gjafmildi. 

Áttunda og síðasta skeið Erikson fjallar um endalok ævinnar og einkennist af því að velja á 

milli fullgerningar lífsins eða angistarinnar (Jón Björnsson, 1996b).  

Þegar litið er á þá gagnrýni sem kenningarnar hafa hlotið þá hafa hlédrægnikenningin 

og virknikenningin verið gagnrýndar á svipaðan hátt eða með því að tala um aldraða á einn 

hátt og að gera ráð fyrir því að allir dragi sig í hlé eða að allir verði virkir. Engar rannsóknir 

geta staðfest staðhæfinguna um að allir dragi sig í hlé eins og felst í hlédrægnikenningunni. 

Virknikenningin gerir ráð fyrir því að allir aldraðir eldist á sama hátt en engar rannsóknir 

hafa staðfest megininntak kenningarinnar vegna þess að sumir vilja hafa nóg að gera og eru 

því athafnasamir. Samfellukenningin leggur mikilvægi á að það sé fjölbreytt þjónusta fyrir 

aldraða vegna þess að aldraðir eru ólíkir og tryggja þarf að þeir geti fengið þá þjónustu sem 

þeir þurfa (Jón Björnsson, 1996b).  

Það má því sjá á þessari gagnrýni að enginn manneskja er eins og fólk getur brugðist 

við elliárunum með ýmsum hætti. Því er erfitt að alhæfa út frá einni ákveðinni kenningu um 

það hvernig persónuleiki fólks muni þróast. Eftir að hafa kynnst lífshlaupskenningum 

Priestley (2003) kemur í ljós að er ekki hægt að miða þessar kenningar út frá eldra fólki með 

þroskahömlun. Eins og fram hefur komið er helsta ástæðan fyrir þessu sú að lífshlaup fólks 

með þroskahömlun einkennist af einni samfellu og því upplifir sá hópur sjaldnast breytingar 

sem valda þeim persónuleikabreytingum hjá ófötluðu fólki sem ofangreindar kenningar 

miða út frá. Það er því áhugavert að athuga hvernig fólk með þroskahömlun eyðir elliárum 

sínum og þá sérstaklega í tengslum við tómstundir og félagsstarf. Byrjað verður á því að líta 
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til þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar á fræðasviðinu í næsta kafla til að fá innsýn í 

stöðu fólks sem með þroskahömlun og komið á efri ár, hvort það sé að nýta sér almenn 

tilboð í tengslum við félagsstarf eða hvort það nýti sér frekar félagsstarf sem ætlað er fyrir 

fólk með þroskahömlun.  

3.3 Rannsóknir á fræðasviðinu  

Þrátt fyrir að málefni eldri borgara með þroskahömlun hafi lítið verið rannsökuð og almennt 

lítið verið fjallað um þau er áhugavert að skoða þær rannsóknir sem hafa verið gerðar, til 

þess að kynnast betur lífsgæðum og frítíma fólks með þroskahömlun. Sú rannsókn sem 

tengist hvað mest efni þessarar ritgerðar er rannsókn Ernu Einarsdóttir og því mikilvægt að 

taka fyrir þá rannsókn til þess að fá betri nánari upplýsingar um efnið.  

Í niðurstöðum rannsóknar Ernu Einarsdóttur (2008) kom fram að eldra fólk með 

þroskahömlun hefði ekki úr mörgu að velja þegar kom að tómstundum. Algengast var að 

fólkið færi í Fjölmennt og margir sóttu fullorðinsfræðslu fatlaðs fólks þar sem þeir tóku þátt 

í matreiðslu, kór og umræðuhópum ásamt fleiru. Það kom greinilega í ljós að flestir hefðu 

viljað nýta sér tómstundir í almennum félagsstörfum fyrir eldri borgara en það hafði ekki 

verið kynnt sérstaklega fyrir þeim hvaða tilboð væri hægt að nýta sér í almennu félagsstarfi. 

Einnig var áhugavert að skoða niðurstöður hennar um ólíkt lífshlaup en þar kom fram að 

nær allir þátttakendurnir voru sammála um það að þeir upplifðu sig ekki vera gamla, þrátt 

fyrir að vera á efri árum. Þátttakendurnir upplifðu því ekki aldurstengdar 

hlutverkabreytingar í lífi sínu, eins og flestir ófatlaðir einstaklingar upplifa í gegnum lífið. 

Svipaða sögu mátti sjá í annarri íslenskri rannsókn sem gerð var af Styrktarfélagi 

vangefinna árið 2008 og beindist að fólki með þroskahömlun og öldrun. Þar kom fram að 

um helmingur fólks tók þátt í tómstundum sem skipulagðar voru fyrir fólk með 

þroskahömlun. Þessir einstaklingar sem tóku frekar þátt í tómstundum fyrir fólk með 

þroskahömlun bjuggu á sambýlum. Þeir einstaklingar sem tóku þátt í almennum 

tómstundum sem voru þá ekki endilega hugsaðar fyrir fólk með þroskahömlun, fóru oftar 

en ekki í ýmsar íþróttir, til dæmis boccia, almennt félagsstarf og skemmtanir. Tæp 60% 

þátttakenda töldu eitthvað hindra þátttöku í tómstundum og félagslífi en ástæðurnar voru 

fyrst og fremst þær að það væru of fáir starfsmenn á vakt þar sem þeir bjuggu, heilsan 

hamlaði þátttöku og að þá vantaði liðsmann. Afþreying, eins og að hlusta á tónlist, 

heimsækja fólk, fara á kaffihús og tónleika, var það sem flestir nefndu þegar þeir voru 

spurðir út í hvaða félagsstörf og tómstundir hentuðu þeim best (Heiður Hrund Jónsdóttir 

og Friðrik. H. Jónsson, 2008).  

Þegar litið er til niðurstaðna norskrar rannsóknar sem snéri að lífsgæðum og aðstæðum 

eldra fólks með þroskahömlun þá kom þar fram að í tengslum við frístundir þá minnkaði 
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þátttaka einstaklinganna eftir því sem þeir urðu eldri. Einnig kom fram að aðeins 1% 

þátttakenda stundaði atvinnu á almennum atvinnumarkaði og 18% notuðust við atvinnu 

með stuðningi, á meðan aðrir sóttu sértilboð. Einstaklingarnir höfðu lítil sem engin tengsl 

við vini og ættingja og höfðu því helst samskipti við starfsfólk sitt. Þeir sem áttu foreldra á 

lífi hittu þá mjög sjaldan eða um einu sinni til tvisvar í mánuði. Athyglisvert var að mjög lágt 

hlutfall þátttakenda sagðist eiga vin, eða einungis um 26% (Bugge og Thorsen, 2004).  

Þegar litið er til þessara þriggja rannsókna, má sjá að meginniðurstaðan er sú að eldri 

borgarar með þroskahömlun nýta sér frekar þjónustu sem býður upp á félagsstarf sem 

skipulagt er fyrir fólk með þroskahömlun heldur en fyrir eldri borgara. Í niðurstöðum Ernu 

mátti sjá að ekki voru kynnt fyrir þátttakendum þau almennu tilboð sem standa þeim til 

boða í félagsstarfi aldraðra og draga má þá ályktun frá niðurstöðum hinna rannsóknanna 

að þar hafi einnig ekki verið kynnt almenn tilboð þar sem flestir sóttust í félagsstarf fyrir 

fólk með þroskahömlun og þátttaka minnkaði með aldrinum. 

3.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um öldrun og það ferli sem fólk gengur í gegnum þegar það eldist. 

Farið var ítarlega í lífshlaup fólks með þroskahömlun þar sem það var borið saman við 

lífshlaup ófatlaðs fólks og mátti þar sjá hversu ólíkt lífshlaupið er meðal þessara tveggja 

hópa. Þrátt fyrir að áhersla hafi verið sett í þessari ritgerð á lífshlaupið, sem er félagsleg 

kenning, þá var áhugavert að skoða kenningar tengdar öldrun sem teljast til sálfræðilegra 

kenninga. Þar mátti sjá að kenningarnar ná aðeins yfir ófatlað fólk á efri árum þar sem gert 

er ráð fyrir að einstaklingur upplifi miklar breytingar við það að fara yfir á elliárin. Einnig 

voru skoðaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fræðasviðinu og mátti sjá að niðurstöður 

þeirra gefa til kynna að eldra fólk með þroskahömlun hafi ekki úr mörgu að velja þegar 

kemur að tómstundum og félagsstarfi. Rannsóknirnar eiga þó það sameiginlegt að sýna 

fram á minnkun þátttöku fólks í félagsstörfum þegar líða tekur á elliárin og að flest fólk með 

þroskahömlun nýti sér félags- og tómstundastarf sem ætlað er fyrir fatlað fólk.  
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4 Félagsstarf  

Þegar einstaklingar hætta að vinna sökum aldurs eða heilsufars, gefst meiri tími fyrir félags- 

og tómstundastarf. Ekki er óalgengt að tómarúm myndist við tímamót sem þessi og því 

eykst mikilvægi þess að stunda félags- og tómstundastarf til muna. Einnig er mikilvægt að 

taka þátt til þess að fylla upp í félagslegar og sálrænar þarfir sínar (Anna Jónsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996). Til er ýmiskonar félags- og tómstundastarf 

fyrir eldri borgara en einnig er til sértækt félags- og tómstundastarf þar sem 

þjónustunotendur eru fatlað fólk. 

Þegar fjalla á um félagsstarf er gott að skoða skilgreiningar á skyldum hugtökum eins 

og frítíma, tómstundastarfi og frístundastarfi. Frítími er allur sá tími sem við höfum til 

aflögu, þar að segja sá tími sem við erum ekki bundin verkefnum, atvinnu eða öðrum 

skyldum og ráðum því algjörlega sjálf hvernig við ráðstöfum þeim tíma (Guðmundur Ari, 

2014). Þegar kemur að hugtakinu tómstundastarf má segja að það sé enginn eðlislægur 

munur á tómstundastarfi og frístundastarfi en í grunninn þá á eiga tómstundir sér stað í 

frítíma einstaklings. Tómstundir eru því athöfn eða hegðun sem á sér stað í frítímanum og 

flokkast sem tómstundir ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt en það eru þau skilyrði að 

einstaklingurinn sjálfur líti á að um tómstund sé að ræða. Einnig er horft til þess að athöfnin 

eða hegðunin sé frjálst val og veiti einstaklingnum sjálfum, ánægju og hafi jákvæð áhrif. 

Kjarninn í tómstundum felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010). Það má því segja að frítími sé svokallað yfirheiti þar sem tómstundastarf sé einn 

undirflokkur og undir honum sé síðan félagsstarf fyrir eldri borgara (Guðmundur Ari, 2014).  

Næst er áhugavert að fjalla um mikilvægi félagslegrar þátttöku. Ásamt því verður gerð 

grein fyrir þeim þremur vettvangsheimsóknum sem farnar voru til þess að fá betri innsýn í 

þau tilboð sem standa eldra fólki með þroskahömlun til boða. 

4.1 Mikilvægi félagslegrar þátttöku 

Félagsleg þátttaka á efri árum er mjög mikilvæg í tengslum við líkamlega og andlega heilsu 

en einnig er hún líka mikilvæg til þess að einstaklingar verði ekki fyrir félagslegri einangrun. 

Félagsleg einangrun er stórt heilsufarslegt vandamál sem herjar einna helst á eldri borgara 

samfélagsins og getur leitt af sér fjölmargan heilsufarslegan vanda. Þá hefur félagsleg 

einangrun verið skilgreind sem ástand þar sem fólk skortir tilfinninguna eða skynjunina um 

mikilvægi þess að tilheyra félagslegum hópi. Auk þess hafa rannsóknir sýnt að eldra fólk á í 

minni samskiptum við aðra ásamt því að eiga erfiðara með að halda tengslum (Nicholson, 

2012). Það má því sjá að félagsleg einangrun hefur mjög neikvæð áhrif á heilsu og vellíðan 

auk þess sem það er mjög algengt að aldraðir verðir fyrir félagslegri einangrun (Hawton 
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o.fl., 2011). Markmið með félagsstarfi er einmitt að draga úr félagslegri einangrun með því 

að stuðla að samskiptum og félagsskap meðal fólks (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Það getur verið mikilvægt að vera félagslega virkur en rannsóknir hafa sýnt að aldraðir 

einstaklingar sem eru virkir félagslega eru oft á tíðum betur staddir andlega. Einnig benda 

rannsóknir til þess að mikilvægt sé fyrir andlega heilsu að viðhalda félagslegri þátttöku á 

efri árum. Það sem stuðlar að andlegri vellíðan er félagslegt umhverfi samfélagsins sem 

samanstendur af félagslegum samskiptum. Rannsóknir hafa sýnt sterk tengsl á milli þess að 

eiga sterkt félagslegt net og heilsu en sterk félagsleg tengsl geta til dæmis komið í veg fyrir 

einmannaleika, þunglyndi og andlega hnignun. Þannig að því stærra félagslegt net sem 

einstaklingar hafa, því betri verður heilsa einstaklinga á efri árum. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að hættan á vitglöpum og andlegri hrörnun eykst hjá þeim einstaklingum sem ekki eru 

í miklum félagslegum samskiptum. Það má því segja að niðurstöður flestra rannsókna séu 

þær að þeir sem taka þátt í félagslegri starfsemi sem felur í sér náin samskipti finni fyrir 

aukinni vellíðan og betra heilsufari á efri árum (Flatt og Hughes, 2013). 

Þegar kemur að því að skoða félagsstörf sem standa eldri borgurum til boða má sjá að 

fjölbreytt dagskrá er í boði fyrir eldri borgara í hverju sveitafélagi. Félagsstarf eldri borgara 

felst fyrst og fremst í því að fólk hittist og gerir eitthvað saman og hefur samskipti við annað 

fólk á svipuðum aldri. Eldri borgarar hittast þá gjarnan í þjónustumiðstöðvum og kirkjum. 

Það sem er í boði er oft tengt hreyfingu, föndri, tónlist, spilum og lestri en einnig er í boði 

að borða saman hádegismat og kaffi. Til þess að komast að því hvernig félagsstarf fyrir eldra 

fólk með þroskahömlun fer fram voru heimsóttir þrír staðir sem bjóða upp á félagsstarf fyrir 

þennan hóp.  

4.2 Vettvangsheimsóknir  

Eins og fram hefur komið er viðfangsefni ritgerðarinnar að skoða hvers konar starf fer fram 

á þeim stöðum sem bjóða upp á félagsstarf fyrir eldra fólk með þroskahömlun. Hér að 

neðan verða kynntar þær vettvangsheimsóknir sem farið var í til að afla gagna um 

félagsstarf fyrir fólk með þroskahömlum. Markmið var að fá betri innsýn í félagsstarf fyrir 

fólk með þroskahömlun og fá upplýsingar um hvers konar starf fer fram hjá þeim sem bjóða 

upp á félagsstarf fyrir eldra fólk með þroskahömlun. 

Til þess að ákveða hvaða vettvangsstaði ætti að heimsækja var tekinn saman listi yfir 

þá staði sem bjóða upp á félagsstarf fyrir fullorðið fólk með þroskahömlun og þau sem 

komin eru á efri ár og valdir þrír af handahófi. Þeir staðir sem urðu fyrir valinu voru 

Lækjarás, Út og suður og Fjölmennt. Þegar kom að því að fara í vettvangsheimsóknir var 

haft samband við forstöðumenn eða þá sem höfðu yfirumsjón með starfsemi hvers staðar, 

með því að senda tölvupóst með þeirri ósk rannsakenda um að fá að koma í heimsókn og 
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kynna sér starfsemina. Þó var öðruvísi farið að einni vettvangsheimsókninni þar sem um 

opið hús var að ræða og því settu rannsakendur sig ekki í samband við neinn ákveðinn aðila. 

Svörin létu ekki standa á sér og var því hægt að fara í allar vettvangsheimsóknirnar í lok 

febrúar og byrjun mars. Í vettvangsheimsóknunum í Lækjarás og Út og suður voru það 

einstaklingarnir sem rannsakendur höfðu sett sig í samband við sem tóku á móti þeim og 

kynntu starfsemina, ásamt því að sýna aðstöðu og gefa rannsakendum tækifæri til þess að 

fylgjast með starfinu. Heimsóknin í Fjölmennt var með svipuðum hætti þar sem tekið var á 

móti rannsakendum og starfsemin kynnt ásamt því að þeim var sýnd aðstaðan. Áður en 

farið var í hverja heimsón höfðu rannsakendur sett niður lista yfir upplýsingar sem leitað 

var að um starfsemina og höfðu með sér punkta til þess að spyrja um í hverri heimsókn. 

Helstu upplýsingar sem leitast var við að afla í hverri heimsókn voru upplýsingar um hvaða 

hugmyndafræði starfsemin hefur að leiðarljósi ásamt almennum upplýsingum eins og um 

aldurstakmark. Þær kynningar sem rannsakendur fengu á hverjum stað voru mjög ítarlegar 

og yfirleitt komu allar upplýsingar fram í þeim. Hver heimsókn stóð yfir í 1-2 klukkustundir 

og á þeim tíma náðu rannsakendur að fá allar þær upplýsingar sem þeir þurftum til þess að 

fá innsýn í það félagsstarf sem í boði er fyrir eldra fólk með þroskahömlun. 

4.2.1 Lækjarás 

Eins og komið hefur fram þá heimsóttu rannsakendur Lækjarás sem er dagþjónusta og 

býður upp á fjölbreytta þjónustu fyrir fólk með þroskahömlun á öllum aldri. Starfseminni er 

þó skipt niður að einhverju leyti eftir aldri og einkennist sú þjónusta sem er í boði fyrir þau 

sem eru komin á efri árin, af fjölbreyttri afþreyingu. Þeim einstaklingum sem nýta sér 

þjónustuna, standa til boða ýmis tilboð sem einstaklingar velja sér eftir áhugasviði. 

Einstaklingar sem komnir eru á efri árin koma ýmist daglega í Lækjarás eða allt niður í einn 

dag í viku. Einnig er hægt að velja um að vera heilan dag eða hálfan eða jafnvel aðeins í 

nokkrar klukkustundir. Það eru því ekki allir sem velja sér virknihópa heldur mæta í Lækjarás 

til þess að njóta samverunnar með öðrum einstaklingum. 

Lækjarás starfar eftir hugmyndafræði Wolf Wolfensberger þar sem lögð er áhersla á 

mikilvægi félagslegrar þátttöku fatlaðs fólks. Eins og fram hefur komið þá skilgreinir 

Wolfensberger hugmyndafræði sína á þann hátt að leggja eigi áherslu á þjálfun og þroska 

fatlaðs fólks ásamt því að fatlað fólk ætti að eiga sem mest í samskiptum við ófatlað fólk og 

nýta sér frekar almenn þjónustutilboð (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Að þessu leyti er 

starfsemi eins og fram fer í Lækjarási í raun í andstöðu við þá hugmyndafræði sem 

Wolfensberger byggir á. Einnig er lögð áhersla á áhugasvið starfsfólks dagþjónustunnar sem 

er að mestum hluta faglært fólk, og hvernig þeirra áhugasvið nýtist innan Lækjaráss en sem 
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dæmi þá er starfsmaður sem hefur mikinn áhuga á Eurovision fenginn til þess að vera með 

Eurovision hóp þar sem rætt er saman og undirbúningur í fullum gangi fyrir keppnina.  

Þau tilboð sem standa einstaklingum til boða eru fjölbreytt og fara ýmist fram innan 

Lækjaráss eða utan. Sú afþreying sem er í boði utan Lækjaráss myndi teljast til 

sjálfboðavinnu í fyrirtækjum eins og Rauða krossinum og kirkjugörðunum þar sem verið er 

að flokka föt og endurvinna leiðakerti. Þeir sem hafa áhuga á útivist geta sótt um að fara í 

gönguhóp eða kraftgönguhóp og einnig eru í boði boltaíþróttir. Þeir sem hafa áhuga á 

handavinnu geta farið í smiðjuhóp þar sem er föndrað og útbúið ýmiskonar handverk sem 

stundum er svo selt á markaði sem Lækjarás heldur tvisvar á ári. Ásamt Eurovision hóp, er 

hægt er að velja um að vera í minningarvinnu sem er vinsælt af eldri kynslóðinni og fer fram 

inn í herbergi sem innréttað er í anda gömlu daganna þar sem þátttakendur rifja upp gamla 

tíð, segja frá sjálfum sér og hlusta á aðra. Einnig er í boði að nýta sér góða aðstöðu Lækjaráss 

sem inniheldur heitan pott innandyra, en þar er markmiðið að slaka á og láta sér líða vel í 

vatninu.  

4.2.2 Út og suður 

Út og suður er starfsemi sem rannsakendur kynntu sér og býður hún upp á margs konar 

félagsstarf fyrir fólk með þroskahömlun. Þar má meðal annars nefna laugardagsklúbb, 

gönguklúbb og menningarklúbb.  

Rannsakendur heimsóttu laugardagsklúbbinn sem er fjölmennasti klúbbur sem Út og 

suður býður upp á en þar hittist, á hverjum laugardegi, hópur fólks með þroskahömlun sem 

nýtur félagsskaps hvers annars. Í laugardagsklúbbnum er helst að finna fólk, 50 ára og eldra, 

en aldursbilið er frá 24 ára og eru elstu þjónustuþegnar um sjötugt. Unnið er eftir 

hugmyndafræði Wolf Wolfensberger þar sem áherslan var lögð á að virða 

sjálfsákvörðunarrétt og virðingu fyrir einstaklingnum. Lögð er áhersla á það að einstaklingar 

séu ekki einangraðir heldur virkir þátttakendur í samfélaginu í 

anda Wolfensberger. Markmið þeirra er að sem flestir fatlaðir einstaklingar taki þátt í 

einhvers konar félagsstarfi og er hugsunin sú að þeir klúbbar sem starfsemin býður upp á, 

séu þess valdandi að einstaklingarnir muni sækjast eftir frekara félagsstarfi og félagsskap, 

þá jafnvel með ófötluðu fólki. Einnig er markmiðið að auka sjálfstæði og efla 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins.  

Í laugardagsklúbbnum fer fram bingó annan hvern laugardag en þá taka þátt þeir 

einstaklingar sem hafa áhuga og reynt er að gæta þess að allir fái vinning í hverjum mánuði. 

Þegar ekki er boðið upp á bingó þá er það einstaklingsbundið hvað hver og einn 

einstaklingur vill gera. Sumir vilja spjalla saman á meðan aðrir spila eða leggja kapal, sauma, 

lesa blöð eða taka myndir. Rannsakendum þótti ljóst að ekki allir væru í samskiptum við 
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aðra í klúbbnum en hefðu þó áhuga á að mæta reglulega. Því má draga þá ályktun að 

þeir einstaklingar upplifi sig sem virka þátttakendur án þess að blanda geði við aðra, eins 

og oft vill verða með fatlað fólk og þá sérstaklega einstaklinga með skerta hreyfigetu og 

tjáningu.  

Í gönguklúbbnum er gengið að meðaltali tvo kílómetra um miðbæinn á hverjum 

fimmtudegi og endað á kaffihúsi. Í menningarklúbbnum sem er einnig í boði, er farið 

nokkrum sinnum í mánuði í kvikmyndahús, leikhús eða út að borða. Þá er lögð mikil áhersla 

á að farið sé á kvikmyndir eða leiksýningar að kvöldi til og á sýningar sem eru ætlaðar 

fullorðnu fólki en ekki barnasýningar sem eru sýndar að degi til.  

4.2.3 Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð 

Þegar rannsakendur fréttu af því að Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöðin, væri 

að bjóða upp á námskeið fyrir fólk með þroskahömlun, 20 ára og eldra, þá ákváðu þeir að 

kynna sér starfsemina betur með því að fara í vettvangsheimsókn og athuga hvort þarna 

væru námskeið í boði sem myndu henta eldri borgurum með þroskahömlun. Þrátt fyrir að 

starfsemin einkenndist að miklu leyti af námi og þá helst námi fyrir ungmenni sem eru að 

útskrifast úr framhaldsskólum og eru með þroskahömlun, þá eru námskeiðin opin öllum 

sem náð hafa 20 ára aldri. Í ljós kom að það er þó nokkuð um að eldra fólk með 

þroskahömlun nýti sér námskeiðin sem eru í boði enda mikið úrval af fjölbreyttum 

námskeiðum þar sem allir ættu að finna eitthvað við hæfi.  

Mikill fjöldi námskeiða er í boði fyrir þjónustunotendur en þau námskeið sem myndu 

henta vel fyrir fullorðið fólk og eldri borgara væru til dæmis; myndlistarnámskeið, 

heimilisfræðinámskeið, tónlistar- og leiklistarnámskeið ásamt ýmsum íþróttanámskeiðum. 

Þetta eru þó einungis nokkrir af þeim yfirflokkum sem starfsemin býður upp á. Á 

myndlistarnámskeiðum getur fólk ýmist valið námskeið þar sem verið er að mála, leira eða 

föndra ýmislegt. Á heimilisfræðinámskeiðum er hægt að velja námskeið þar sem eldað er 

eftir heimshornum, fæðutegundum eða saumaklúbbsnámskeið þar sem lögð er áhersla á 

að elda, búa til handverk og spjalla í notalegu umhverfi. Tónlistarnámskeiðin eru mörg en 

þar á meðal er kórastarf, einnig hægt að læra einsöng eða læra á hljóðfæri. Það sem stendur 

til boða í íþróttum er meðal annars vatnsleikfimi, tækjaleikfimi og jóga. Námskeiðin eru 

mjög mismunandi eins og þau eru mörg, en tímalengd námskeiða geta verið allt frá 

nokkrum skiptum upp í heila önn. Einnig er mismunandi hversu oft námskeiðin eru haldin í 

viku, flest námskeiðin eru einu sinni í viku en sum tvisvar til þrisvar í viku. Lögð er áhersla á 

einstaklingsmiðun og því hægt að vera í einkatímum í flestum námskeiðum en einnig er 

reynt að raða niður á námskeið því fólki sem á hvað best saman. 
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4.3 Samantekt  

Í þessum kafla kom fram mikilvægi þess að taka þátt í félagsstarfi á efri árum til að minnka 

líkurnar á því að verða fyrir einangrun frá samfélaginu. Þær rannsóknir sem fjallað var um í 

kaflanum benda til þess að félagslegt net og andleg heilsa haldist í hendur þar sem að það 

fólk sem tekur þátt í félagsstarfi á eldri árum verður síður fyrir félagslegri einangrun og er 

betur statt hvað varðar andlega heilsu. 

Eftir að hafa farið á þrjá staði sem bjóða upp á félags- og tómstundarstarf fyrir fólk með 

þroskahömlun má sjá að það sem er í boði innan hverrar starfsemi er nokkuð fjölbreytt 

starf. Mikilvægt er að fólk með þroskahömlun hafi val um það hvort eða hvernig það vill 

eyða frítíma sínum og þeir sem kjósa að nýta sér sértæk tilboð sem eru í boði fyrir fólk með 

þroskahömlun eiga að hafa um fjölbreytta þjónustu að velja. Þar sem áhugasvið hvers og 

eins er mismunandi er því mikilvægt að fólk með þroskahömlun kynni sér það ítarlega hvaða 

tilboð séu í boði eða fái aðstoð við það að velja það sem vekur áhuga hvers og eins. Sjá 

mátti margt líkt með stöðunum þremur sem heimsóttir voru þar sem í grunninn er um 

námskeið eða tilboð að ræða. Hægt er að velja um þrjár tegundir klúbba hjá Út og suður og 

í Lækjarási eru tilboð sem einstaklingar geta valið sér eftir áhugasviði en það geta til dæmis 

verið útivist eða handavinna. Svipað mátti sjá í Fjölmennt þar sem valið er námskeið eftir 

áhugasviði. Taka skal fram að þjónustuþegar þurfa að greiða fyrir öll þessi félags- og 

tómstundartilboð og er ákveðið verð fyrir hvert og eitt námskeið/tilboð sem valið er.  
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5 Umræður og lokaorð 

Í upphafi verkefnisins var lagt upp með það markmið að skoða hvers konar starf færi fram 

inn á þeim stöðum sem bjóða upp á félagsstarf fyrir eldra fólk með þroskahömlun. Til þess 

að komast að niðurstöðu var umfjöllunin byggð á fræðilegum heimildum ásamt 

vettvangsheimsóknum. Niðurstöður leiddu í ljós að félagsstarf sem ætlað er fólki með 

þroskahömlun, byggist að mestu leyti á félagsskap og samveru innan um annað fólk með 

þroskahömlun. Félagsstarfið sem fer fram innan þeirra þriggja staða sem heimsóttir voru í 

tengslum við verkefnið einkenndist að mestu leyti af námskeiðum og klúbbum sem fólk gat 

valið um að taka þátt í, eftir áhugasviði. Þau námskeið sem standa fólki með þroskahömlun 

til boða, eru yfirleitt með það markmið að veita fólki félagsskap, viðhalda eða efla færni 

einstaklingsins og jafnvel kenna einstaklingum nýja hluti. Þá má helst nefna dæmi um 

námskeið sem snúa að útivist, sjálfboðastörfum, matreiðslu, menningarviðburðum og svo 

mætti lengi telja. Einnig var í boði hjá Út og suður og Lækjarási að mæta á staðinn og njóta 

samverunnar með öðrum með því að spjalla, spila eða gera það sem hver og einn hefur 

ánægju af og því enginn þvingaður til þess að taka þátt í ákveðinni dagskrá eða námskeiði. 

Frábært er að sjá hversu mörg námskeið eru í boði fyrir þennan hóp hjá þeim stöðum 

sem heimsóttir voru og að einstaklingarnir geti sjálfir valið sér námskeið en þegar horft er 

til hugmyndafræðinnar má sjá að ákvarðanatakan ýtir undir sjálfræði einstaklingsins. Það 

að hafa val og tækifæri til þess að taka eigin ákvarðanir eru einmitt grundvallaratriði 

varðandi sjálfræði að mati þeirra Ástríðar Stefánsdóttur og Vilhjálms Árnasonar (2004). Eins 

og fram hefur komið, má sjá að félagsleg þátttaka er gríðarlega mikilvæg fyrir alla, þar með 

talið fólk með þroskahömlun en hún er mikilvæg til þess að viðhalda góðri andlegri heilsu 

ásamt því sem hún spornar gegn félagslegri einangrun sem eldra fólk upplifir oftar (Flatt og 

Hughes, 2013; Nicholson, 2012). Því telja rannsakendur mikilvægt að fólk með 

þroskahömlun á efri árum sé virkt í samfélaginu og sæki það félagsstarf sem hentar þeirra 

áhugasviði. Í tengslum við hugmyndafræðina áttu tveir vettvangsstaðir það sameiginlegt að 

starfa í anda hugmyndafræði Wolf Wolfensberger þar sem hugmyndafræðin leggur áherslu 

á að fatlað fólk eigi í sem mestum samskiptum við ófatlað fólk og að fatlað fólk eigi að nýta 

sér almenn þjónustutilboð í stað sérúrræða (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þetta vakti 

athygli rannsakenda þar sem vettvangsstaðirnir teljast til sérúrræða þar sem þeir byggja á 

þjónustu fyrir fólk með þroskahömlun og eru því í raun ekki í anda hugmyndafræði 

Wolfensberger. Í vettvangsheimsóknum kom í ljós að Út og suður, Lækjarás og Fjölmennt, 

starfa í anda samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlað fólks (19. grein/ 2007) og 

(30. grein/ 2007) þar sem áhersla er lögð á virka þátttöku fólks með þroskahömlun og með 
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því að bjóða upp á fjölbreytt úrval námskeiða og einstaklingsbundna þjónustu, er reynt að 

koma í veg fyrir félagslega einangrun. 

Eftir að hafa grafið ofan í fræðilegar heimildir sem snúa að eldra fólki með 

þroskahömlun og félagsstörfum þá hafa ýmsar niðurstöður komið í ljós. Fjallað var um 

lífshlaupskenningar Priestley (2003) sem ganga almennt út frá því að allt lífshlaupið mótist 

af hugmyndum samfélagsins um hvað teljist vera eðlilegt. Þær varpa því ljósi á lífshlaup 

einstaklingsins og þær breytingar sem ófatlað fólk upplifir yfir allt æviskeiðið. Þegar kom að 

því að skoða lífshlaup fólks með þroskahömlun kom í ljós að lífshlaup þess einkennist af 

einni samfellu þar sem það fær ekki að upplifa þær breytingar sem ófatlað fólk upplifir 

þegar það flyst á milli æviskeiða. Þá kom einnig í ljós að ungt fólk með þroskahömlun hefur 

oftar en ekki verið í dagþjónustum frá unga aldri og verið á fyrrnefndum námskeiðum 

nánast alla sína ævi. Ungt fólk með þroskahömlun hefur oft verið sett í sama hóp og aldraðir 

þar sem það nýtir sér yfirleitt sömu þjónustu og þeir sem eldri eru. Það má því draga þá 

ályktun að eldra fólk með þroskahömlun upplifi ekki þátttöku í félagsstarfi á sama hátt og 

ófatlað fólk upplifir félagsstörf. Þátttaka ófatlaðra í félagsstarfi er oft á tíðum nýr hluti af lífi 

fólks þegar það kemst á elliárin þar sem þáttaskil eiga sér stað hjá flestum þegar þeir hætta 

störfum á atvinnumarkaðinum.  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort fólk með þroskahömlun sæki meira í félagsstarf sem 

ætlað er sérstaklega fyrir fólk með þroskahömlun en eins og niðurstöður rannsóknar Ernu 

Einarsdóttur (2008) gáfu til kynna, þá vildi þessi hópur sækja almennt félagsstarf en vissi 

ekki hvað væri í boði. Því var raunin sú að flestir nýttu sér félagsstarf fyrir fólk með 

þroskahömlun. Að mati rannsakenda mætti því leggja meiri áherslu á að kynna almenn 

tilboð um félagsstörf fyrir fólki með þroskahömlun til þess að gefa þeim tækifæri sem vilja 

notfæra sér almenn tilboð. Ef úrvalið verður meira þá ætti það að ýta undir aukið sjálfræði 

einstaklingsins og ef fleira fólk með þroskahömlun færi að nýta sér almenn tilboð þá gæti 

jafnvel orðið ákveðin tilbreyting í lífi fólks að sækja almennt félagsstarf á elliárunum. Það 

gætu samt sem áður verið þættir sem hefðu áhrif á það hversu lítil þátttaka er í almennu 

félagsstarfi líkt og viðhorf til fólks með þroskahömlun en með bættum lífsskilyrðum fólks 

með þroskahömlun og bættri lagasetningu með áherslu á mannréttindi og sjálfræði þá mun 

framtíðin vonandi einkennast af fleiri tilboðum varðandi félagsstarf fyrir eldri borgara þar 

sem fólk með þroskahömlun væri orðinn stærri hluti af almenna félagsstarfinu. 

Eftir vinnu við þessa ritgerð gerum við, höfundar, okkur betri grein fyrir því hvaða 

félagsstörf standa eldra fólki með þroskahömlun til boða. Fyrir okkur, verðandi þroskaþjálfa 

í búsetuþjónustu fyrir fólk með þroskahömlun, finnst okkur mikilvægt að vita hvað stendur 

þjónustuþegum okkar til boða og að okkar mati þurfum við að vera virk í því að kynna fyrir 
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þeim öll þau tilboð sem standa þeim til boða, hvort sem þau teljast til sérúrræða eða sem 

almenn tilboð. Það vakti einnig ánægju okkar að sjá hvernig aðstæður fólks með 

þroskahömlun og viðhorf til þeirra hefur breyst til hins betra í seinni tíð, en jafnframt finnst 

okkur sárt að sjá hvað þessi hópur hefur þurft að berjast mikið og lengi fyrir því að fá 

mannréttindi sín viðurkennd. Það má þó ennþá í dag bera kennsl á aðgreiningu í 

samfélaginu og munum við sem verðandi þroskaþjálfar leggja áherslu á að minnka 

aðgreiningu með því að hvetja fólk með þroskahömlun til þess að vera ófeimið við að sækja 

almenn tilboð og eiga sem mest í samskiptum við ófatlað fólk, í anda hugmyndafræði 

Wolfensberger og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  
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