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Ágrip (útdráttur) 

Þetta verkefni er lokaritgerð til BA-prófs í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 

Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um gildi tómstunda í tengslum við byggðaþróun og gildi 

tómstunda fyrir lítið samfélag eins og Vopnafjörð. Í ritgerðinni er sótt í heimildir og 

fyrirliggjandi gögn er varða byggðaþróunarverkefnið Veljum Vopnafjörð en það er 

verkefni sem Byggðastofnun hefur verið að vinna í samstarfi við Vopnafjarðarhrepp. 

Ritgerðin byggir einnig á reynslu höfundar sem íbúi á Vopnafirði og starfsmaður í 

félagsmiðstöðinni Drekanum.  Einnig var leitað eftir sjónarmiðum íbúa sem fengin voru 

fram með spurningakönnun sem lögð var fyrir nokkra Vopnfirðinga. Markmiðið með 

ritgerðinni er að skoða reynslu og gildi tómstunda fyrir samfélagið og hver áhrifin eru á líf 

fólks í litlum samfélögum eins og Vopnafirði að það séu tómstundir í boði. Með því að 

skrifa ritgerð og vinna könnun meðal íbúa langaði mig til að skoða hvert gildi tómstunda 

er við uppbyggingu byggða. Eftir rýni og lestur höfundar á ýmsu efni er tengjast 

byggðaþróun þá vakti það sérstaka athygli hversu lítið var þar fjallað um tómstundir fólks. 

Spurningin er hvort ekki sé þörf á því að leggja meiri áherslu á þann þátt í 

byggðaþróunarverkefnum í framtíðinni. Niðurstaða Veljum Vopnafjörð verkefnisins er að 

ef við viljum að unga fólkið komi heim að loknu námi þarf að auka atvinnumöguleika 

þeirra. Niðurstaða höfundar er að ennfremur er mikilvægt að hafa fjölbreyttari 

tómstundir fyrir alla til að treysta byggð og búsetu því tómstundir gegna mikilvægu 

hlutverki í lífi fólks. Í máli íbúa á Vopnafirði kom einnig fram rík áhersla að í tómstunda og 

félagsstarfi sé lögð rík áhersla á að sameina kynslóðirnar og nýta þekkingu hvers annars. 

Helstu niðurstöður viðtala eru að það skiptir miklu máli fyrir val á búsetu að atvinna og 

góð grunnþjónusta sé á staðnum. Það að fólk hafi og stundi tómstundir við sitt hæfi getur 

einnig haft veruleg áhrif á að fólk velji sér fasta búsetu á staðnum.   
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Formáli 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta viðfangsefni er samtal sem ég átti við 14 ára dætur 
mínar um tómstundir á Vopnafirði. Þær bentu mér á að það væru ekki allir sem hefðu 
áhuga á fótbolta eða blaki sem væru á þeirra aldri og t.d. ef einhvern langaði í leiklist þá 
væri það ekki hægt á Vopnafirði. Þeim fannst vanta eitthvað fyrir þá sem væru ekkert fyrir 
íþróttir.  

Þannig er að unga fólkið okkar þarf að fara í burtu í framhaldsskóla 16 og 17 ára og 
mörg hver koma ekki aftur heim eftir nám. Þegar ég fór að velta þessu verkefni fyrir mér 
tók ég spjall við nokkra Vopnfirðinga og þá barst verkefnið Veljum Vopnafjörð í tal. 
Talsverður tími hefur farið í að velta verkefninu fyrir sér og eftir námskeiðið Samstarf í 
skóla og frístundastarfi sem Kolbrún Pálsdóttir og Eygló Rúnarsdóttir kenndu þá vissi ég að 
mig langaði til að fjalla um gildi tómstunda fyrir byggðaþróun á Vopnafirði. Við vinnu 
ritgerðarinnar fékk ég margar hugmyndir sem ég hef hug á að styðjast við til að mynda 
samstarf á milli kynslóða í tómstundum.  

Mig langar til að þakka nokkrum aðilum fyrir aðstoð við gerð verkefnisins. Fyrst 
langar mig til að þakka eiginmanni mínum og dætrum fyrir hvatningu og skilning á meðan 
unnið var við verkefnið og undanfarin þrjú og hálft ár. Viðmælendum mínum þakka ég 
fyrir að taka þátt í rannsókninni og fyrir upplýsingarnar sem svörin veittu mér. Borghildi 
Sverrisdóttur tómstundafulltrúa og eldri borgurum sem ég fékk að vera með í 
vettvangsnámi í Sundabúð á vorönn 2018 þakka ég fyrir allt skemmtilega spjallið. Að 
lokum langar mig til að þakka leiðbeinanda mínum Jakobi Frímanni Þorsteinssyni fyrir 
góða innsýn og hvatningu í gegnum ritgerðina.   

Þetta verkefni 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 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  

 

Vopnafjörður, ____.__________________ 2019 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Skipulagt tómstundastarf í litlum samfélögum skiptir miklu máli fyrir samfélagið. Á litlu 

stöðunum er það oft fólkið sjálft sem þarf að skemmta sér og öðrum í samfélaginu. 

Höfundi langaði til að skoða mannlífið á Vopnafirði og ekki síst taka fyrir hvaða tómstundir 

íbúar eru að stunda og hvaða gildi þær hafa fyrir fólk og samfélag. Talsverð fólksfækkun 

hefur orðið á Vopnafirði síðustu 20 árin eða 197 manneskjur en árið 2018 bjuggu 655 

manns á Vopnafirði (Hagstofa, 2018). Höfundur hefur mikinn áhuga á að vita hvort það 

hafi áhrif á val á búsetu fyrir íbúa að tómstundir séu í boði á staðnum.  

Með verkefninu langaði mig til að fanga raddir íbúa á Vopnafirði með viðtölum við 

nokkra Vopnfirðinga á ýmsum aldri um gildi tómstunda í samfélaginu. Einnig langaði mig 

til að vita hvort það væru einhver byggðaþróunarverkefni í gangi vegna þessarar 

fólksfækkunar. Ég skoðaði þróunarverkefni sem stýrt var af Byggðastofnun í samstarfi við 

Austurbrú og Vopnafjarðarhrepp. Verkefnið sem kallast Veljum Vopnafjörð hófst í apríl 

2016 og lauk í apríl 2017, mikill áhugi heimafólks var fyrir þessu verkefni en kjörorð 

verkefnisins var Yngri Vopnafjörður- Kraftmeiri Vopnafjörður -Fjölbreyttari Vopnafjörður. 

Áhersla var meðal annars á að eiga samstarf við unga fólkið, auka lýðræðisvitund og 

valdefla en ungmennaráð var stofnað haustið 2017 upp úr þessu verkefni. Fjölbreyttari 

atvinna og stuðningur við nýsköpun. Afþreying og menning gönguferðir fiðlu og vídeoverk 

um Vopnafjörð. Auka þarf virkni eldri Vopnafirðinga í samfélaginu. 

  Fræðilegi kaflinn tekur yfir hversu mikilvægar tómstundir eru fyrir alla í samfélaginu 

og ekki síst mikilvægi þess að hlað öllum aldurshópum. í þessari ritgerð er m.a. leitast eftir 

því að svara spurningunni: Hvaða gildi hafa tómstundir í uppbyggingu í litlu samfélagi . 
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2 Vopnafjörður – samfélag og tómstundir 

 

Mynd 1 Vopnafjörður 

 

Vopnafjörður er lítill veðursæll bær á Norðausturlandi, íbúafjöldi í sveitafélaginu er 655 

manns. Vopnafjörður hefur nokkra sérstöðu því langt er í næstu þéttbýlisstaði og það þarf 

yfirleitt að fara yfir einhverja fjallvegi til að komast þangað, þar sem Þórshöfn er í 80 km 

fjarlægð, Egilsstaðir eru í 100 km fjarlægð, Akureyri er í 270 km fjarlægð og Húsavík í 200 

km fjarlægð. Stutt er í alla náttúru á Vopnafirði og margar merktar gönguleiðir og talsvert 

er um að tómstundir tengist náttúrunni með einhverjum hætti hjá fólki á öllum aldri. 

Vegna staðsetningar þá þurfa Vopnfirðingar oft að vera sjálfum sér nógir og vera duglegir 

að búa sér til skemmtun sjálfir og fá viðburði á staðinn eða standa sjálfir fyrir viðburðum.    

Stærstu atvinnuveitendurnir á Vopnafirði eru Vopnafjarðarhreppur og HB Grandi 

sem rekur uppsjávarfrystihús og verksmiðju með um 75 fasta starfsmenn á launum. 

Starfsfólk Vopnafjarðarhrepps eru um það bil 115 manns og eru stærstu vinnustaðirnir 

Vopnafjarðarskóli, hjúkrunarheimilið Sundabúð og leikskólinn Brekkubær. Tvær 

hárgreiðslustofur eru á staðnum, fótaaðgerðastofa og gjafavöruverslun, kaffihús, 

matvöruverslun, sjoppa og hótel. Sláturfélag Vopnafjarðar rekur sláturhús allt árið með 

tvo til þrjá starfsmenn og yfir sláturtíðina eru 57 starfsmenn starfandi hjá félaginu. 
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Tafla 1 Aldursdreifing á Vopnafirði 2018 

 

Þegar skoðaður er sambærilegur þéttbýlisstaður eins og t.d. Seyðisfjörður sem er með 

676 íbúa kemur í ljós svipuð aldursdreifing yngri barna  eða 64 börn á aldrinum 0 - 9 ára 

og 63 börn á Vopnafirði. Heldur færri eru á aldrinum 10 – 19 ára á Seyðisfirði en þar eru 

einungis 67 ungmenni á aldrinum 10 - 19 ára á móti 97 á Vopnafirði. Mestur munur er þó 

á aldurshópurinn 30 – 49 ára sést mestur munur en á Vopnafirði eru aðeins 131 á móti 

167 á Seyðisfirði og fólk á aldrinum 50 – 69 eru heldur fleiri á Seyðisfirði eða 204 á móti 

189 á Vopnafirði. Það sem er kannski ólíkt með þessum tveimur stöðum er að mikil 

fjölgun verður á sumrin á Seyðisfirði vegna ferðamanna og sumarmannlífið verður 

fjölbreyttara en á veturna, á Vopnafirði fáum við unga fólkið okkar heim úr skólum en ekki 

eins mikið af ferðamönnum. Mannlífið breytist en kannski ekki eins mikið eins og á 

Seyðisfirði en 19.973 farþegar komu t.d. með Norrænu sumarið 2017 (Ferðamálastofa, 

2018). 

 Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands (2018) kemur fram að á 20 árum 

hefur Vopnfirðingum fækkað um 197 en mesta fækkunin hefur orðið á ungu fólki. 
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Tafla 2 Samanburður á árunum 1998 og 2018 

 

Börnum níu ára og yngri hefur fækkað um 74 og ungmennum á aldrinum 10 til 19 ára 
hefur fækkað um 37 sem gera samtals 111 Vopnfirðingar. Fólki á aldrinum 30 – 39 ára 
hefur fækkað um 64 og fólki á aldrinum 40 – 49 hefur fækkað um 54. Hlutfallslega hefur 
minnsta fækkun orðið á fólki á aldrinum 20 til 29 ára en árið 1998 voru 113 Vopnfirðingar 
á þeim aldri en í dag eru þeir 87. Mesta breytingin er þó á fjölda fólks á aldrinum 50 ára til 
99 ára en það eru 58 fleiri á Vopnafirði í dag en árið 1998 (Hagstofa Íslands, 2018).   

 

2.1 Þróunarstarf hjá Austurbrú 
Austurbrú er sjálfseignastofnun sem stofnuð var 2012, af yfir 30 stofnaðilum, þar á meðal 
öllum sveitafélögum á Austurlandi, öllum háskólum landsins, stéttarfélögum og helstu 
fagstofnunum og hagsmunasamtökum atvinnulífsins. Markmið Austurbrúar er að vinna að 
hagsmunamálum íbúa á Austurlandi, stofnunin er í forsvari fyrir þróun samfélags, 
atvinnulífs, símenntunar, Háskólanáms, rannsóknar- og menningarstarfs á Austurlandi. 
Eitt af aðalmarkmiðum Austurbrúar er að vera vettvangur fyrir samstarf og samþættingu 
á þjónustu (Austurbrú, 2018).  

2.2 Íþróttastarf hjá Einherja  
Ungmennafélagið Einherji var stofnað árið 1925. Einherji heldur úti meistaraflokki kvenna 

og karla ásamt mjög öflugu starfi yngri flokka. Einherji er í góðu sambandi við skólann og 

leikskólann en á hverju vori er elstu krökkunum á leikskólanum boðið að mæta á æfingar 

með 1. bekk grunnskólans. Einherji hefur verið í samstarfi við Ungmennafélag Íslands á 
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Austurlandi en frjálsíþróttaþjálfari hefur komið einu sinni í viku í u.þ.b. mánuð á sumrin og 

er boðið upp á frjálsar íþróttir. Árið 2016 fékk Einherji grasrótarverðlaun KSÍ (Ksi,2017). 

Frá 2012 til 2018 hefur Umf. Einherji í samstarfi við Fjaðrirnar, blaklið kvenna, haldið 

úti krakkablaki, í dag eru 70 prósent grunnskólabarna í krakkablaki. Það heyrir til 

undantekninga ef grunnskólakrakkarnir eru ekki að æfa fótbolta og eigum við mjög 

efnilega krakka, í flestum flokkum urðu krakkarnir okkar efstir í sínum riðli á Íslandsmótinu 

síðasta sumar (Ksí, 2018). 

 

2.3 Annað tómstunda- og félagsstarf  
Skipulagt tómstundastarf í litlum samfélögum skiptir miklu máli fyrir samfélagið. Á litlu 
stöðunum er það oft fólkið sjálft sem þarf að skemmta sér.  

Talsvert tómstunda- og félagsstarf er í boði á Vopnafirði og flestir ættu að geta 
fundið sér eitthvað að gera. Samkvæmt reynslu höfundar er það að miklu leyti sama fólkið 
sem er félagslega virkt. Í þessum kafla verður gerð stutt grein fyrir því tómstunda- og 
félagsstarfi sem er í boði á Vopnafirði í lok árs 2018.  

Kiwanis er á Vopnafirði og hafa þeir til fjölda ára komið saman tvisvar í mánuði.  

Vorið 2018 var ákveðið á fundi Kiwanis að styrkja félagsmiðstöðina Drekann og unnu 

unglingar í nemendaráði félagsmiðstöðvarinnar á bingói þar sem félagsmiðstöðin fékk alla 

innkomu.   

Kvenfélagið Lindin hefur verið starfandi á Vopnafirði síðan 1921 en upphaflega 

voru það aðeins konur í sveitinni sem voru félagar en síðustu ár eftir að kvenfélagið í 

þorpinu hætti eru konur í öllu sveitafélaginu meðlimir. Tvö ár eru síðan Karen Hlín 

Halldórsdóttir tók við sem formaður. Til fjölda ára þá styrkti kvenfélagið konur í 

sveitafélaginu til náms.   

Slysavarnardeild og björgunarsveit eru á Vopnafirði, karlakór er starfandi og 

öflugur kirkjukór er á staðnum. Í Slysavarnardeildinni Sjöfn eru 60 virkir félagar sem þykir 

nokkuð gott miðað við höfðatölu. Fastir fundir eru hjá félaginu fjórum sinnum á ári, fyrir 

utan aðalfund og haustfund er skemmtifundur. Þegar fólk flytur á Vopnafjörð er konum 

oft ráðlagt að skella sér í slysavarnardeildina því það sé auðvelt að kynnast öðrum konum 

þannig (Slysavarnardeildin Sjöfn, 2016). 
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Golfklúbbur Vopnafjarðar var stofnaður 2008 og státar hann af 9 holu velli í mjög 

fallegu umhverfi.   

Handverkshópurinn Nema hvað er með sölu á handverki eftir vopnfirska 

listamenn. Hestafélagið Glófaxi hefur verið með reiðnámskeið fyrir krakka og reglulega er 

farið í kvennareið og aðra styttri reiðtúra. 

Á hverjum föstudegi allan veturinn hittast um 12 – 17 karlar á aldrinum 35-60 ára 

og spila badminton, þeir kalla sig Létta og lipra. Léttir og liprir halda þorrablót og 

makakvöld á hverju ári og annað hvert ár er óvissuferð hjá hópnum.  Badminton hópur 

með yngri mönnum hittist 1-2 í viku á veturna.  

Fjaðrirnar og Fiðrildin eru blakhópar kvenna á Vopnafirði. Fjaðrirnar samanstanda 

af konum á aldrinum 25 – 49 ára. Fyrir nokkrum árum byrjuðu leikmenn Fjaðranna með 

byrjendablak og telur sá hópur nú að meðaltali 12- 20 konur frá 20 ára aldri en þær kalla 

sig Fiðrildin.  

Skemmtifélag Vopnafjarðar var stofnað í febrúar 2015 og byrjaði það sem lítill 

hópur fólks á facebook sem hafði áhuga á að setja upp sýningar með söng og leik. 

Hópurinn hefur stækkað mikið og eru félagar nú orðnir 58 manns á aldrinum 8 ára til 60 

ára. Félagar eru í skemmtifélaginu á sínum forsendum og allir kraftar eru nýttir þar sem 

fólk velur, hvort sem er í undirbúningi, vinnu eða uppá sviði. 

 Nóg er að gera hjá unglingunum okkar öflugt æskulýðsstarf er í kirkjunni og hefur 

starfið þar komið nokkrum sinnum í fréttir fyrir Vinaviku sína í október hvert ár. 

Unglingarnir dreifa þá vináttu um allt land en þeir taka eina viku frá á haustin sem kölluð 

er vinavika. Oft byrjar vikan hjá unglingunum á því að hafa knúsdag en þá mæta þau í 

matvöruverslunina Kauptún og hjálpa fólki að setja í poka , bera vörurnar út í bíl og gefa 

öllum knús. Öll vikan er undir og boðið er upp á vinabíó, vinabingó og ganga unglingarnir í 

hús til að dreifa kærleika og vináttu. 

 

Tilgangurinn sé að minna á hin sönnu verðmæti; vináttuna og kærleikann, þar sem 

allir eru hvattir til að taka þátt með umhyggju, heilsa, vinka, brosa, hrósa, 

heimsækja, rétta hjálparhönd eða gera eitthvað annað, og rækta með því jákvæð 

tengsl og vináttu (Morgunblaðið, 2013). 
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Árið 2014 fóru unglingarnir og sóknarprestur til Reykjavíkur til að kynna vinaviku 

fyrir Reykvíkingum en unglingarnir hittu meðal annars Biskup Íslands Agnesi 

Sigurðardóttur og Sigurð Inga sjávarútvegsráðherra. Mættu þeir líka í Smáralindina og 

buðu upp á kærleika og vináttu. Einnig var haldið námskeið í Lindarkirkju undir nafninu 

Verðmæti vináttunnar og Vinamessa var í kirkjunni og var henni útvarpað á Rás 1 (Visir.is, 

2014). 

 Unglingadeild er innan Björgunarsveitarinnar Vopna en þar hittast krakkarnir einu 

sinni í viku. 

Á fundi Æskulýðs- og íþróttanefndar í september 2018 var ákveðið að gera 

viðburðadagatal en allt unglingastarf hefur verið undirbúið á haustin í samvinnu milli 

Einherja, Unglingadeildar björgunarsveitarinnar, Æskulýðsstarfs kirkjunnar og 

Félagsmiðstöðvarinnar Drekans. Unga fólkið hefur mjög mikið að gera og á það jafnt við 

um drengi og stúlkur, þeir sem eru ekki á fullu í fótbolta eru margir í blak eða 

tónlistarskóla. Við erum mjög stolt af því að Grunnskóli Vopnafjarðar hefur verið reyklaus 

í mörg ár.  

Dæmi um dagsskrá hjá unglingunum er viðburðadagatal fyrir oktber 2018 sem dreift 

var í öll hús á Vopnafirði (Vopnafjarðarhreppur, 2018). 
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Mynd 2 Viðburðadagatal unglinga í Vopnafirði  

 

2.4 Vopnafjarðarhreppur þjónusta 
Vopnafjarðarhreppur rekur grunnskóla Vopnafjarðar og eru nemendurnir 79 sem er 
heldur færra en hefur verið. Ekki er rekið frístundaheimili á Vopnafirði en boðið er uppá 
gæslu fyrir nemendur grunnskólans í 1. – 4. bekk til kl 14 á mánudögum en til kl 15 aðra 
virka daga (Vopnaskóli, 2018). Menntunarstigið er hátt í grunnskólanum en einungis er 
einn leiðbeinandi við kennslu hinir eru kennaramenntaðir eða eru að læra. 

Leikskólinn Brekkubær er þriggja deilda leikskóli og eru börn niður í 10 mánaða 
tekin inn í leikskólann, 2018 eru um það bil 30 börn á leikskólanum og reiknað er með að 
þau verði 34 í febrúar 2019 (Brekkubær, 2018). Af 13 starfsmönnum á leikskólanum eru 
sjö leikskólakennarar starfandi við leikskólann. 

2.4.1 Félagsmiðstöðvarstarf á Vopnafirði  

Vopnafjarðarhreppur rekur félagsmiðstöðina Drekann og var haustið 2015 ráðinn 
starfsmaður í 30 prósent starf en starfhlutfallið er 40 prósent haustið 2018 og breytist 
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eftir áramótin í 50 % starf. Starfsmaðurinn er að útskrifast í tómstunda- og 
félagsmálafræði í febrúar 2019.  

Mikill kostur er að búa í litlu samfélagi þegar kemur að því að halda utan um 
unglingana okkar. Í 8. – 10. bekk eru 25 unglingar og er mætingin í félagsmiðstöðina að 
meðaltali 22 - 23 sem er í kringum 90% þátttaka. Félagsmiðstöðvarráð er starfandi í 
félagsmiðstöðinni og saman stendur það af nemendum í nemendaráði og varamönnum í 
grunnskólanum. Á hverju hausti velur hver unglingur eitthvað þrennt sem hann vill gera í 
starfinu yfir veturinn og það er síðan sett á blað sem er haft sýnilegt. Opnunartími í 
félagsmiðstöðinni er fastur á mánudögum frá kl 20 – 21.30 á föstudögum hefur tíminn 
verið breytilegur en er oftast frá kl. 20 – 22. Félagsmiðstöðin er einnig opin fyrir yngri 
bekki í skólanum og er 1 – 5 bekkur einu sinni í mánuði og 6. -7. bekkur tvisvar í mánuði 
en sérstakt nemendaráð er í 6. – 7. bekk.    

Sem dæmi var í nóvember 2018 mikið að gera hjá unglingunum en þau voru með 
draugahús í Félagsheimilinu Miklagarði þar sem öllum bæjarbúum var boðið að koma.  
Flestir í félagsmiðstöðvarráði voru með hlutverk í draugahúsinu og hræddu gesti. Um 
kvöldið voru foreldrar fengnir til að taka þátt og tóks vel til. Eins var „Raveball“ og hittust 
unglingarnir nokkrum dögum fyrir þar sem þau máluðu boli í neon litum og höfðu gaman.  
Félagsmiðstöðvaráð ákveður gróflega hvernig dagskráin á að vera fyrir hvern mánuð og 
svo funda það á hverjum mánudegi og tekur endanlega ákvörðun og eða skipuleggur hvað 
eigi að bjóða upp á annað af því sem valið var um haustið. Jólaskreytingakvöld var í 
desember og piparkökur og kakó í boði. 

2.4.2 Dvalar- og vistunarheimilið Sundabúð  

Hjúkrunar- og dvalarheimilið Sundabúð er rekið af Vopnafjarðarhrepp, það er í þremur 

húsum sem tengd eru saman og hýsir íbúðir aldraðra á efri hæðum og á neðri hæðum er 

legudeild og herbergi fyrir eldri borgara sem þurfa einhverja aðstoð. Einnig er matsalur 

fyrir íbúa Sundabúðar á neðri hæð og Sambúð, aðstaða fyrir félag eldri borgara.  

Samkvæmt tölum hagstofunnar eru 141 íbúi sveitafélagsins 65 ára og eldri.  

Minnihluti þeirra býr í Sundabúð eða 19 en í dag eru fimm íbúðir lausar í Sundabúð. 

 
Samkvæmt samningi milli Velferðarráðuneytisins og Vopnafjarðarhrepps rekur 
sveitarfélagið hjúkrunarheimilið, sem hefur það að markmiði að skapa heimili fyrir 
fólk sem vegna heilsu sinnar og aðstæðna er ekki lengur fært að búa á eigin vegum 
(Vopnafjarðarhreppur,2014). 
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 Tómstundafulltrúi hóf störf í Sundabúð 2015 og var í því framhaldi ákveðið að 
koma upp tómstundaherbergi þar sem íbúar gátu komið saman og fengið félagsskap hver 
af öðrum til að brjóta upp daginn. Þetta var meðal annars gert til að draga úr einangrun 
eldri borgara í Sundabúð. 

Borghildur Sverrisdóttir tómstundafulltrúi (munnleg heimild, 19. september 2018) 
er tvisvar í viku með föndur fyrir eldri borgara, hún er reglulega með söngstund í 
matsalnum og þá mætir harmonikkuleikari sem er í félagi eldri borgara og spilar með 
henni. Þessar söngstundir eru fyrir alla sem hafa áhuga á að mæta. Borghildur segir að 
allir séu velkomnir að kíkja til þeirra og spjalla við fólkið því þó það séu margir mikið veikir 
þá brýtur það upp daginn að fá einhverja heimsókn.   

Félag eldri borgara á Vopnafirði og Bakkfirði hefur verið starfsrækt síðan 4. júní 
1990 og fyrir 3 - 4 árum þegar Bakkfirðingum fækkaði breyttist nafnið í Félag eldri borgara 
Vopnafirði. Föndurfundir voru haldnir reglulega hjá félaginu í félagsheimilinu Miklagarði.   
Vígsluhátíð var haldin 25. október 1997 þegar eldri borgara félagið fékk Sambúð til 
umráða (Listin að lifa, 1997). Vopnafjarðarhreppur tók við rekstri Sambúðar ári seinna og 
var þá opið fyrir alla eldri borgara á Vopnafirði ekki bara félagsmenn.  

Félag eldri borgara á Vopnafirði hefur verið í samstarfi við Austurbrú með verkefni 

sem heitir Myndagrúsk og hefur verið starfrækt í 10 ár og eru allir eldri borgarar 

velkomnir. Samstarfið fellst í því að halda utan um gamlar myndir og heimildir með því að 

skrá og skanna myndir og bæta í gagnagrunn. Myndagrúskið hefur bæði menningartengt 

og félagslegt gildi í Vopnfirsku samfélagi (Ágústa Þorkelsdóttir,2009). Myndagrúsk 

hópurinn hittist einu sinni í viku yfir vetrarmánuðina og til að byrja með hittist hópurinn í 

Kaupvangskaffi en er nú fluttur í Sambúð.  

2.5 Viðburðir í samfélaginu 
Viðburðir hafa fjölþætt áhrif í samfélagi m.a. menningarleg og félagsleg. Það er á ábyrgð 
samfélagsins að halda viðburði til að bæta félagsleg tengsl í samfélaginu. Hlutverk atburða 
sem hvetja til félagslegra samskipta er líklega mikilvægara í samfélögum í dag vegna 
nútíma samskiptamiðla. En án félagslegra samskipta sem viðburðir veita gæti verið hætta 
á félagslegri einangrun í samfélagi þar sem vinnu er t.d. hægt að stunda í gegnum tölvu 
eða jafnvel frá heimili sínu án persónulegra samskipta  (A. Shone og B. Parry, 2013). 

Ýmiskonar viðburðir eru þáttur í félags- og tómstundastarfi á Vopnafirði. Þar má 
Árshátíð Vopnafjarðarskóla, þjóðhátíðardagur Íslendinga, Sjómannadagurinn og 
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Sumardagurinn fyrsti. Einnig eru sérstakir viðburðir sem einkenna samfélagið sem hér 
verður gerð grein fyrir.  

Á hverju ári er Þorrablót Vopnfirðinga fyrstu helgina í Þorra, um þorrablótið sjá 
Vopnfirðingar sjálfir. En á hverju ári er kosin þorrablótsnefnd sem kemur til með að sjá um 
blótið að ári, yfirleitt eru um 28 í nefndinni sem sér um skemmtiatriði, mat og að þjóna til 
borðs. Vopnfirðingum öllum finnst það vera samfélagsleg skylda sín að taka þátt í að vera í 
nefnd, oftast er fólk á tíu ára fresti í nefnd og er skipst á að kjósa formenn sem eru yfirleitt 
hjón eða par. Þorrablótin eru mjög vel sótt og mæta um 220 – 250 manns og er þetta 
fastur punktur í samfélaginu og mjög oft koma brottfluttir ár eftir ár (Vopnafjörður, 2018). 

Bæjarhátíðin Vopnaskak er orðin fastur punktur í samfélaginu og er haldin á hverju 
ári en fyrsta hátíðin var haldin í júlí 1994. Þá var fyrsta Hagyrðingakvöldið haldið á 
Vopnafirði og hefur það verið reglulega síðan á Vopnaskaki, mjög flott dagskrá var þetta 
fyrsta ár, þá voru m.a. Erró og Stefán Stórval frá Möðrudal með myndlistarsýningar ( 
Sigríður Sverrisdóttir, 1996). Hátíðin er gjarnan nýtt til að árgangar hittist og haldið er upp 
á fermingarafmæli og fleira skemmtilegt.   

Vinsælasti staðurinn á Vopnafirði yfir sumartímann er fótboltavöllurinn en mikil 
menning er í kringum fótboltann og margir iðkendur á öllum aldri. Mikill fjöldi fólks er 
yfirleitt á leikjum meistaraflokks hvort sem er karla eða kvenna og mikið til sama fólkið 
kemur líka á leikina hjá yngri flokkum. Fastur liður í hálfleik er að fara og fá sér kaffi og 
taka spjall um stöðu mála í leikjunum þar sem allir vita hvað er best að gera.  

 Fólki finnst það vera samfélagsleg skylda sín að mæta á viðburði því þetta er það 
sem heldur samfélaginu saman. Að hittast og gleðjast saman og tala um líðandi stund er 
líka partur af því að mæta á viðburði og eykur félagslega virkni fólks. Shone og Parry 
(2013) tala um í sinni bók að margir viðburðir sem haldnir eru í litlum samfélögum séu 
ekki endilega til að laða að ferðamenn heldur séu til að auka félagslega samheldni og 
skapa velvilja og hamingju innan samfelagsins.  

 Til að samfélagið Vopnafjörður verði sterkt þá þurfa allir að taka þátt í samfélaginu 
og það eiga allir að hafa hlutverk. Vegna staðsetningar þurfa Vopnfirðingar oft að vera 
sjálfum sér nógir og vera duglegir að búa sér til skemmtun sjálfir og fá viðburði á staðinn 
eða standa sjálfir fyrir viðburðum.   

Þrátt fyrir töluverða fækkun fólks á Vopnafirði er talsvert um að vera á staðnum.  
Fótboltamenning er mikil á staðnum en mikið af börnum og ungmennum stundar 
fótbolta. Blak er nýtilkomið á Vopnafjörð og mikill áhugi er hjá konum að stunda blak en 
fjögur blaklið mættu t.d. á Nýársmót Völsungs 2019 (blak.is, 2019).   
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Félagslífið er nokkuð fjölbreytt en talsvert er um að það sé sama fólkið í mörgu. Það 
er mat höfundar að þegar tómstunda- og félagstarf er tekið saman lítur út fyrir að það séu 
einhverjir aldurshópar sem eru ekki mikið í tómstundum, það er eitthvað sem þarf að 
virkja og skoða betur. 
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3 Fræðilegt samhengi 

3.1 Skilgreining á tómstundum og gildi þátttöku 
Ýmsar skilgreiningar eru til á tómstundum en samkvæmt orðabanka hi.is eru tómstundir: 
  

Meðvituð athöfn í frítíma sem byggir á frjálsu vali einstaklingsins, skapar tækifæri 
til reynslu og hefur jákvæð áhrif á velferð og lífsgæði (orðabanki.hi.is).  

 

Tómstundir eiga sér stað í frítíma en frítími er sá tími sem er valfrjáls eftir að 
skylduverkum líkur eins og vinnu, skóla og líkamlegri ummönnun þ.e. að matast og þrífa 
sig. Í frítímanum getum við stundað einhverja afþreyingu sem veitir okkur bæði andlega 
og líkamlega ánægju.  

Leitner og Leitner (2012) tala um að afþreying sé hluti af tómstundum en 

grundvallaratriði afþreyingar er að þátttaka er valfrjáls. Tilgangur þátttöku er persónuleg 

ánægja og að fólki finnist það endurnært eftir þátttöku. Afþreying felur í sér virkni sem er 

betra en aðgerðaleysi. Þátttaka í tómstundum getur oft verið besta leiðin til að hitta fólk 

og eignast vini sem deila með manni áhuga á tómstundinni og það getur dregið úr 

einangrun og einmanaleika. Tómstundir eru eitthvað sem fólki finnst skemmtilegt að gera 

eða veitir fólki lífshamingju og skiptir máli í daglegu lífi okkar. Ýmsar útfærslur eru á 

tómstundum þær geta verið skipulagðar af íþróttafélagi eða öðrum fagaðila eða 

óskipulagðar og eitthvað sem einstaklingur finnur sjálfur upp á. Skilyrðin eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða og að þær séu innan 

siðferðilegra ramma þjóðfélagsins. Tómstundir eru jákvæðar og þær byggja okkur upp 

andlega og líkamlega.  

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). 

Tómstundir geta oft skipt miklu máli í lífi fólks og geta haft jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega heilsu. Samkvæmt rannsókn sem Leitner og Leitner (2012) gerðu veita 

tómstundir oft tækifæri fyrir jákvæð félagsleg samskipti og geta dregið úr einangrun og 

einmanaleika fólks. Því miður er það þróunin í dag að sökum samskiptamiðla og að meiri 
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samskipti samstarfsmanna fara í gegnum tölvupóst í stað persónulegra samskipta að það 

getur vantað uppá félagslega hlutann hjá fólki.  Rannsóknir í Bandaríkjunum benda til þess 

að fólki finnist það vera meira einangrað í dag en fyrir 20 árum.  Það er því orðið mun 

mikilvægara að fólk taki þátt í félagslegum samskiptum í tómstundum sínum sökum þessa 

(Leitner og Leitner, 2012). 

3.2 Gildi tómstunda (í smærri samfélögum) 

Það er mikilvægt að allir einstaklingar í litlum samfélögum njóti sömu tækifæra og þeir 

einstaklingar sem búa í stærri samfélögum. Félagslegur og persónulegur ávinningur af 

tómstundastarfi er mikill því það mótar einstaklinginn og hann getur átt auðveldara með 

að taka þátt í samfélaginu.   

Skipulagt tómstundastarf hefur jákvætt uppeldislegt gildi og skapar ákveðna festu í lífi 

ungmenna og þau hafa minni tíma til að falla fyrir áhættusömum freistingum. Mjög 

mikilvægt er að læra félagsleg samskipti í tómstundum því jákvæð félagsleg samskipti hafa 

jákvæðar afleiðingar en einmanaleiki og einangrun geta aftur á móti haft neikvæðar 

afleiðingar. Markmið félagsmiðstöðvar er að skapa tækifæri fyrir öll ungmenni til að taka 

þátt í jákvæðri og skemmtilegri afþreyingu í frítíma sínum. Þátttaka í uppbyggilegu 

tómstundastarfi eflir sjálfsmynd ungmenna og þjálfar þau í félagsfærni. Hægt er að nota 

tómstundastarf til að þjálfa og efla ákvörðunartöku og lýðræðislega virkni sem er 

þroskandi fyrir börn og ungmenni á allan hátt (Eygló Rúnarsdóttir, 2017).  

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna var samþykktur 20. nóvember 1989 en hann var 

ekki lögfestur á Íslandi fyrr en 2013 en í honum er kveðið á um tjáningar – og félagafrelsi 

barna í æskulýðsstarfi (Barnasáttmálinn, e.d.). 

Í æskulýðslögum segir að velferð barna og ungmenna sé höfð að leiðarljósi og þau 

hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku í æskulýðsstarf. Æskulýðsstarf á að auka 

félagsfærni og þjálfun til að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Æskulýðsstarf á að byggja á 

forsendum barna og ungmenna og þau eiga að fá að hafa áhrif á málefni sem varðar þau 

og fá að axla ábyrgð. Auka þarf áhrif ungmennaráða, félagasamtaka og sveitafélaga í 

stefnumótun og ákvarðanatöku í samfélaginu (Æskulýðslög, 2007).  

Þegar barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi var farið að skoða hvernig hægt væri að 

innleiða Barnasáttmálann inn í verklag sveitafélaga. Kröfur hafa verið um að þjónusta við 



21 

börn og ungmenni verði meiri og betri. Innleiðing sveitafélaga á Barnasáttmálanum tekur 

um tvö ár og sveitafélögin nota sáttmálann sem gæðastjórnunartæki í allri vinnu sem snýr 

að börnum.    

Grunnþættir barnvænna sveitafélaga eru eftirfarandi: 

1. Að réttindi barna séu vel þekkt. 

2. Að horft sé til réttinda barna. 

3. Þátttaka barnsins. 

4. Barnvænt samfélag. 

5. Það sem barninu er fyrir bestu. 

Það á að vera þeim starfsmönnum ljúft og skylt sem starfa með börnum að vinna með 
barnasáttmálann og taka þátt í því að innleiða hann inn í samfélagið (Alfa Aradóttir, 2017). 

 

3.3 Tómstundir og börn 
Hver er ástæðan fyrir því að hvetja ætti börn og ungmenni til að taka þátt í skipulögðu 
tómstundastarfi? 

Skipulagt tómstunda og félagsstarf er vettvangur óformlegrar menntunar, hefur 

forvarnargildi og stuðlar einng að heilbrigðum lífsstíl.  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar af Rannsóknir og greiningu um gildi skipulagðs 

æskulýðs-og tómstundastarfs sem forvarnir gegn vímuefnaneyslu og frávikshegðun 

ungmenna. Ein af þessum rannsóknunum var gerð í 5. – 7. bekk grunnskóla á landinu en 

þar er talað um hversu mikilvægt er fyrir börn að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi hvort 

sem er í íþróttafélagi, félagsmiðstöðum eða æskulýðsstarfi. Það hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur að hreyfa sig og stunda heilbrigðar tómstundir eins hefur það jákvæð áhrif á 

svefn og svefnvenjur barna og unglinga. Tómstundastarf dregur úr líkum á þunglyndi 

(Álfgeir Logi Kristjánsson ,Hrefna Pálsdóttir,Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon, & 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Rannsóknir og greining hafa sérhæft sig í rannsóknum á högum og líðan ungs fólks á 

landinu og hafa niðurstöður þeirra verið nýttar í ýmsa forvarnarvinnu. Árið 1997 þegar 

vímuefnaneysla ungmenna var vaxandi þurfti að finna forvarnaraðferðir til að snúa 

þessari þróun við. Rannsókn var gerð til að kortleggja félagslega þætti sem höfðu áhrif á 
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neyslu ungmenna og varð útkoman Íslenska módelið sem byggir á samstarfi 

félagsmiðstöðva, foreldra, kennara, íþróttafélaga og sveitafélaga.   

 

Útkoman var samfélagsmiðuð (e.community-based) nálgun þar sem lögð var áhersla 

á að ná til og virkja hlutaðeigandi aðila í nærumhverfi barna (Rannsóknir og greining, 

2018). 

 

Á hverju ári eru lagðir fram spurningalistar fyrir 5. – 10. bekk með spurningum um 

fjölskylduaðstæður, stuðning foreldra, skipulagt íþrótta- og tómstundastarf, árangur í 

námi, neyslu vímuefna og fleira. Niðurstöðurnar eru síðan notaðar til að forvarnar í 

hverjum landshluta fyrir sig (Rannsóknir og greining, 2018).  

Einn af þessum landshlutum er Reykjanesbær en árið 2003 var stofnaður þverfaglegur 

samstarfshópur, Samtaka-hópurinn, um forvarnir í Reykjanesbæ. Í hópnum eiga sæti 

varðstjóri forvarna lögreglunnar, fulltrúar foreldra í grunn-og framhaldsskóla, 

heilbrigðistofnunar og Reykjanesbæjar. En hópurinn hefur verið með mörg góð verkefni í 

gangi sem stuðla að forvörnum í Reykjanesbæ (Reykjanesbær, 2018).  

Hluti af vettvangsnámi mínu á vorönn 2017 var að vinna með Hafþóri Birgissyni 

Íþrótta-, æskulýðs og forvarnarfulltrúa Reykjanesbæjar. Hann sá um skipulagninu á 

ráðstefnunni sem Samtaka-hópurinn var með í maí 2018. Mitt hlutverk var að skrá niður 

allt sem fram kom á ráðstefnunni og að lokum skrifa frétt sem birt var í Víkurfréttum 

(Víkurfréttir, 2018). 

Á ráðstefnunni sem haldinn var í Hljómahöll í Reykjanesbæ kom Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir (2018) frá Rannsóknum og greiningu og sagði frá nýjustu niðurstöðum.  

Þar kom fram að unglingadrykkja hefur aukist í Reykjanesbæ og eins þykir það töff að nota 

rafrettur en 18 prósent krakka hafa prófað rafrettur og 12 prósent unglinga reykir að 

staðaldri. Margrét vill meina að það þurfi að skerpa á forvörnum og það þurfi að 

skipuleggja frítímann betur. Tölur sýna að þeir sem eiga samveru með fjölskyldunni fara 

síður í að prófa áfengi eða rafrettur. Ungmenni þurfa fastan ramma og yfirgnæfandi hluti 

þeirra er ekki í neinu rugli segir hún jafnframt. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

er komin staðfesting á því að samverustundum hefur fækkað síðan 2006 í Reykjanesbæ 
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eftir skóla og um helgar, minni samvera þýðir meiri neysla. Stelpum líður verr í skólum í 

dag og oft langar þær ekki í skólann (Rannsóknir og greining, 2018). 

 

3.4 Tómstundir og fullorðnir  
Öll viljum við eldast með reisn en við getum fullnægt bæði andlegum og félagslegum 

þörfum okkar með því að taka þátt í tómstundum alveg sama á hvaða aldri við erum. 

Sköpun, hreyfing og samvera í tómstundum eykur lífsgleði fólks.  

Aldursvæn samfélög gera fólki kleift að taka virkan þátt í samfélagslegum verkefnum 

óháð aldri og með virðingu fyrir öllum. Það er samfélag sem auðveldar ekki síst eldra fólki 

að vera heilbrigt og virkt og veitir viðeigandi aðstoð til þeirra sem geta ekki lengur séð um 

sig sjálfir. Það getur virkað sem aukin hvatning til eldri borgara að vera virkari í 

samfélaginu og getur hjálpað fólki þegar það fer af vinnumarkaði (WHO, 2005). 

Í rannsókn sem A, Neda, (2008) gerði kom það fram að ef fólk stundar tómstundir á 

miðjum aldri eru meiri líkur á að það stundi tómstundir og hreyfingu þegar það eldist. Í 

rannsókninni voru tveir hópar bornir saman og þeim fylgt eftir frá miðjum aldri að efri 

árum frá 1968 – 2004. Þar kom skýrt fram að þeir sem stunduðu einhverja hreyfingu eða 

tómstundir á miðjum aldri héldu því frekar áfram á efri árum. Einnig kom fram að þátttaka 

eldri borgara í tómstundum hefur aukist mikið frá árinu 1994 – 2004. Konur njóta 

sérstaklega góðs af alls kyns tómstundum sem fela í sér félagsleg samskipti. Þegar 

heilsufar fólksins var skoðað kom það í ljós að bæði konur og karlar sem stunduðu 

tómstundir höfðu lægri dánartíðin en þeir sem stunduðu litlar eða engar tómstundirAukin 

þátttaka fólks í tómstundum hefur einnig mjög jákvæð áhrif á lífshamingju fólks.  Miðað 

við gögn sem voru skoðuð hlýtur krafan til stjórnvalda að vera að meiri fjármunum sé veitt 

í að auka aðgengi að félagslegri starfsemi, ef tekið er mið af heilsuverndaráætlunum sem 

snúa að fullorðnum einstaklingum (A, Neda, 2008).  

3.4.1 Andleg og líkamleg heilsa 

Markmið rannsóknar sem Cole og Dendukuri (2003) gerðu var að skoða þá áhættuþætti 

sem gætu orðið til þess að aldraðir fyndu til þunglyndis. Samkvæmt rannsókninni getur 

verið erfitt að eiga við andlega heilsu eldri borgara því oft er það feimnismál og þeir tjá sig 
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ekkert ef þeim líður vel. Helstu áhættuþættir þunglyndis hjá öldruðum eru ástvinamissir, 

skert líkamleg geta, svefntruflanir og eins er meiri hætta á að konur finni fyrir þunglyndi.  

Rannsóknir sýna að eldra fólk sem lifir góðu og farsælu lífi í ellinni á það sameiginlegt að 

það sem skiptir máli er að vera virkir borgarar og taka fullan þátt í lífinu og hafa gaman að 

því að vera í samskiptum við umheiminn. Allt fólk vill hafa hlutverk í lífinu og finna til 

nándar við annað fólk og finna að einhver þarfnist manns og að maður geti lagt eitthvað 

að mörkum. Að vera sáttur við sjálfan sig og umhverfið skiptir miklu máli fyrir farsæla elli 

og einnig það að gleðjast og njóta þess að vera til.    

 

Hvort einstaklingur elur með sér þessa farsælu afstöðu til lífsins í ellinni er að 

mestu leyti komið undir skaphöfninni, reynslunni, sjálfsmyndinni og 

verðmætamatinu (Jón Björnsson,1996). 

 

Grunnurinn að lífsgæðum aldraðra er góð heilsa og vellíðan. Það er mjög gott fyrir eldri 

borgarar að fá að taka þátt í samfélaginu í t.d. formi sjálfboðastarfs því það að hafa 

hlutverk er mikilvægt fyrir góða andlega líðan og veitir lífsfyllingu. Eldri borgarar skapa sér 

ný hlutverk með því að aðstoða aðra og það er mikilvægt fyrir samfélagið. Rannsóknir 

hafa sýnt að félagslegt umhverfi hefur góð áhrif á heilsu og stöðu aldraðra. Samkvæmt 

rannsókn sem Ingibjörg H. Harðardóttir og Amalia Björnsdóttir (2010) gerðu eru fleiri eldri 

borgarar á landsbyggðinni sem taka þátt í sjálfboðavinnu en fólk á höfuðborgarsvæðinu. 

Þær slógu því fram að ef til vill væri fólk nánara á landsbyggðinni sem verði til þess að 

þátttakan sé meiri. Jafnframt segja þær að það sé mikilvægt fyrir samfélagið að eldri 

borgarar styðji hvern annan sér og öðrum til gagns í samfélaginu ( Ingibjörg H. 

Harðardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2013).    

3.4.2 Upplýsingatækni og aldraðir 

Eins og komið hefur fram þá segja spár að öldruðum komi til með að fjölga mikið og þeir 

eru almennt heilsuhraustari og lifa lengur. Í dag er upplýsingaöld og tækninni hefur fleygt 

fram og nánast hver einasti maður er sítengdur, aldraðir hafa margir hverjir orðið útundan 

í nýtingu samfélagsmiðla og margir hræddir við tæknina í dag. Helgi Þórhallsson (2012) 
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leitaði svara við spurningunni hvort kunnátta í upplýsingatækni gæti bætt lífsgæði 

aldraða. Niðurstaðan varð sú að ef aldraðir nýttu sér upplýsingatæknina fundu þeir fyrir 

auknum tilgangi í lífinu og urðu síður einmana. Eldri borgarar sem nýttu sér 

upplýsingatæknina gátu verið lengur heima hjá sér, tóku meiri þátt í samfélaginu og þeir 

styrktust af andlegri hæfni.   

Ef kynslóðunum væri stefnt meira saman væri hægt að hafa það hluta af verkefni að 

kynna samfélagsmiðlana fyrir eldri borgurum hér á Vopnafirði.    

 

3.5 Byggðaþróun 
Gylfi Magnússon (1998) gerði rannsókn á byggðaþróun og byggðastefnu á Íslandi frá 

1960-94. Þar kemur fram að aukið vægi þéttbýlis og minnkandi vægi dreyfbýlis sé ekki sér 

íslenskt fyrirbæri en það sem þykir sérstakt við Ísland er að þéttbýlismyndun verður 

aðallega í Reykjavík. Orsökin er talin vera að fjölbreyttari atvinnu er að finna í þéttbýli, en í 

dreyfbýli hefur vægi landbúnaðar og sjávarútvegs minnkað.  

Þann 11. júní 2018 var samþykkt stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018-

2024 (Samgöngu og Sveitastjórnarráðuneytið, 2018) þar sem áætlað var að í öllum 

landshlutum verði öflugir byggðakjarnar og blómlegar byggðir óháð efnahag og búsetu. 

Helstu viðfangsefnin verða að takast á við einhæft atvinnulíf og tryggja greiðar samgöngur 

og aðgengi að þjónustu meðal annars. Leggja á áherslu á geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn 

og ungmenni og huga þarf að geðheilsu eldri borgara og vellíðan. Talað er um að börn og 

ungmenni fái aðgang að menningu og listum, hvergi er minnst á félagsmál eða tómstundir 

í því samhengi (þingskjal nr. 1242/2017-2018). 

Anna Guðrún Edvardsdóttir (2016) gerði rannsókn á þróun byggðamála á Íslandi 

nánar tiltekið á Vestfjörðum og Austurlandi og á Vestureyjum í Skotlandi, einn hluti af 

rannsókn hennar voru viðtöl sem hún tók við fólk sem bjó á þessum stöðum. Samkvæmt 

rannsókn hennar er að finna mikla áherslu á efnahagsmál í verkefnum sem beinast að 

byggðaþróun. Umhverfis og félagslegar áherslur eru líka að finna í 

byggðaþróunarverkefnum en það fer lítið fyrir þeim vegna ofuráherslu á efnahagsmál og 

áherslu á menningu er vart að finna.  
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Meginniðurstaðan er sú að byggðaþróun á rannsóknarsvæðunum snýst um 

efnahagslega þætti, svo sem atvinnusköpun, fólksfjölgun og rannsóknaverkefni 

sem einblína á aðalatvinnuveg svæðanna. Hins vegar gerir þekkingarsamfélagið 

dreifðum byggðum kleift að dýpka tengslin við umhverfislega, félagslega og 

menningarlega þætti og skapa þannig sjálfbær samfélög sem sýna seiglu (Anna 

Guðrún Eðvarðsdóttir, 2016). 

 

Anna Guðrún talar jafnframt um að byggðaþróun á Austurlandi og Vestfjörðum virðist 

einkennast af skorti á heildrænni sýn því mikil áhersla virðist vera á stóriðju. Hún vill 

meina að þau verkefni sem séu í gangi leggi oft á tíðum áherslu á störf karla. Þróun 

byggðastefnu á landsbyggðinni hefur ekki haft jákvæð áhrif á stöðu sveitafélaga og ný 

nálgun er nauðsynleg. Byggðaþróunarverkefni þurfa að búa til sjálfbær samfélög þar sem 

jafnvægi er að finna á umhverfis- og efnahagsmálum, félagslegum- og menningarlegum 

þáttum og jöfn tækifæri kynja til vinnu eiga að vera í brennidepli. 

Eftir rýni og lestur höfundar á ýmsu efni er tengjast byggðaþróun þá vakti það 

sérstaka athygli hvað lítið var fjallað um tómstundir fólks. Þegar unnið er að því að skoða 

uppbyggingu byggða þá kemur það fram að ekki er lögð nógu rík áhersla á tómstundir, 

félagsmál og menningarmál í byggðaþróun. Spurningin er hvort ekki sé þörf á því að leggja 

meiri áherslu á þann þátt í byggðaþróunarverkefnum í framtíðinni.  

  

3.5.1 Sóknaráætlanir landshluta 

Í febrúar 2015 undirrituðu Samband sveitafélaga á Austurlandi, Atvinnu – og 

nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og menningarmálaráðuneytið samning um 

sóknaráætlun Austurlands. Með samningnum varð til nýr Uppbyggingarsjóður 

Austurlands. Samningurinn á að stuðla að jákvæðri samfélagsþróun og treysta stoðir 

menningar á Austurlandi. Sóknaráætlun Austurlands er þróunaráætlun landshlutans og 

felur í sér að marka stefnu í menningarmálum, atvinnuþróun og nýsköpun, uppbyggingu 

mannauðs og lýðræðislegri þróun landssvæðisins. Í sóknaráætlun segir að gott sé að búa á 
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Austurlandi og það sé áhugaverður valkostur fyrir ungt fólk til búsetu og starfa. Einnig 

segir að það séu sköpuð skilyrði fyrir því að börn og ungmenni vilji og geti snúið heim aftur 

að námi loknu. Talað er um að listnám barna og ungmenna sé öflugt í landshlutanum 

(Sóknaráætlun Austurlands, 2015).  
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4 Kynslóðirnar saman  

Á nokkrum stöðum á landinu hafa verið verkefni í gangi sem hafa reynst vel til að tengja 
kynslóðirnar betur saman. Á Seltjarnarnesi heldur ungmennaráð reglulega viðburði fyrir 
eldri borgara má þar nefna Nikkuball og einu sinni í mánuði eru einhverjir viðburðir eins 
og tónleikar, jólakaffihús og fræðslukvöld. Eins hefur ungmennaráð verið með 
tölvunámskeið fyrir eldri borgara (Seltjarnarnes, 2018). 

Þann 1. október 2012 á alþjóðadegi aldraðra boðaði félag eldri borgara á 
Suðurnesjum til kynningafundar með nemendum og stjórnendum grunnskóla. 
Tilgangurinn með fundinum var að stuðla að samvinnu kynslóðanna og til að brúa bilið á 
milli kynslóða. Áhugi var fyrir gagnkvæmar heimsóknir og samvinnu kynslóðanna, börn og 
ungmenni hafa áhuga á að læra bridge, vist og fleiri spil sem eldra fólkið hefur spilað. 
Samkvæmt fréttinni höfðu kennarar mikinn áhuga á að fá hjálp við lestrarþjálfun fyrir 
yngstu börnin í grunnskólum og voru eldri borgarar byrjaðir nú þegar og hefur það skilað 
góðum árangri. Á móti hafa nemendur frætt eldri borgara um internetið og aðra 
upplýsingatækni. Jóna Valgerður Kristjánsdóttir (2012), formaður LEB, vonar að þetta 
verkefni geti orðið til þessa að auka samstarf milli grunnskóla og eldri borgara (Listin að 
lifa,2012). 

Í Mount St. Vincent í Seattle í Bandaríkjunum er dvalarheimili aldraðra og leikskóli 

rekið undir sama hattinum en fimm daga vikunnar eru 125 börn á leikskólaaldri með eldri 

borgurum og leikskólakennurum á heimilinu. Þetta verkefni var hannað til að koma í veg 

fyrir eða minnka einmanaleika og leiðindi sem einkenna stundum líf á hjúkrunarheimilum. 

Markmið verkefnisins er að skapa lifandi samfélag á heimilinu, að fólk komi þangað til að 

taka þátt í lífinu ekki til að deyja og til að auka virkni aldraðra og samstöðu milli kynslóða 

(Jansen, 2016). 
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5 Lýsing á byggðaþróunarverkefninu „Veljum Vopnafjörð“  

Verkefnið Veljum Vopnafjörð er þróunarverkefni sem stýrt var af Vopnafjarðarhreppi í 
samvinnu við Byggðastofnum, Austurbrú og Nýsköpunarmiðstöð Íslands og lauk því í apríl 
2017. Kveikjan af þessu verkefni var þegar Íslendingar settu útflutningsbann á íslenskar 
sjávarafurðir til Rússlands sem og vegna minni loðnuveiða. Þegar útflutningasbann eins og 
þetta er sett á þá hefur það gífurleg áhrif í smærri sveitafélög þar sem stærsti 
atvinnurekandinn er sjávarútvegsfyrirtæki eins og er hér á Vopnafirði.  

Kallað var eftir stuðningi við smærri byggðalög vegna þeirra áfalla og var íbúafundurinn á 
Vopnafirði ein af þeim aðgerðum sem Byggðastofnun lagði í.  

Samkvæmt frétt inn á Byggðastofnun (2017) er kjarni verkefnisins áhersla á samtal og 
samstarf við íbúa, frumkvöðla og ungt fólk. Yfirskrift verkefnisins er Yngri kraftmeiri og 
fjölbreyttari Vopnafjörður.  

Ýmsar tillögur komu úr verkefninu frá heimafólki og voru óskir um meiri og 
fjölbreyttar afþreyingu eitt af því. Hluti af umræðupunktum í verkefninum voru t.d. 

 

Í félagsstarfi kann að skorta fjölbreytni en fjöldinn sem þátt tekur er merkilega mikill 
(Vopnafjarðarhreppur,2016) .   

 

Nauðsynlegt er að hlusta á raddir unga fólksins en ungmennaráð tók loks til starfa 
haustið 2017. Fólk talaði einnig um að það þyrfti að móta tengslin við heimabyggðina því 
það gæti ráðið úrslitum um hvort fólk vill koma heim að loknu námi. Eitt af megin 
markmiðunum var að fjölga ungu fólki. Aukin afþreying og fjölbreyttari afþreying fyrir 
fullorðna og óskir um félagsmiðstöð eða klúbbhús fyrir fullorðna var mörgum ofarlega í 
huga. 

Í október 2017 var síðasti vinnufundur með verkefnastjórn og sveitastjórn 
Vopnafjarðar þar sem sveitastjórn var beðin um að leggja mat á verkefnið. Stefnuplagg 
var útbúið og kom þar fram að verkefnið hefði óbeint skilað ýmsu sem erfitt væri að meta 
en greina mætti vitundarvakningu um heimaslóðir, meiri jákvæðni og virkni. Nokkrar 
ábendingar um hvað hefði mátt betur fara sneru aðallega að kynningu eins og kynningu í 
grunnskóla og nota hefði mátt samfélagsmiðla betur (Byggðastofnun, 2017).  

 Hér verður gerð grein fyrir meginþáttum þessa verkefnis en gögn voru skoðuð af 
heimasíðu Vopnafjarðarhrepps um verkefnið Veljum Vopnafjörð, heimasíður Austurbrúar 
og Byggðastofnunar og einnig tímaritið Austurland. Höfundur tók sjálfur þátt í að gera 
kynningarbæklinginn um þjónustu í Vopnafirði fyrir nýja íbúa staðarins.   
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Verkefninu er skipt í nokkra hluta fyrsta er Ungir Vopnfirðingar þar er talað um að 
eiga samtal og samstarf við ungt fólk. Áhersla lögð á breytingar í vinnuskóla eins og 
skapandi verkefni og frumkvæði, námskeið um lýðræðisvitund og valdeflingu. Að ungt fólk 
taki þátt í endurskoðun á vefsíðu Vopnafjarðarhrepps og kynnist tækifærum í atvinnulífi í 
sveitafélaginu.   

Atvinnumál; stuðningur við nýsköpunarhugmyndir og skoðaðir möguleikar á að 
koma upp frumkvöðlasetri til að auka fjölbreytni í atvinnulífi.   

Umhverfi og ásýnd; sameiginlegt verkefni Vopnfirðinga að huga að náttúrunni og 
skila Vopnafirði í góðu ásigkomulagi fyrir framtíðina. Verkefni um verndun gamallar 
götumyndar er verkefni sem styrkt er af minjastofnun og kemur fljótlega út rit um gömlu 
húsin í bænum og söguna á bak við þau. Stuðningur við framtak einstaklinga í stígagerð og 
metnaður sveitafélagsins í umhverfismálum.   

Afþreying og menning; listamannadvöl samkvæmt samningi frá Vesterålen á að 
vera reglulega. Fiðlu og videoverk um Vopnafjörð kynnt og samstarf um útilistaverk eru 
meðal þess sem er á stefnuplagginu. Gönguferðir skipulagðar af sjálfboðaliðum á 
mánudagskvöldum og laugardögum, þessar göngur hafa verið vel sóttar og fólk klætt sig 
eftir veðri og vindum (Visit Vopnafjörður, 2018). Ferða- og útivistarratleikuinn Ögrun í 
Vopnafirði hefur verið í frekari þróun en í sumar var leikurinn í gangi í annað skiptið 
ábyrgðamaður og frumkvöðull er Bjarney Guðrún Jónsdóttir (Kristborg Bóel 
Steindórsdóttir, 2017).    

Eldri Vopnfirðingar; endurbætur á Sundabúð og útgáfa og dreifing bæklings um 
þjónustu sem eldri borgurum stendur til boða. Auka virkni þessa aldurshóps í samfélaginu.  

Upplýsingamál og samtal við íbúa; Reglulegir íbúafundir, dreifibréf til íbúa um 
„Veljum Vopnafjörð“, kynning á fjárhagsáætlun og skipulagsmálum. Samkvæmt 
stefnuplagginu á að taka vel á móti hugmyndum íbúa um úrbætur á umhverfi og aðstöðu. 
Undirbúa á samstarf við ungt fólk og koma á fót upplýsingum fyrir nýja íbúa Vopnafjarðar. 
Sumarið 2018 voru prentaðir upplýsingarbæklingar um þjónustu á Vopnafirði á íslensku, 
pólsku og ensku og eru þeir aðgengilegir á skrifstofu Vopnafjarðarhrepps eins fengu nýir 
erlendir íbúar bæklinginn sendann heim.   

Ferðaþjónusta; stöðugt er unnið að stefnumótun, framkvæmd og fjármögnun 
verkefna eins og verkefnisins „Áfangastaðurinn Austurland“ til að auka fjölbreytni í 
atvinnulífi og styrkja búsetugæði og ímynd Vopnafjarðar. 

 Í höndum sveitastjórnar er að samræma skilaboðin sem komu fram á íbúaþingi og 
einnig stuðla að hreyfingu á húsnæðismarkaði og mögulega stofnun á sameiginlegu 
leigufélagi sveitafélaga á Austurlandi (Vopnafjarðarhreppur, 2018). 
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6 Rannsóknaraðferð 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til að fá sem skýrasta mynd af upplifun 

Vopnfirðinga þegar kemur að því að velja fasta búsetu og eins hvort tómstundir hafi 

eitthvað um það að segja. Tekin voru viðtöl við Vopnfirðinga á aldrinum 22 ára til 76 ára. 

Upplýsingum var einnig aflað á verkefninu Veljum vopnafjörð, þar sem skoðað var hvað 

Vopnfirðingar vilja gera í félagsstarfi ungmenna, fullorðinna og eldri fullorðinna. Hvað er 

hægt að gera til að unga fólkið okkar komi aftur heim eftir nám. Spurningin er hvað vill 

fólk gera til að byggja upp samfélagið og fjölga fólki. Upplýsingaöflun fólst í leit af efni á 

netinu varðandi uppbyggingu byggða og öðru sem hefur verið gert til að styrkja samvinnu 

kynslóðanna í gegnum tómstundir.  

 

6.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Þegar notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir er verið að túlka veruleikann þar sem 

reynsla og upplifun er sett í samhengi. Þessi rannsóknaraðferð er notuð til að sjá hvernig 

fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Sigurður Kristinsson (2013) segir að það sem er 

einkennandi fyrir þessa aðferð er söfnun gagna og úrvinnsla gagna og úr því verður 

kenning á grundvelli gagnanna og rannsakandinn verður hluti af ferlinu og þátttakendur 

virkir. Þegar þessi rannsóknaraðferð er notuð þá má ekki gleyma að það þarf að skoða alla 

hluta menningar í samfélaginu. Upplýsa þarf þátttakendur í hverju þáttakan felst og 

hvernig upplýsingarnar verða notaðar. 

 

6.1.1 Sjálfboðaliðaúrtak 

Í eigindlegum rannsóknum eru úrtök mjög ólík úrtökum í megindlegum rannsóknum og 

mikil ábyrgð hvílir á herðum rannsakandans. Þegar hópurinn er ekki fyrirfram ákveðinn 

eins og í þessu tilviki þarf rannsakandinn að treysta á þátttakendurna sem bjóða sig fram 

til að svara spurningum, hvort sem er í gegnum auglýsingu í dagblaði eða á facebook.  

Þessi aðferð getur verið góður kostur og möguleiki að fá einstaklinga með mismunandi 

reynslu en hættan getur verið að í úrtakið veljist einstaklingar sem eru kannski ekki 

dæmigerðir fyrir úrtakið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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6.2 Athugun 
Vísindaleg athugun felst í öflun og úrvinnslu upplýsinga eins og í þessu tilviki verkefnið 
Veljum Vopnafjörð. Rannsóknaöflunin var talsvert tímafrek en athugunin fól í sér að safna 
upplýsingum um verkefnið inn á heimasíðu Vopnafjarðarhrepps og lesa öll gögn sem þar 
eru inni, eins var aflað upplýsinga bæði frá Austurbrú og Byggðastofnun. Einnig var 
uppýsinga aflað á netinu með því að lesa hinar ýmsu greinar á íslensku og ensku.   

 

6.3 Rannsóknarspurning 
Þegar byrjað var að gera rannsóknaráætlunina var hugmyndin að hafa eina megin 
spurningu þar sem leitast yrði við að svara spurningunni: Hvaða gildi hafa tómstundir fyrir 
uppbyggingu byggða? Þá var leytast við að svara því hvort það séu tómstundir í boði fyrir 
alla aldurshópa og hvort tómstundir hafi áhrif á það hvar fólk ákveður að búa í 
framtíðinni.  

 

6.4 Lýsing og val á þátttakendum  
Höfundur setti auglýsingu inn á facebook síðu sem heitir Vopnafjörður en þar inni er 
heimafólk. Fyrstu auglýsinguna setti ég inn í vor til að fá viðbrögð frá nokkrum vegna 
kynningar á lokaverkefninu og tók svo þá auglýsingu út strax eftir ágætis viðbrögð. Þessa 
auglýsingu setti ég svo inn í haust 2018: 

 
Kæru Vopnfirðingar ég er að skrifa lokaritgerðina mína þessa dagana þar sem ég 

er að velta fyrir fyrir mér gildi tómstunda fyrir uppbyggingu byggða. Mig vantar 

nokkra viðmælendur af báðum kynjum til að svara tveimur stuttum spurningum 

sem ég mundi senda viðkomandi á messenger. Hægt að senda mér einkaskilaboð 

með fyrirfram þökk Tóta 

 

Alls voru 12 manns; 7 konur og 5 karlar, tilbúin að svara spurningunum eftir að ég var búin 

að setja auglýsinguna inn aftur og biðja fólk eldra en 50 ára um að svara mér.  

Konurnar voru á aldrinum 22 til 76 ára og karlarnir voru frá 26 ára til 57 ára  
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6.5 Framkvæmd og úrvinnsla  
Skilaboð voru send á messenger til þeirra sem voru tilbúnir að taka þátt;  
 

Sæl/ Sæll og takk fyrir þetta, ég er að skrifa lokaritgerð um gildi tómstunda í 
uppbyggingu byggða og ég var að spá hvort ég mætti spyrja þig tveggja 
spurninga. Mig vantar sjónarhorn frá fleirum og það er þægilegt að hafa það 
skriflegt. Hvað skiptir þig mestu máli við val á búsetu og hafa áhugamál þín eða 
tómstundir eitthvað um það að segja? Það er ekkert mál ef þú vilt ekki svara J 
kveðja Tóta 

 
Svörin voru lita merkt eftir því hvað svarendur lögðu mesta áherslu á og var því skipt niður 

í atvinnu og aðra grunnþjónustu og var þá sérstaklega talað um góðan skóla. Fjölskyldan 

og fjölskyldutengsl, tómstundastarf og náttúru. 
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7 Niðurstöður  

Höfundur mun byrja á því að skoða niðurstöður meginþátta verkefnisins Veljum 
Vopnafjörður. Í niðurstöðum viðtala fæst góð mynd af sýn ólíkra Vopnfirðinga á ýmsum 
aldri er varðar val á búsetu og gildi tómstunda fyrir uppbyggingu byggðarinnar á 
Vopnafirði.  

 

7.1 Veljum Vopnafjörð 
Helstu áherslur í byggðaþróunarverkefninu sem lauk eins og fyrr segir í apríl 2017 eru að 
virkja unga fólkið og lagt var til að breyttar áherslur yrðu settar fram í vinnuskóla á 
sumrin.  

  Áhersla á fjölbreytni í atvinnu og reglulegir íbúafundir eru hluti af verkefninu og 

áhersla á ferðamál einnig. Kostir og styrkleikar verkefnisins eru að flest verkefnin er hægt 

að vinna. Ýmsir góðir hlutir hafa orðið að veruleika eins og mánudagsgöngur sem nokkrir 

sjálfboðaliðar hafa staðið fyrir, en eins og áður segir þá hafa þær verið í gangi í tvö sumur 

(Visit Vopnafjörður, 2018).  

Miðlun upplýsinga og kynningarmál eru mikilvægur þáttur í 

byggðaþróunarverkefnum þannig að stofnanir, félög og almenningur átti sig á megin 

stefnumálum og verkefnum og geti með markvissum hætti tekið þátt í vinnu í anda 

stefnunnar. Stefnuplagg um lok og niðurstöður verkefnisins Veljum Vopnafjörð sem 

samkvæmt byggðastofnun átti að koma inn á heimasíðu Vopnafjarðarhrepps í janúar 

2018 kom aldrei þangað, samkvæmt Signý hjá Austurbrú var tölvupóstur sendur á alla 

sem að málinu komu. Ég þurfti að hafa samband við Austurbrú til að fá stefnuplaggið í 

hendurnar. Stefnuplagginu var komið til ábyrgðarmanns heimasíðu Vopnafjarðarhrepps 

og var birt á heimasíðu hreppsins 23. nóvember síðastliðinn. Eins er talað um að dreifibréf 

eigi að berast í hús um lok verkefnisins það hefur ekki borist. Kynningabæklingur um 

þjónustu sem eldri borgurum stendur til boða er ekki aðgengilegur inn á heimasíðu 

Vopnafjarðarhrepps.   

Eins og fram hefur komið þá vantar að fjalla meira um félagslega hlutann í 

byggðaþróunarverkefnum það er ekki nóg að hafa atvinnu það þarf líka að hafa eitthvað 

að gera utan vinnutíma. En félagslegi hlutinn skiptir gífurlega miklu máli fyrir samfélagið 
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og talað er um það í verkefninu að auka þurfi virkni eldri borgara í samfélaginu. Ef til vill 

getum við reynt að vera með aldursvænt samfélag til að auka virkni fólks (WHO, 2005). 

Í byggðastefnu Austurlands (Samgöngu og Sveitastjórnarráðuneytið, 2018) er 

mikið lagt upp úr því að áhersla sé lögð á listir í skólum og félagsstarfi.  Þetta er eitthvað 

sem við á Vopnafirði ættum að taka til okkar en hér þarf að leggja meira upp úr listum 

bæði í félagsstarfi og grunnskóla. Eftir rýni og lestur höfundar á ýmsu efni er tengjast 

byggðaþróun þá vakti það sérstaka athygli hvað lítið var þar fjallað um tómstundir fólks. 

Spurningin er hvort ekki sé þörf á því að leggja meiri áherslu á þann þátt í 

byggðaþróunarverkefnum í framtíðinni. Niðurstaða Veljum Vopnafjörð verkefnisins er að 

ef við viljum að unga fólkið komi heim að loknu námi þarf að auka atvinnumöguleika 

þeirra.  

Niðurstaða höfundar er að ennfremur er mikilvægt að hafa fjölbreyttari tómstundir 

fyrir alla til að treysta byggð og búsetu því tómstundir gegna mikilvægu hlutverki í lífi 

fólks. Eitt af því sem var lögð áhersla á í verkefninu var lýðræðisvitund og valdefling unga 

fólkisins það er eitthvað sem börn og ungmenni læra í félagsmiðstöðvarstarfi (Eygló 

Rúnarsdóttir, 2017) en það er mjög mikilvægt fyrir samfélagið okkar því það er unga fólkið 

sem er framtíðin á staðnum.   

 

7.2 Niðurstaða viðtala  
Þegar farið er yfir viðtölin tala flestir um að val á búsetu og sú ákvörðun hvar eigi að búa 

geti verið mismunandi eftir einstaklingum eins og hvar þeir kynnast maka sínum og 

hvaðan makinn kemur skiptir mestu máli í byrjun. Allir viðmælendur nema einn töluðu um 

að atvinna hafi verið ástæðan fyrir vali á búsetu. Einn viðmælandinn sagði; Við fluttum úr 

byggðalagi með fremur bágu atvinnuástandi hingað í betra og öruggara ástand en við 

vildum alltaf vera á Austurlandi. Framan af árunum eftir að fjölskyldan kom hingað voru 

tómstundir fáar og stopular vegna sjómennsku. En eftir að hann kom í land hafi 

tómstundir og félagsmál öðlast verulegt gildi og halda honum á staðnum. Með öðrum 

orðum þá hafa tómstundir veruleg áhrif á áframhaldandi búsetu hans hér. 

Viðmælandi á fimmtugsaldri talaði um að atvinna hafi haft mest um það að segja  
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hvar hann og maki hans vildu búa því þegar velja átti búsetu þá hafi hann ekki haft 

mikinn áhuga á því sem á hug hans allan í dag rúmum 30 árum seinna. Hann talaði um að 

það yrði erfitt fyrir hann núna að fara af þessu svæði fyrst og fremst vegna þessara 

áhugamála. Útivera, náttúra, kyrrðin og veiðar koma þar inn í og þessir þættir skipta 

meira máli í dag og mundu hafa mikið vægi í þeirri ákvörðun ef hann þyrfti að færa sig um 

set og velja eitthvað annað svæði til búsetu.  

En það sem skiptir mestu máli eru tómstundir og afþreying barna minna og þau 

mundu hafa endanlegt vægi í vali á búsetu. 

 

  Gott aðgengi að útivist og náttúru skipta verulega miklu máli og þá sérstaklega hjá 

þeim sem eru úr eldri hóp viðmælenda 50 + . Eins og einn viðmælandi á sextugsaldri talaði 

um þá hafi það skipt miklu máli á sínum tíma að hafa gott aðgengi að útivist og náttúru.  

Að geta farið út í náttúruna án þess að þurfa að keyra langar leiðir. Einnig skiptir máli góð 

aðstaða til líkamsræktar, ekki bara íþróttahús heldur góða sundlaug. Það sem 

viðmælandanum finnst vanta mest á Vopnafirði er góð sundlaug í þorpinu. Aðra 

tómstundaiðju er auðvelt að sækja á stærri staði eins og til dæmis menningarviðburði. 

Jafnframt sagði hann; að aðstaða til hreyfingar og útivistar er mikilvægast því það er svo 

mikill hluti af daglegu lífi.  

Einn viðmælandi talaði um að varðandi búsetu væri það ástand atvinnumála og 
samsetning samfélagsins sem skipti máli fyrir hann. En áhugamál og tómstundir gæti hann 
stundað hvar sem er en langaði að bæta við að það þyrfti að bæta félagslíf og þátttöku í 
ýmsum menningarmálum eða viðburðum á Vopnafirði. En það sem skipti hann mestu máli 
væri næg atvinna fyrir alla og virkt samfélag félagslega.   

Kona á sjötugsaldrinum sagði að hún væri mjög heimakær en þegar hún hætti að 
vinna búist hún við því að huga að því hvort tómstundastarf sé þar sem hún setji sig niður 
eins og hún orðar það. Henni finnst mikilvægt að það sé opið hús þar sem væri nokkuð 
víst að hægt væri að hitta fólk . ,,Það mætti vera svoleiðis hér á Vopnafirði,“ bætti hún við 
í lokin. 

Ein kona talaði um að hennar búseta væri fyrst og fremst fjölskyldan, svo að vera 
með góða vinnu. Áhugamál hennar hafa ekkert um það að segja, en auðvitað væri gott að 
vera í slysó.  
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„Þegar kemur að búsetu þá þarf staðurinn að uppfylla þær kröfur sem ég set mér 
varðandi hvar ég vil ala upp börnin mín,“ sagði kona á þrítugsaldri. Að skólakerfið sé gott, 
að umhverfið bjóði upp á útiveru og nánd við náttúruna og að það sé eitthvað í boði fyrir 
börnin á meðan þau búa á þessum stað þar á meðal tómstundir og áhugamál. Þegar hún 
ákvað að flytja til Vopnafjarðar þá var það ekki það fyrsta sem hún hugsaði út í tómstundir 
og áhugamál sín. En þetta tvennt hefur klárlega áhrif á það í dag að hún vilji ekki fara 
héðan svo hún mundi segja að tómstundir og áhugamál hafa áhrif á það að hún vill búa á 
Vopnafirði í dag.  

Maður rétt rúmlega fimmtugur talar um varðandi búsetu sé atvinna og gott 
samfélag með góða þjónustu við þá sem búa þar og það sé gott að ala upp næstu kynslóð.  
Makinn þurfi að vera ánægður á staðnum líka. Hann talaði um að áhugamál hans ráði því 
hvar hann á heima í dag ef hann taki ekki tillit til þáttanna að ofan.  

Helmingurinn af fólkinu sem tók þátt í viðtalinu er fætt og uppalið á Vopnafirði og 
talaði það um að það skipti máli varðandi búsetuna. Einn viðmælandinn talaði um að hafa 
nánustu fjölskyldu á staðnum skipti miklu máli fyrir sig og að hafa atvinnu. Stór þáttur í 
búsetu hennar er að hún og börnin hennar geta stundað áhugamál sín og tómstundir á 
staðnum. Unglingarnir geta haft mikið fyrir stafni og hafa hennar börn tekið þátt í 
fótbolta, blaki, björgunarsveit, kirkjustarfi og félagsmiðstöð. Allir þessir þættir hafa mikil 
áhrif á það að fjölskylda hennar velur að búa hér. Þetta sýnir hversu mikilvægt er fyrir 
samfélagið að hlú að tómstundastarfi í samfélaginu því það hefur jákvæð uppeldisleg gildi 
og börn og unglingar hafa minni tíma til að falla fyrir freistingum.  

Ef við skoðum börn og unglinga þá eru ekki allir sem spila fótbolta eða blak og ef 

þau langar kannski til að taka þátt í listum eða fara í leikfélag þá er það ekki í boði á 

Vopnafirði. Einn viðmælandi minn talaði um að henni fyndist það stór galli við að búa hér 

að það væri of lítið úrval af tómstundum fyrir börn sem ættu eftir að finna hvar þeirra 

styrkleiki liggur. Sami viðmælandi talaði um að hennar áhugamál skipti miklu máli fyrir 

hana sjálfa sem eru íþróttir eða líkamsrækt en aðstaðan sé góð þó hún væri til í að hafa 

crossfit stöð.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að tómstundir barnanna þyrftu að vera 

fjölbreyttari og ung kona rétt rúmlega tvítug talaði um að áhugamál og tómstundir skipta 

máli við val á búsetu en það væri ekki aðalatriðið þegar kemur að búsetu vali. „Það er 

eiginlega mikilvægara fyrir mig að tómstundastarf sé öflugt hjá börnum og unglingum,“ 

sagði hún.  
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 Elsti viðmælandinn minn talaði um að val á búsetu hafi komið að sjálfu sér því hún 

hafi gifst hingað. Ef hún hefði ekki ræktað sín áhugamál og tómstundir með því fólki sem 

vildi vera með henni hefði hún flutt fyrir löngu. Félagsmál hafa lengstum verið áhugamál 

hennar og tómstundir. Með tilkomu netsins hefur hún tengst góðum félögum frá fyrri 

tíma á ný og má segja að ný tegund félagsstarfa hafi orðið til eins og hún orðar það. Þetta 

sýnir það hversu mikilvægt er að eldri borgarar nýti sér upplýsingatæknina eins og kemur 

fram í rannsókn Helga Þórhallssonar (2012). Elsti viðmælandi minn talaði einnig um að 

tómstundir hennar tengjast líka tölvunni því hún er að skrá ævi sína og sendir hún góðum 

vinum löng bréf þar sem margt ber á góma. Hún segist ekki nota Facebook til að 

skammast út í lífið og tilveruna. „Ég sauma út og prjóna til að róa skapið og láta mér líða 

vel.“ Að lokum segir hún að búsetan hafi ráðið því að hún hafi frekar þurft að vinna sjálf í 

félagstarfsemi en slaka á þar, en sér líði vel og það sé fyrir mestu.  

Talsverður munur var á því hvort viðmælendur voru með ung börn eða hvort börnin  

þeirra voru orðin fullorðin. Yngra fólkið talaði um að það væri mikilvægt fyrir börn og 

unglinga að það væru fjölbreyttari tómstundir eða tómstundir við hæfi fyrir börnin þeirra.  

Eins talaði unga fólkið um að það að hafa góðan skóla skipti máli. Þeir sem voru eldri 

töluðu um að nálægð við náttúruna væri mikilvæg. Flestir viðmælendur töluðu um að það 

sem skipti mestu máli fyrir val á búsetu væri góð og trygg atvinna og að grunnþjónusta 

væri á staðnum, eins og matvöruverslun, lyfsala og læknisþjónusta.    

Í máli viðmælenda kom einnig fram rík áhersla á að í tómstunda- og félagsstarfi sé 

lögð áhersla á að sameina kynslóðirnar og nýta þekkingu hvers annars. Helstu niðurstöður 

viðtala eru að það skiptir miklu máli fyrir val á búsetu að atvinna og góð grunnþjónusta sé 

á staðnum. Það að fólk hafi og stundi tómstundir við sitt hæfi getur einnig haft veruleg 

áhrif á að fólk velji sér fasta búsetu á staðnum.   

 

7.3 Umræða 
Tómstundir skipta miklu máli fyrir samfélagið okkar því eins og viðmælendur mínir komu 

inn á þá var það helmingurinn af viðmælendunum sem sögðu að tómstundaiðkun í dag 

hefði áhrif á að þau veldu að vera áfram á Vopnafirði. Á litlum stað eins og Vopnafirði þá 

er það reynsla höfundar að þátttaka í tómstundum er besta leiðin til að hitta fólk og 
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eignast vini og það getur dregið úr einangrun eins og Leitner og Leitner (2012) tala um og 

speglar það, það sem viðmælendurnir segja.  

Eitt af því sem lögð var áhersla á í verkefninu Veljum Vopnafjörð var umhverfi og 

ásýnd þar sem sameiginlegt verkefni Vopnafirðinga væri að huga að náttúrunni. Fjórir af 

viðmælendum mínum töluðu um að nálægð við náttúruna og útivist væri tengt 

tómstundum þeirra. 

Þegar ég fór að rýna í gögn sá ég að greinilegt var að áhugi er hjá fólki að sameina 

kynslóðirnar og nýta þekkingu hvors annars. Meira tómstundatengt samstarf þarf innan 

sveitafélagsins því gæti verið gott að vera með aldursvænt samfélag þar sem allir í 

samfélaginu taka þátt í daglegu lífi. Og þar sem öllum yrði gert kleift að taka þátt í 

samfélagslegum verkefnum. Allir aldurshópar hafa eitthvað fram að færa og tækifærin 

leynast víða það þarf bara að finna þau. Sumarið 2018 ákvað höfundur ritgerðar að vera 

með leikjanámskeið og kofabyggð í samstarfi við vinnuskóla og tókst það mjög vel. Lítið 

annað hefur verið framkvæmt af hugmyndum þeim sem komu út úr verkefninu sem snýr 

að unga fólkinu okkar samkvæmt reynslu höfundar. Nauðsynlegt er  fyrir okkur hér á 

Vopnafiðri að virkja börn og ungmenni og leyfa þeim að hafa áhrif á það hvað gert er í 

sveitafélaginu okkar og byggja það á barnalýðræði eins og fram kemur í Barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna um rétt barna (Barnasáttmálinn,e.d.). 

 Einmanaleiki er alvarlegt mál og hér á Vopnafirði erum við ekkert laus við það. 

Sem dæmi þá eru 151 íbúi á Vopnafirði sem er 65 ára og eldri eða um 23 prósent af 

Vopnfirðingum. Síðasta vetur var ég í vettvangsnámi inn í Sundabúð þar sem ég mætti í 

föndur eldri borgara mestur fjöldi þar var aðeins um það bil 10 að meðaltali. Af þessum 

151 búa 19 í Sundabúð, aðeins brot af þeim sem eru á efri hæðinni taka þátt í 

tómstundum og ég veit að fólkinu leiðist þar því þeim finnst vera of lítið um að vera og yfir 

sumartímann er ekkert félagsstarf í Sundabúð.Tómstundafulltrúinn er að gera frábæra 

hluti á neðri hæðinni og eins í föndrinu á mánudögum og fimmtudögum en það væri 

frábært ef fleiri mundu mæta.  

Aldurinn 60 til 70 ára er hálf týndur á Vopnafirði við þurfum að fá það fólk til að vera 

virkara. Margir hverjir með fulla heilsu en vantar hlutverk. Það þarf að vinna markvisst að 

því að finna hvað það er sem vekur áhuga karlmanna 65 ára og eldri til að taka þátt í 

tómstundastarfi enginn mætir í föndrið í Sambúð. Eins og Jón Björnsson (1996) talar um 
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þá skiptir það miklu máli fyrir eldri borgara að taka þátt í lífinu og vera í samskiptum við 

annað fólk. Öll viljum við að eldri borgurum líði vel í samfélaginu og með aukinni þátttöku 

í tómstundum, eins og segir í rannsókn Neda (2008), þá hefur það jákvæð áhrif á 

lífshamingju fólks og eykur lífslíkur eldra fólks. 

Búa þarf til eldri borgararáð og virkja félag eldri borgara með í það verkefni. Vinna 

þarf markvisst að heilsueflingu í samfélaginu og einblína meira á samveru og vellíðan fyrir 

alla. 



41 

8 Lokaorð  

Í ritgerðinni var leitast við að svara spurningunni: Hvaða gildi hafa tómstundir fyrir 

uppbyggingu byggða? Niðurstaða höfundar er að mikilvægt er að hafa fjölbreyttari 

tómstundir fyrir alla til að treysta byggð og búsetu því tómstundir gegna mikilvægu 

hlutverki í lífi fólks. Þegar fólk tekur þátt í tómstundum bætir það andlega heilsu og í 

leiðinni eykst jákvæðni gagnvart samfélaginu og fólkinu á staðnum.    

Niðurstaða mín er að tækni og framþróun fyrirtækja og stofnana er að breytast það 

mikið að búseta og atvinnutækifæri geta í auknum mæli verið óháð búsetu í sama 

bæjarfélagi og viðkomandi fyrirtæki er staðsett og þú starfar hjá. Þá munu þættir eins og 

góð þjónusta og afþreying fyrir börn, unglinga, fullorðna og eldri borgara skipta miklu 

meira máli en verið hefur.  

Markmið mitt með ritgerðinni er að nota byggðaþróunarverkefnið til að vera með 

frekari vinnu í félagsmiðstöðinni og vonandi í stærri verkefnum í framtíðinni. Aldursvænt 

samfélag þar sem öllum er gert kleift að taka þátt í samfélagslegum verkefnum og koma 

með áætlun um fjölbreyttari tómstundir fyrir alla. 
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