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Ágrip 

Lokaverkefni þetta samanstendur af greinargerð og vefsíðunni ”Tómstundir út lífið”. Ástæða 

þess að þetta lokaverkefni varð fyrir valinu er sú að engin sambærileg vefsíða virðist vera 

aðgengileg á íslensku þrátt fyrir þörf þar á.  

Tómstundir og félagsstarf fyrirbyggja félagslega einangrun, minnka líkur á þunglyndi, 

viðhalda færni og geta snúið við ótímabærum einkennum öldrunar. Það er öllum mikilvægt 

að geta sinnt tómstundum í frítíma sínum og fáir sem hafa jafn mikið af honum og eldri 

borgarar. Því er það nauðsynlegt að geta boðið upp á fjölbreytta og gagnlega afþreyingu til 

að efla frítíma þeirra. Ein af hindrunum í tómstundastarfi aldraðra er skortur á aðgengilegu 

efni og hugmyndum, eins vill það oft bera við að starfsfólk í tómstundastarfi aldraðra er 

ómenntað á því sviði. Því er gott aðgengi að fjölbreyttum tómstunda hugmyndum með 

fræðilegan bakgrunn mikilvægt fyrir starfið.  

Verkefnunum á vefsíðunni verður skipt niður í þrjá flokka, góða, miðlungs og skerta 

færni, og mun ég leggja sérstaka áherslu á tómstundir fyrir heilabilaða. Þær tómstundir og sú 

fræðsla sem fram kemur á vefsíðunni er til að mynda fengið úr fræðibókum og rannsóknum 

á tómstundum aldraðra, af vefsíðu Alzheimer samtaka Íslands og sambærilegra vefsíða 

erlendis, ásamt eigin hugmyndum.  

Þá voru tekin viðtöl við tvo starfsmenn sem vinna við tómstundir aldraðra á 

hjúkrunarheimilum til að fá betri sýn á það starf sem þar er í boði. Þar kom fram að þörfin 

fyrir þetta verkefni er mikil. Það er því ósk mín að geta bætt úr þessum skorti og á þann hátt 

bætt hag og frítíma eldri borgara. 

Lykilhugtök: Aldraðir, Tómstundir, Félagsstarf, Dagdvöl aldraðra, Heilabilun, Alzheimers, 

Tómstundahindranir, Tómstundamenntun, Félagsleg einangrun, Lífsgæði, Færni, Fræðsla, 

Fagmennska 
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Formáli 

Tómstundir aldraðra hafa alltaf verið mér hugleiknar og er það sprottið út frá því að eiga afa 

og ömmu sem ég var mjög náin en þau voru mjög virk í hinum ýmsu tómstundum og 

félagssamtökum. Ég eyddi ófáum tímum að föndra eða baka með Dúru ömmu minni og lærði 

ég mikið af henni sem ég bý að í dag. Amma var alltaf til staðar fyrir mig og mínar vinkonur 

þegar við þurftum að létta af hjarta okkar, fá góð ráð eða bara fá eitthvað gómsætt að borða. 

Jón afi minn var mjög virkur í skátunum alla tíð ásamt því að vera einstaklega handlaginn 

maður sem gat gert við flest allt. Þegar Jón afi var 69 ára tók hann að sér skátahóp 

bekkjarbræðra minna sem voru þá um 13 ára og taldist þetta ekki auðveldasti hópurinn enda 

nokkuð virkir guttar. Hann var einstaklega virkur með hópinn, kenndi þeim ýmsa færni og fór 

með þá í ferðir. Ég hef fengið að heyra frá þessum drengjum í gegnum tíðina hversu mikil 

fyrirmynd hann var þeim, hann varð þeirra „Jón afi“ því hann hlustaði og nennti að hafa fyrir 

þeim. Þau voru alltaf til í að gefa af sér til samfélagsins og hafa innprentað það viðhorf til 

allra sinna afkomenda. Þau voru og verða alltaf mínar stærstu fyrirmyndir, sérstaklega þegar 

kemur að bjartsýni. Þau kenndu mér að það er alltaf hægt að finna nýja leið ef ein lokast.  

Þetta viðhorf sem þau kenndu mér er einmitt ástæða þess að ég byrjaði í tómstunda- og 

félagsmálafræði daginn sem ég varð fertug. Það og tvær góðar vinkonur, Rakel og Nílla, sem 

að sögðu mér reglulega að þetta væri fullkomið nám fyrir mig, þær ættu að vita það enda 

búnar með það sjálfar. Ég tók því U-beygju í lífinu þegar ég áttaði mig á því að ég var ekki að 

gera það sem hjartað kallaði á og það var að keyra mig niður andlega. Ég hafði alltaf litið á 

allt varðandi tómstundir sem áhugamál en hafði ekki hugsað út í að ég gæti lært meira á 

þessu sviði og gert það að atvinnu. Ég hef því innprentað í mín börn að fylgja því sem hjartað 

kallar á. Því ef maður brennur fyrir eitthvað þá eru meiri líkur á því að geta gert það að 

framtíðarstarfi og þéna af því, en af vel borguðu starf sem að keyrir þig niður andlega! 

Hugmyndina að þessu verkefni hef ég gengið með í maganum í frá því haustið 2019 

þegar ég var í áfanganum Tómstundir og aldraðir. Eitt verkefnið í þeim áfanga var að taka 

tómstundaviðtöl við aldraða og var ég svo heppin að fá viðtöl við nokkrar heldri dömur á 

hjúkrunarheimilinu Silfurtúni í Búðardal. Þegar ég var að taka viðtölin gafst mér tækifæri til 

að sjá tómstundastarfið á Silfurtúni og kynnast Rosemary sem að var þar í forsvari. Nokkrum 

dögum síðar rakst ég á Rosemary sem spurði mig hvort að ég vissi hvort að það væri til 

einhver bók eða vefsíða með hugmyndum að tómstundum fyrir aldraða þar sem að erfitt 

væri að finna eitthvað nýtt að gera sem hentaði hópnum. Hópurinn væri farin að eldast og 

missa niður færni og því erfiðara að finna eitthvað sem hentaði. Ég fór því að leita á netinu 

en gat ekki fundið neitt á íslensku og ekkert erlent sem var fyllilega eins og ég hafði séð fyrir 

mér. Ég endaði með því að spyrja Árna Guðmundsson, leiðbeinanda mínum í þessu verkefni, 
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sem kenndi áfangann hvort hann vissi um eitthvað þessu líkt en hann kannaðist heldur ekki 

við að þetta væri til. 

Hugmyndin hefur breyst lítillega eða frá því að vera bæklingur yfir í vefsíðu, en 

grunnurinn hefur alltaf verið sá sami, að bæta aðgengi að fjölbreyttum hugmyndum að 

tómstundum fyrir aldraðra. Ástæða fyrir að vefsíða varð fyrir valinu er sú að það er 

aðgengilegra, umhverfisvænna og getur tekið breytingum með tímanum. 

Án stuðning hefði ég eflaust ekki komist á þann stað sem ég er í dag. Ég vil þakka pabba 

mínum fyrir að hafa sýnt mér að maður er aldrei of seinn að fylgja draumum sínum og fara í 

nám á besta aldri. Mömmu vil ég þakka fyrir að vera mér fyrirmynd þegar kemur að 

óformlegu námi, þú sýndir mér að kennsla og þekking kemur ekki alltaf í skilgreindum kassa 

innan skólakerfisins. Fyrir að hvetja mig til að sækja mér þekkingu innan míns áhugasviðs og 

fyrir að vera frábær skyndihjálpakennari og vekja áhuga minn á svo mörgu. Þá vil ég þakka 

Fanney Marín, æskuvinkonu minni, samfylgdina og stuðninginn í gegnum námið, þetta var 

mun skemmtilegra ferðalag fyrir vikið. Og síðast en alls ekki síst vil ég þakka Ívari eiginmanni 

mínum og börnum okkar, Birgittu, Guðbjörgu og Jóni, fyrir þolinmæði þegar ég sat við skriftir 

og sinnti fáu öðru, ég veit að það var ekki alltaf auðvelt. Og takk fyrir alla hvatninguna, að 

nudda á mér axlirnar þegar ég hafði setið lengi við tölvuna og dekrið sem ég fékk, sérstaklega 

á lokasprettinum, það var ómissandi. 

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Lengi býr að fyrstu gerð segir máltækið, það að sinna jákvæðum tómstundum í frítíma og 

halda góðri virkni er okkur öllum nauðsynlegt. Þetta á ekki einungis við um unga og fríska 

einstaklinga, þess þó heldur er það mikilvægt að virkja þá sem að eru byrjaðir að missa færni 

hvort sem það er vegna veikinda eða aldurs. Það vill á tíðum fylgjast að, að missa niður færni 

og draga sig í hlé frá því sem að áður hélt okkur virkum, ánægðum og gaf okkur lífsfyllingu. 

Það er því mikilvægt að einstaklingar fái tómstundamenntun frá unga aldri svo þekkingin sé 

til staðar ef til þess kemur að þeir þurfi að takast á við nýjar hindranir. Þessar hindranir þurfa 

ekki endilega vera okkar persónulegu hindranir, því við gætum þurft að aðstoða ættingja eða 

nota tómstundamenntun okkar á vinnustað.  

En hversu nauðsynlegar eru tómstundir? Það eru fjölmargar rannsóknir sem að sýna 

fram á að tómstundir bæta lífsgæði, vellíðan, efli andlega og líkamlega heilsu, bæti og haldi 

við færni svo eitthvað sé talið, það er því til margs að vinna að hefja þær til vegs og virðingar 

(Leitner og Leitner, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014).  

Því miður vill það oft verða svo að tómstundir eru ekki efstar á lista yfir það sem er 

einstaklingum er talið nauðsynlegt til að lifa af. Þetta á við um ýmsar stofnanir svo sem 

dvalar- og hjúkrunarheimili enda er þar oft horft á krónur og aura þegar kemur að rekstri 

heimilanna. Það sem helst virðist standa í vegi fyrir tómstundastarfi innan dvalar- og 

hjúkrunarheimila er skortur á fjármagni, því eins og flestir vita þá er þetta tæpast gróða 

starfsemi. Að því sögðu þá þarf að finna út hvernig hægt er að efla starfið án mikils 

tilkostnaðar fyrir heimilin. Að skipuleggja gott og vel úthugsað tómstundastarf sem hentar 

öldruðum með misjafna færni og getu, krefst tíma, vinnu og þekkingu á málaflokknum. Þar 

sem vinnutími kostar stofnunina pening þá er hann oftast nýttur til fulls og kemur það fyrir 

að metnaðarfullt starfsfólk nýti sinn eigin tíma utan vinnu við að skipuleggja og leita uppi 

hugmyndir að dagskrá.  

Það er þarna sem grunnurinn að hugmynd minni fyrir lokaverkefnið fæddist, því það er 

enginn gagnabanki eða hugmyndabanki til hér á Íslandi sem starfsfólkið getur leitað í! Það 

eru margar góðar hugmyndir „þarna úti“ en allir eru að vinna þetta í sínu horni og því þarf 

nánast að finna upp hjólið í hvert sinn. Það að vera alltaf að byrja á byrjuninni kostar tíma, 

peninga og hellings vinnu, svo ekki sé nefnt að þurfa að prófa sig áfram í því hvað virkar og 

hvað virkar ekki. Við sem þjóðfélag skuldum öldruðum að gera betur og við ættum að hafa 

það hugfast að ef heppnin er með okkur þá verðum við sjálf á þessum stað í framtíðinni. 

Mér fannst það því samfélagsleg skylda mín að koma á vefsíðu þar sem fólk getur nálgast 

hugmyndir að tómstundum fyrir aldraða á auðveldan hátt. Þó svo ég hafi upphaflega hugsað 

vefsíðuna til að létta undir með starfsfólki sem vinnur við tómstundir aldraðra og auka 
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fjölbreytni þá einskorðast nýtingin alls ekki við það. Vefsíðan getur gagnast öllum sem hafa 

áhuga á fjölbreyttum tómstundum hvort sem það eru hjúkrunarheimili, dagdvöl, 

heimaþjónusta, aðstandendur eða bara aldraðir sem búa heima við.  

Lokaverkefnið er því tvíþætt og skiptist í vefsíðuna Tómstundir út lífið og greinargerð þar 

sem fjallað er um skilgreiningar á tómstundum, tómstundahindranir, kenningar og fleira er 

varðar tómstundir aldraðra. Vefsíðan er síðan þannig sett upp að tómstundum er skipt niður 

í þrjú getustig, góð færni, miðlungs færni og skert færni. Draumur minn er að vefsíðan verði í 

framtíðinni „lifandi“ síða þar sem hægt verði að senda inn hugmyndir að nýjum tómstundum 

eða útgáfum af þeim sem fyrir eru.  

Skilgreiningin á hugtakinu aldraðir í þessari greinargerð og á vefsíðunni Tómstundir út 

lífið er samkvæmt 2. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999, þeir einstaklingar sem hafa 

náð 67 ára aldri.  
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2 Tómstundir og aldraðir 

Það er öllum manneskjum nauðsynlegt að hafa jákvæðar tómstundir í lífi sínu. Að fylla 

frítímann með því sem að veitir ánægju og þroskar okkur sem manneskjur. En hvað eru 

tómstundir og hvernig geta þær gagnast okkur á gamals aldri? 

Fræðimenn hafa árum saman reynt að skilgreina hvað felst í hugtakinu tómstundir (e. 

leisure), en ekki hafa þeir allir verið á einu máli. Þá virðast margir telja að tómstundir og 

frítími sé eitt og hið sama en svo er ekki ef rýnt er nánar í hinar ýmsu skilgreiningar 

fræðimanna á hugtakinu. Leitner og Leitner skilgreina tómstundir sem frítíma eða tíma þar 

sem einstaklingurinn er laus við skyldur og er ekki að vinna eða sinna öðrum athöfnum sem 

eru honum nauðsynlegar til framfærslu. (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 4).  

Í grein sinni Skilgreining á hugtakinu tómstundir, skilgreinir Vanda Sigurgeirsdóttir (2010) 

tómstundir á eftirfarandi hátt: 

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

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

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn 

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

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

felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum. Í þessari skilgreiningu er gerður skýr 

greinarmunur á frítíma og tómstundum. Tómstundir eiga sér yfirleitt stað í frítíma en 

ekki allur frítími er tómstundir (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). 

Þessi skilgreining Vöndu sameinar þannig fimm mismunandi hliðar sem hafa verið 

tengdar við tómstundir, þ.e.a.s. tómstundir sem tími, athöfn eða starfsemi, gæði, viðhorf og 

hlutverk. Að mínu mati er það öllum mikilvægt, og þá sérstaklega þeim sem starfa við 

tómstundir, að þekkja þessa skilgreiningu Vöndu. „Rannsóknir sýna fram á að það hvernig 

frítímanum er varið getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á lífsgæði, vellíðan, andlega og 

líkamlega heilsu, svo og hamingju og lífsgleði“ (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Í tómstundastarfi aldraðra, hvort sem er í dagdvöl eða inn á hjúkrunarheimilum, þá þarf 

að huga að því að það séu þátttakendurnir sjálfir sem fá að setja sitt mark á dagskránna. Með 

því að færa þeim vald yfir dagskránni er þeim sýnd virðing og mun líklegra er að 

tómstundirnar leiði til jákvæðni og meiri lífsánægju. Samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 

2000 voru fjórir lykilþættir tengdir því að aldraðir tækju virkan þátt í tómstundastarfi. Í fyrsta 

lagi að þeir hafi stjórn yfir dagskránni, í öðru lagi að þeir hafi val í dagskránni, í þriðja lagi var 

nefnt hvatastig og fjórða lagi getustig (Leitner og Leitner, 2012, bls. 99). 

Það er því margt sem mælir með því að aldraðir hafi sitt að segja um hvaða tómstundir 

eru í boði. Þá borgar sig heldur ekki að takmarka sig við þá tómstundadagskrá sem hefur 



11 

verið í gangi til lengri tíma, það er stanslaus þróun og nýjar hugmyndir að koma fram á þessu 

sviði sem vert er að prófa. Yfirmaður tómstundastarfs þarf að fylgjast með þeirri þróun, prófa 

nýja dagskrá, nota ímyndunaraflið og vera stanslaust að bæta og víkka út tómstundastarfið 

svo það verði betra en nokkru sinni fyrr (Leitner og Leitner, 2012, bls. 107).  

Til að auðvelda íbúum farsæla þátttöku þarf starfsemin mikla aðlögun sem ætti að 

innleiða í dagskránna. Aðlögunin getur falið í sér mikla endurtekningu, fækka þeim skrefum 

sem þarf til að ná tilteknum verkefnum eða markmiðum, mikla sýnikennslu og athafnir sem 

að nýta langtímaminni fremur en skammtímaminni. Þá þarf starfsemin einnig að vera einföld 

og ekki gera miklar kröfur á skammtímaminnið (Leitner og Leitner, 2012, bls. 95). 

Afþreyingin þarf ekki alltaf að vera flókin eða erfið í framkvæmd. Til dæmis var gerð 

virknigreining á bingói og var niðurstaðan sú að það sé ein af vanmetnustu tómstundum 

aldraðra. Það kom í ljós að bingói fylgdu eftirfarandi kostir: bættir vitsmunir s.s. minni, geta 

til að fylgja leiðbeiningum og ákvarðanataka; tjáning tilfinninga eins og hamingju og spennu; 

félagsleg samskipti og samvinna í hópi; bættar fínhreyfingar, samhæfing handa og augna, og 

skynvitund. Svo héðan í frá ekki gera grín að bingói á hjúkrunarheimilum! (Leitner og Leitner, 

2012, bls. 105).  

Rannsókn var gerð meðal 150 íbúa og 150 sjúkraliða á 45 hjúkrunarheimilum víðs vegar 

um Bandaríkin, þar kom skýrt fram að mikilvægast í huga íbúanna var að komast út af 

hjúkrunarheimilinu í smá tíma, fara í göngutúr eða sinna erindum. En það sem sjúkraliðarnir 

völdu sem mikilvægast var tómstundastarfið inn á hjúkrunarheimilinu. Ein ástæða þess gæti 

verið sú að tómstundastarfið sé ekki einungis mikilvæg fyrir íbúana heldur ýti undir 

hamingjuríkara andrúmsloft á heimilinu og þar með auðveldari samskipti. Því ef íbúarnir eru 

ánægðari þá finnst starfsfólkinu þægilegra að vinna með þeim (Leitner og Leitner, 2012, bls. 

97). Tómstundastarfið þarf því ekki alltaf að felast í því að vera inni og prjóna eða mála. 

Göngutúrar, garðyrkja eða bara sitja úti, ræða saman og njóta þess þegar gott veður blessar 

okkur Íslendinga gæti verið góður kostur inn á milli til að brjóta upp hefðbundið starf.  

En hvers vegna er það svona mikilvægt fyrir aldraða að fá að sinna tómstundum? Í bók 

Leitner og Leitner (2012) er vísað í tvær rannsóknir sem gerðar voru á samspili 

lífeðlisfræðilegrar og sálrænnar velferðar við tómstundaþátttöku. Þar kom fram að það sé 

ekki endilega einstefna milli þessara tveggja þátta því tómstundavirkni getur leitt til 

félagslegrar virkni og öfugt. Þá kom fram að sjálfvirkni (e. self-efficacy) leiðir til aukinnar 

þátttöku í líkamlegum athöfnum og aukin þátttaka í líkamlegum athöfnum leiðir til aukinnar 

sjálfvirkni. Af þessu má ráða að tómstundaþátttaka getur haft keðjuverkandi áhrif að því leiti 

að þátttaka geti leitt til aukinnar sálrænnar velferðar og lífsánægju sem svo getur leitt til 

aukinnar þátttöku í öðrum athöfnum (Leitner og Leitner, 2012, bls. 14).  
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2.1 Tómstundahindranir og lausnir 

Það er ýmislegt sem getur gert okkur erfitt fyrir að framkvæma það sem okkur langar til, 

þessar hindranir geta til að mynda verið af líkamlegum, andlegum eða félagslegum toga. En 

með aukinni þekkingu þá er hægt að vinna í kring um þessar hindranir. Hvernig á til dæmis 

að leysa það þegar einstaklingur sem hefur alltaf haft yndi af lestri verður blindur á gamals 

aldri? Þar gæti lausnin falist í því að nýta hljóðbækur eða fá einhvern til að lesa upp úr bók 

fyrir einstaklinginn.  

Flest er hægt að leysa farsællega, ef það er ekki jafn auðvelt og dæmið hér að ofan þá 

þarf að hugsa út fyrir kassann og finna lausn sem hentar. Í þessu samhengi eru viðtöl á 

tómstundaævisögu einstaklingsins mjög hentugt verkfæri fyrir þá sem starfa með öldruðum. 

Þar er farið yfir hvað veitti hinum aldraða ánægju í gegnum lífið og reynt að finna eitthvað 

sem hægt er að gera miða við þá stöðu sem er í dag. Það kemur þó fyrir að hinum aldraða 

dettur ekkert í hug sem flokkast sem áhugamál, það er því gott að taka samtalið upp svo það 

myndist óþvingað flæði, á þann hátt kemur ýmislegt í ljós.  

Aðrar aðferðir sem hægt er að nota til að átta sig á því hvað viðkomandi langar til að 

gera, er að skrá niður hvað honum þykir skemmtilegast, hvort sem það er í vinnu eða frítíma. 

Er það kannski félagsskapurinn, skriftir eða vinnan með verkfærin? (Anna Jónsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996, bls. 196).  

Tafla 1. Sjálfsskoðun á tómstundastarfi 

 

Áhugaleysi skjólstæðinga getur verið erfitt viðureignar en þó er nauðsynlegt að reyna að 

sigrast á því. Þó svo þunglyndum einstaklingi langi ekki til að taka þátt í þeirri starfsemi sem í 

boði er, og erfitt sé að hvetja hann áfram, þá getur þátttakan hjálpað til við að létta lundina. 

Spurningalisti til sjálfsskoðunar á hvaða tómstundastarf hentar best 

Hvað gerir það að verkum að mér líður vel? Hvað vildi ég gera fyrir samfélagið? 

Hvað geri ég vel? 
Hvað er það sem ég vildi gjarnan læra um 

eða læra að gera? 

Hvað langar mig að reyna að minnsta kosti 

einu sinni? 

Hvað er það sem ég ætti að hætta að eyða 

tímanum í? 

Hvað hef ég ánægju af að gera fyrir aðra? Hvaða tengsl gæti ég myndað og notið vel? 

Hverju gæti ég hugsað mér að byrja á að 

nýju sem ég hef ekki gert lengi? 

Hvað er það sem ég gæti gert fyrir sjálfa/n 

mig til þroska, heilbrigðis og hamingju? 

(Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996).  
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Það getur svo leitt til þess drifkrafts sem þarf til að lyfta einstaklingnum upp úr þunglyndinu 

(Leitner og Leitner, 2012, bls. 95). Þá geta afleiðingar kyrrsetu geta komið út á svipaðan hátt 

og afleiðingar elli. En kyrrsetu breytingar geta þó lagast við eðlilega hreyfingu og líkamsrækt. 

Það er því auðvelt að skrá margar neikvæðar breytingar aldraðra á ellina eina og sér þegar 

kyrrsetunni er í raun um að kenna. það er því aldrei of oft hægt að minna á hversu jákvæð 

áhrif hreyfing og útivist hefur á heilsuna (Pálmi V. Jónsson, 1996, bls.129-130).  

Það er því til mikils að vinna að leggja í þá vegferð að hvetja til þátttöku. Þannig er 

markmið tómstundamenntunar að kenna einstaklingum að nýta frítíma sinn á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt til að auka lífsgæði sín (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014; Leitner og Leitner, 

2012). En til þess að geta veitt öldruðum tómstundaráðgjöf eða menntun þá þarf viðkomandi 

ráðgjafi að búa yfir víðtækri þekkingu á málefnum aldraðra og jákvæðum áhrifa tómstunda. 

Þessi ráðgjöf felst meðal annars í því að sýna fram á mikilvægi tómstunda, virkni og því að 

mögulega þurfi að aðlaga tómstundirnar að breyttum forsendum t.d. vegna öldrunar og 

félagslegra breytinga (Árni Guðmundsson, 2017, bls. 140). 

2.2 Hrörnun og heilabilanir 

„Ef þú þjálfar ekki það sem þú hefur til að bera glatar þú því“ þessi orð N. F. S. Grundtvig eiga 

hér einstaklega vel við. Þó svo einhver hrörnun á vitsmunum teljist eðlileg þá er hún hvorki 

jöfn né einsleit. Þrátt fyrir þessa hrörnun þá haldast margir hlutar heilastarfseminnar nánast 

óbreyttir fram yfir áttrætt en þá getur farið að bera á vægri hrörnun á þessu sviði. Þar ber 

helst að nefna orðaforða og málskilning, vald á setningum, hæfileiki til að lesa og skrifa 

ásamt almennri þekkingu sem einstaklingurinn hefur öðlast yfir ævina (Þuríður J. Jónsdóttir, 

1996, bls. 139). 

„Heilabilun (e. demantia) verður vegna breytinga í heila sem valda skerðingu á hugsun og 

vitrænni getu. Með aldrinum er eðlilegt að breytingar verði á minni. Margir þættir geta haft 

áhrif á minni svo sem álag, depurð, kvíði og truflun á einbeitingu. Minnistruflanir ganga oft 

yfir en þær geta líka verið merki um byrjandi sjúkdóm“ (heilsuvera.is, e.d.). Ýmsar orsakir 

geta verið fyrir heilabilun svo sem skaði á heila vegna sjúkdóms eða slys en í um 70% tilfella 

orsakast hún vegna hrörnunarsjúkdóma á borð við Alzheimers sjúkdómi, Lewy sjúkdómi eða 

öðrum hrörnunarsjúkdómum. Þá geta svipuð einkenni komið fram vegna æðasjúkdóma eða 

þunglyndis og þá sérstaklega hjá öldruðum. Hrörnunarsjúkdómarnir eru ólæknandi en með 

meðferð er hægt að hægja á sjúkdómnum. Heilabilun kemur ekki í veg fyrir að einstaklingur 

geti stundað tómstundir og hreyfingu þó svo að það þurfi að aðlaga það að getu eftir því sem 

sjúkdómurinn þróast (heilsuvera.is, e.d.). 

 Þá hafa rannsóknir gefið til kynna að því virkari sem einstaklingar eru félagslega, þeim 

mun betur standa þeir að vígi vitsmunalega. Það ásamt félagslegum athöfnum og 
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tómstundaafþreyingu eins og að spila á spil og tefla, sem eru vitsmunalega örvandi, getur 

minnkað áhættu af heilabilunum og Alzheimers sjúkdómnum. Aðrar athafnir sem mælt er 

með til að ýta undir vitsmunalega skerpu á seinni árum eru t.d. námskeið, lestur, áhugamál, 

púsl, reglubundin líkamsrækt, ferðast á nýja staði, garðyrkja, prjóna, hekla og hópastarf. Þá 

sýndi önnur rannsókn sem gerð var á einstaklingum eldri en 65 ára að þeir sem voru mjög 

virkir í tómstundum voru 38 prósentustigum ólíklegri til að þróa með sér vitglöp (Leitner og 

Leitner, 2012, bls. 14).  

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að ýmsar meðferðir sem eru án lyfja geta 

dregið úr hnignun bæði líkamlega og vitsmunalega og bætt líf heilabilaðra. Virkni og 

tómstundir falla undir þessar meðferðir og eru það mikilvægir þættir til að uppfylla þarfir 

íbúa á hjúkrunarheimilum. Þó benda margar rannsóknir til þess að þessum þörfum íbúanna 

sé ekki mætt og eyði þeir miklum tíma í að bíða og sofa. Þá séu tómstundir hjúkrunarheimila 

ekki miðaðar við persónulegar þarfir íbúanna heldur miðist þær við hópinn í heild. Þetta geti 

leitt til skerðingar á vitsmunagetu, einmanaleika, hegðunarvanda, þunglyndis, sinnuleysis og 

dregið úr sjálfsbjargargetu. Með aukinni virkni er hægt að draga úr þessum einkennum og 

auka þannig lífsgæði einstaklinganna (Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir, 

2016). 

Rannsókn sem framkvæmd var á íbúum hjúkrunarheimilis í Bandaríkjunum gaf til kynna 

að sumar tegundir minnistaps geti í raun verið afturkræfar með því að gefa öldruðum góða 

ástæðu til að muna. Þátttakendum var skipt í tvo hópa sem voru fengnir til að leysa þrautir 

sem reyndu á skammtímaminnið og árvekni. Annar hópurinn fékk merki sem hægt var að 

skipta út fyrir gjafir þegar þau höfðu leyst þrautirnar rétt. Hinn hópurinn fékk einnig merki 

þegar þau svöruðu rétt en það nýttist þeim aðeins sem minjagripur. Í lok rannsóknarinnar 

kom í ljós að hópurinn sem gat skipt merkinu út fyrir gjafir stóð sig mun betur varðandi minni 

og árvekni ásamt því að sá hópur var einnig líkamlega heilbrigðari. Við eftirfylgni tveim árum 

síðar kom í ljós að aðeins 7 prósent af hópnum sem fékk gjafirnar að launum, hafði látist á 

móti 30 prósentum af hinum hópnum. Niðurstaðan sýnir þannig að þeim mun stærri sem 

ávinningurinn er fyrir einstaklinginn að muna, því jákvæðari verður útkoman. Það er þó 

mikilvægt að hafa í huga að ekki nauðsynlegt að gefa gjafir til að fá sambærilega jákvæða 

niðurstöðu. Því ber fremur að ná fram með því að aldraðir upplifi að tómstundadagskráin sé 

þeim mikilvæg. Það er þó ekki alltaf auðvelt að hvetja aldraða áfram þar sem þeir hafa oft á 

tíðum burðast með þá tilfinningu til lengri tíma að finnast þeir vera gagnslausir og hafa því 

margir gefist upp (Leitner og Leitner, 2012, bls. 15-16). 

„Innan öldrunarfræðinnar er gerður greinarmunur á athöfnum daglegs lífs (ADL) og 

almennum athöfnum daglegs lífs (IADL)“ (Sigrún Bjartmarz, 2008). Daglegar þarfir eru t.d. 

það að baðast, klæða sig, nota salerni, komast í og úr rúmi eða stól og matast. Almennar 
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athafnir daglegs lífs eru t.d. að nota síma, innkaup fyrir heimilið, sjá um heimilisstörf, elda 

mat, sinna þvotti, ferðast milli staða, sjá um lyfjainntöku og fjármál. Mun fleiri aldraðir þurfa 

aðstoð við IADL en ADL, hvort sem þeir búa á eigin heimilum eða á hjúkrunarheimilum og 

meirihlutinn þarf aðstoð við einhvern þátt í IADL (Sigrún Bjartmarz, 2008). Líkamlegar 

athafnir daglegs lífs (e. Physical activities of daily living) eru mældar með eftirfarandi sextán 

athöfnum: flutningur, ganga innandyra, fara utandyra, ganga út um hurð í góðu veðri, fara út 

um hurð í slæmu veðri, geta gengið stiga, salernisferðir, klæða neðri hluta líkamans, fara í og 

úr sokkum/skóm, þvo neðri hluta líkamans, klippa táneglur, greiða hár, þvo hár, klæða efri 

hluta líkamans, þvo efri hluta líkamans og klippa fingurneglur (Avlund, K., Kreiner, S. og 

Schultz-Larsen, K., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



16 

3 Kenningar og hugmyndafræði um öldrun 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar og hugmyndafræði er varða aldraðra, æviskeið þeirra, 

félagstengsl og lífsgæði svo eitthvað sé nefnt. 

3.1 Eden hugmyndafræðin 

Öldrunarlæknirinn William H. Thomas setti fram Eden hugmyndafræðina árið 1996. Nafnið 

vísar í aldingarðinn Eden, paradís á jörð, þar sem tilveran er jákvæð og allt er í jafnvægi.  

Hugmyndafræðin gengur út á hlýju, mannúð og að efla sjálfræði og lífsgæði aldraðra. Að 

færa áherslurnar af sjúkdómsvæðingu öldrunar yfir á virkni, getu, heilsu og áhugamál. Að 

vega upp á móti einmanaleika, vanmáttarkenndar og leiða sem að oft á tíðum eru helstu 

ástæður þess að íbúum hjúkrunarheimila líður illa. Það getur verið erfitt fyrir aldraða að taka 

þá ákvörðun að flytja af hlýju heimili sínu en ef hjúkrunarheimilið býður upp á heimilislegt 

andrúmsloft auðveldar það flutninginn. Það næst með því að skapa hlýtt og kærleiksríkt 

umhverfi, gott að gengi að félagsskap við fólk, dýr og plöntur. Að skapa öldruðum tækifæri til 

að gefa af sér til annarra, því það að gera gagn skapar ákveðna lífsfyllingu. Að umhverfið 

bjóði upp á fjölbreytni og tækifæri til að gera eitthvað nýtt og óvænt öðru hverju. Þá þurfa 

hjúkrunarheimilin að vera laus við kuldalegt yfirbragð stofnana en séu þess í stað minni 

einingar fylltar með þeirri hlýju sem almennt einkennir heimili (The Eden Alternative Ísland, 

e.d.; Helga Guðrún Erlingsdóttir, 2017; Árni Guðmundsson, 2017, bls. 135-136).  

3.2 Þrenns konar aldur 

Aldur er ekki einungis talin í árum því hægt er að nefna þrenns konar aldur, líffræðilegan, 

félagslegan og sálfræðilegan.  

Líffræðilegi aldurinn vísar til hrörnunar líkamans og hversu nærri við erum ævilokum 

okkar. Talið er að hámarksævilengd við bestu skilyrði geti verið milli 115 og 120 ár. Það fer 

þó eftir lífsskilyrðum, lífsmáta og auðvitað heppni hversu nærri þessu hámarki við komumst.  

Tvö skýringarlíkön falla undir líffræðilegan aldur, klukkulíkanið og líkanið af vélinni. 

Klukkulíkanið líkir lífi okkar við gangverk klukku þar sem fjöðrin er upp trekkt í byrjun ævi og 

vindist af henni allt þar til ævi líkur. Síðan er það líkanið af vélinni sem vísar til þess að 

líkaminn sé eins og vél sem við slítum út hægt og rólega. Það er hægt að laga og skipta 

einstaka hlutum út og halda vélinni við en á endanum er slitið orðið of mikið og ekki hægt að 

stilla vélina saman og því líkur ævi hennar (Jón Björnsson, 1996, bls. 43-44). 

Félagslegur aldur er það hvernig aldurinn er metinn út frá samfélaginu sjálfu. Hvaða 

kröfur gerir samfélagið til þeirra öldruðu? Það er misjafnt eftir hverju samfélagi fyrir sig 

hvernig litið er á aldraða og oft gera þeir öldruðu þessar kröfur að sínum eigin. Í sumum 

samfélögum eru aldraðir settir í virðingarsæti þar sem litið er upp til þeirra sökum visku og 
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þroska. Í öðrum samfélögum er litið á aldraða sem annars flokks þegna þar sem þeir skili ekki 

jafn miklu út í samfélagið og áður og séu því fyrir þeim sem yngri eru (Jón Björnsson, 1996, 

bls. 47-48). 

Sálfræðilegur aldur vísar til þess hvernig við sjáum okkur sjálf. Þannig getum við upplifað 

okkur sem gömul og lúin þó svo við séum það ekki í árum talið eða að við erum gömul í árum 

talið en okkur finnst við vera ung. Það eru tvær kenningar sem falla undir skilgreininguna á 

sálfræðilegum aldri, það er hlédrægnikenningin og síðan kenning Carl Gustav Jung um að ævi 

okkar sé tvískipt. Kenning Carl Gustav Jung um tvískiptu ævina er líst þannig að fyrri hluta 

ævinnar sé einstaklingurinn úthverfur, virkur og forvitin um heiminn en á seinni hluta 

ævinnar færi einstaklingurinn að horfa meira inn á við og einblína á sjálfið (Jón Björnsson, 

1996, bls. 46-47).  

3.3 Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) fjallar um að það sé náttúruleg tilhneiging 

fólks að draga sig í hlé, félagslega og sálfélagslega, með hækkandi aldri. Samkvæmt 

kenningunni er það eðlilegt ferli aldraðir slíti tengsl við ytra umhverfi sitt, minnki félagsleg 

tengsl og setji fókusinn inn á við. Kenningin gerir ráð fyrir því að áhugi aldraðra á þátttöku í 

samfélaginu minnki. Við það að draga sig í hlé og minnka ábyrgð sína, bæði gagnvart 

fjölskyldu og samfélagi, á streita að minnka og þá gefst aukinn tími til að sinna eigin 

hugðarefnum (Árni Guðmundsson, 2017, bls. 137; Jón Björnsson, 1996, bls. 47).  

Gallinn við bæði hlédrægnikenninguna og kenninguna um tvískiptu ævina er að þær gera 

ráð fyrir að allir aldraðir vilji draga sig í hlé en svo er auðvitað ekki algilt. Persónuleikar okkar 

eru flóknari og fjölbreyttari en svo að félagslyndir og virkir einstaklingar breyti skyndilega um 

persónuleika við það eitt að flokkast sem eldri borgarar!  

3.4 Athafnakenningin (e. activity theory) 

Athafnakenningin fjallar um það að haldi einstaklingur áfram virkum lífsstíl á efri árum hafi 

það jákvæð áhrif á vellíðan og ánægju. Það að halda áfram þátttöku í fyrri hlutverkum byggir 

upp sjálfsímynd og eflir persónulega ánægju þess aldraða. Þegar ekki er hægt að halda fyrri 

hlutverkum áfram þá þarf nýtt að koma í staðinn svo hinn aldraði upplifi ekki neikvæðar 

tilfinningar eins og tilgangsleysi (Árni Guðmundsson, 2017, bls. 137).  

Samkvæmt Santrock (2017) hafa rannsakendur fundið sterk rök með 

athafnakenningunni allt frá 1960 til dagsins í dag. Niðurstöður þessara rannsókna sem hann 

vísar í gáfu til kynna að þegar aldraðir eru virkir, orkumiklir og framkvæmdaglaðir þá eldist 

þeir betur, eru hamingjusamari. Þá kom í ljós að þá daga sem hinn aldraði var líkamlega 
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virkur mældist lífsánægja marktækt hærri en þá daga sem líkamleg virkni var lítil (Santrock, 

2017, bls. 572).  

Þessi kenning gerir ráð fyrir að aldraðir hafi áfram þörf fyrir félagsleg samskipti og virkni 

þó svo á efri ár sé komið, sem er í andstöðu við hlédrægnikenninguna. Þó ber að hafa í huga 

að fólk er jafn misjafnt og það er margt, því munu alltaf vera einhverjir sem að munu fremur 

kjósa að draga sig í hlé en að taka þátt.  

3.5 Erik Erikson 

Kenning Erik Erikson um að lífið skiptist í átta æviskeið sem fela í sér krísu/togstreitu og 

lausn/útkomu. Áttunda og síðasta stigið felur í sér að einstaklingar horfi á líf sitt og upplifi 

fortíðina sem heilsteypta, jákvæða og vel nýtta eða að það upplifi að lífinu hafi verið sóað og 

tækifæri ekki nýtt til fulls. Hinn aldraði einstaklingur gæti hafa þróað með sér jákvætt viðhorf 

til fyrri æviskeiða, ef svo er þá mun hann upplifa sátt þegar horft er yfir farinn veg. Ef hins 

vegar eitthvað af fyrri skeiðum var neikvætt, t.d. að hafa verið félagslega einangraður á 

sjötta skeiðinu eða stöðnun á því sjöunda, þá getur örvænting gripið um sig þegar horft er til 

baka. Á áttunda stiginu væri jákvæða útkoman sú að hinn aldraði hafi öðlast visku, sátt og 

heilindi gagnvart æviskeiði sínu (Santrock, 2017, bls. 571; Árni Guðmundsson, 2017, bls. 136-

137).  

Tafla 2. Hin átta skeið Erikson 

 

Skeið Aldur (u.þ.b.) Krísa/togstreita Jákvæð lausn/útkoma 

1. Ungabörn (0-1 árs) Traust gegn vantrausti Von 

2. Smábörn (1-3 ára) Sjálfræði gegn skömm Viljastyrkur 

3. Börn (3-6 ára) Frumkvæði gegn sektarkennd Tilgangur 

4. Krakkar (6-12 ára) Iðjusemi gegn vanmáttarkennd Færni 

5. Ungmenni (12-20 ára) Sjálfsmynd gegn glundroða Tryggð 

6. Ungt fólk (20-40 ára) Nánd gegn einangrun Kærleikur 

7. Miðaldra (40-65 ára) Gefandi gegn stöðnun Umönnun 

8. Aldraðir (65 ára+) Sátt og heilindi gegn örvæntingu Viska 
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3.6 Samfellukenningin 

Samfellukenningin (e. continuity theory) er nokkurs konar andstæða athafna- og 

hlédrægnikenninganna. Samfellukenningin gengur út á það að allt lífið sé ein samfella þar 

sem daglegar venjur, siðir, viðhorf og félagsleg tengsl fólks þróist gegnum ævina. Því sé ekki 

hægt að gera ráð fyrir að einstaklingur verði hlédrægur eða félagslyndur á efri árum, frekar 

en hann var á öðrum tímabilum ævinnar. Því er nauðsynlegt að öldrunarþjónusta byggi á 

persónulegum nótum og sé jafn fjölbreytt einstaklingarnir sem sækja hana (Jón Björnsson, 

1996, bls. 158; Árni Guðmundsson, 2017, bls. 137). 
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4 Viðtöl 

Viðtöl voru tekin við tvo starfsmenn sem hafa reynslu af því að vinna við tómstundir aldraðra 

innan hjúkrunarheimila, til að fá þeirra innsýn í starfið og hvað þar mætti bæta. Niðurstöður 

úr viðtölunum eru svo teknar saman og settar fram hér. Viðtal við A var tekið upp, þar voru 

bornar fram spurningar ásamt því að samtalið fékk að flæða á sem náttúrulegastan hátt, því 

komu einnig fram svör sem ekki voru við upprunalegum spurningum. Viðtal við B fór þannig 

fram að spurningar voru sendar sem B svaraði með talskilaboðum.  

Spurningarnar voru svo hljóðandi:  

1. Hvað felst í starfinu í grófum dráttum?  

2. Finnst þér vera nægt framboð af aðgengilegum hugmyndum á netinu af 

tómstundaafþreyingu fyrir aldraða?  

3. Finnst þér að sá tími sem dvalarmenn fá til tómstunda og afþreyingar vera 

nægur?  

4. Finnst þér undirbúningstími fyrir starfsmenn vera nægur? 

4.1 Hvað felst í starfinu í grófum dráttum? 

Þarna áttu bæði viðtölin það sammerkt að nefna ýmsa handavinnu, föndur, leikfimi og leiki.  

Handavax var sagt mjög vinsælt hjá báðum kynjum enda býður það upp á smá dekur, 

afslöppun og félagsskap, það var nefnt að fínt væri að byrja dagskránna á því.  

Kubb leikurinn spilaður sitjandi, á þann hátt geta þeir sem vilja tekið þátt hvort sem þeir 

eru í hjólastól eða ekki. Þar virðist ánægjan skipta meira máli en það að vinna og engin er að 

hugsa út í það hvort kastið drífi nógu langt, bara það að vera með. Enda kom það fram að 

þetta sé mjög vinsæll leikur hjá íbúunum. Þá er oft farið í boccia, lesið í stjörnuspá, spilað 

partíspilið Spurt & svarað, útkoman á það til að verða mjög fyndin og þeim finnst þetta 

ómissandi að sögn A.  

Þá er föndrað og fer það eftir dagsformi og getu hvað lagt er fyrir hópinn. Það taka ekki 

allir fullan þátt í föndrinu en til dæmis mæta sumar með prjónana sína og njóta þess að hafa 

félagsskapinn. Föndrið getur verið til dæmis að mála, mála á trévörur eða lita. Þá var verið að 

kynna inn í starfið að mála með alkóhól bleki. Alkóhól blekið er samkvæmt A mjög vinsælt á 

hjúkrunarheimilunum í kring því það er auðvelt að eiga við það, engin þörf að vera mikill 

listamaður til að fá flotta útkomu. Það er létt að geyma það og taka fram síðar, þá er þetta 

góð æfing fyrir lungun því það þarf að blása á alkóhól blekið með röri. Sumum finnst þetta 

vera fín núvitund því það þarf að vera frekar afslappaður og blása á þetta hægt og rólega til 

að stýra því vel.  
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Í upphafi Covid-19 var mikið púslað en dregið hefur úr því þar sem aðstaðan til þess er í 

hinum enda hjúkrunarheimilisins. Þar er aðstaða til að spila billiard, pílu og hægt að púsla en 

fólkið sækist ekki í að eyða frítíma sínum þarna því ekki eiga allir auðvelt með að komast 

þangað af sjálfsdáðum og þau sækjast í félagsskapinn.  

Í báðum viðtölum voru félagsleg samskipti nefnd sem mjög mikilvæg. „Ef einhver getur 

ekki tekið þátt, þá fara inn í herbergi og tala við þau, bara almenn samskipti, spjall og spila“ 

sagði B. Það eru ekki allir sem vilja taka þátt í virkninni eða föndrinu en það vilja allir 

félagsskapinn.  

4.2 Finnst þér vera nægt framboð af aðgengilegum hugmyndum á netinu af 
tómstundaafþreyingu fyrir aldraða?  

Í báðum viðtölum kom það skýrt fram að það væri verulegur skortur á aðgengilegu efni.  

A sagði: „Nei, maður er alltaf að reyna að gera, koma með eitthvað nýtt og reyna að 

útbúa eitthvað sem að fólkinu líkar. En það er bara rosalega erfitt að finna eitthvað svona 

sniðugt og skemmtilegt. Svo er það helst enginn í þessu starfi, það hafa verið ör skipti síðust 

ár, þetta er alveg endalaust af liði því það endist enginn í þessu. Þess vegna er maður alltaf 

að finna upp hjólið og það skila sér ekki upplýsingar á milli þeirra. Ég er kannski búin að finna, 

þetta er sniðugt ég ætla að hafa þetta svona og ég geri þetta á þennan hátt, og svo kemur 

næsti og bara, hvað á ég að gera!“. 

B sagði: „Nei alls ekki nóg efni, og ekki á netinu! Ef ég var að leita að einhverju sérstöku 

þá fann ég það inn á skólasíðum en komst ekki inn á það því ég var ekki með lykilorð. Ég 

endaði að fá einhverjar hugmyndir inn á erlendum síðum. Það vantar algjörlega 

hugmyndabanka fyrir aldraða í félagsstarfi, sem á við. Virkilegur skortur og var eiginlega 

ekkert þarna þegar ég tók við. Ég tek náttúrulega við þessu þarna, var í þessu í tvö ár og hafði 

aldrei gert þetta áður og kannski hafði ekki mikla reynslu. En það var heldur ekki mikið til, til 

þess að fá hugmyndir af eða mér fannst það frekar úrelt! Sem sagt ekkert til að redda sér og 

mjög erfitt að nálgast og fá hugmyndir!“. 

4.3 Finnst þér að sá tími sem dvalarmenn fá til tómstunda og afþreyingar vera 
nægur?  

Bæði A og B voru sammála um að það væri langt frá því nægur tími gefin í tómstundir og 

afþreyingu á hjúkrunarheimilunum. Þetta þyrfti að vera daglegt því þarfirnar eru svo 

misjafnar. Það þyrfti að vera nægur tími til að eiga möguleika á að skipta hópnum eftir getu 

svo öllum væri sinnt jafn vel. Það er ekki gott að blanda saman öldruðum með fulla færni og 

heilabiluðum, það bara gengur illa upp.  

Þá vanti orðið allar utan að komandi heimsóknir eins og var fyrir Covid-19. 

Leikskólabörnin og grunnskólakrakkarnir lífguðu upp á allt heimilislíf og hresstu íbúana við 
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þegar þau komu í heimsókn. Krakkarnir í tónlistarskólanum voru vön að koma og spila fyrir 

fólkið. Einnig var gönguhópur eldri borgara vanur að koma við í kaffi og spjall við 

heimilisfólkið í lok gönguferða. Allt þetta er dottið upp fyrir þar sem heimsókna hömlur eru 

enn þá á mörgum hjúkrunarheimilum. En það eru þessar heimsóknir sem ná að vega upp á 

móti föstu dagskránni á heimilunum og það er þetta jafnvægi sem vantar sárlega í dag.  

4.4 Finnst þér undirbúningstími fyrir starfsmenn vera nægur? 

Þetta var eina spurningin þar sem svörin voru á öndverðu meiði. A talaði um að hafa „núll 

tíma í undirbúning“ og að allur undirbúningur væri framkvæmdur heima við á eigin tíma. Það 

að hafa ekki nægan undirbúningstíma væri að hafa mjög neikvæð áhrif og það kæmi fyrir að 

A hugsaði „ég nenni þessu ekki lengur því það er nóg annað að gera á mínum eigin tíma“.  

B talaði um að hafa fengið nægan tíma í undirbúning og einnig að hafa fengið gott frelsi 

til að ráða starfinu. B nefndi þó að það væri ekki nóg að vera bara ein manneskja í þessu og 

þá sérstaklega þegar fólkið væri orðið svona mikið aldrað því það þyrfti að hjálpa þeim svo 

mikið.  

4.5 Samantekt 

Eðlilega er ekki hægt að alhæfa nokkuð út frá viðtölum við tvo starfsmenn, en það er hægt 

að fá nokkuð góðar vísbendingar um hvað skiptir máli og hvað mætt betur fara.  

Ljóst er að það mætti bæta félagslegu hliðina verulega til að koma í veg fyrir 

einmanaleika og þunglyndi. Þarna spilar ástandið í þjóðfélaginu í dag stórt hlutverk, en það 

er ekki eitt að verki, við sem samfélag megum alveg vakna aðeins og hugsa til eldri 

borgaranna á hjúkrunarheimilunum. Þetta er sú hlið sem auðveldast er að leysa og kostar 

lítið sem ekkert nema þá helst tíma.  

Starfsfólk hjúkrunarheimila virðist oft vera að finna upp hjólið þegar kemur að því að 

setja saman tómstunda dagskrá. Það eru oftast þessar klassísku tómstundir sem að haldast 

inni, eins og að prjóna, mála, lita, spila og fara í leiki, sem sagt þær tómstundir sem flest allir 

þekkja vel. Það er ekkert að þessum tómstundum en það skortir verulega upp á fjölbreytni 

og jafnvel bara nýjar útgáfur af þessum klassísku. Það kostar starfsfólkið tíma að leita uppi 

nýjar tómstundir og sá tími kostar, hvort sem það næst á vinnutíma eða stolið af tímanum 

heima við. Það er því mikil hagkvæmni í því að koma á legg tómstundavefsíðu sérstaklega 

upp á tíma starfsmanna og er einnig vel til þess fallið að bæta lífsgæði aldraðra.  

Í báðum viðtölum var mikið komið inn á misjafna getu þátttakenda og að tómstundirnar 

stýrist mikið af því. Þá þykir þeim slæmt að vera með blandaða hópa, af öldruðum og svo 

öldruðum með heilabilun, því þá er erfiðast að hafa eitthvað sem að hentar öllum. Þarna 
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kæmi tómstundavefsíðan sterk inn, þar sem tómstundunum er skipt niður í flokka eftir því 

hvaða færni er til staðar.  
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5 Vefsíðan Tómstundir út lífið 

Þær tómstundir sem birtast á vefsíðunni Tómstundir út lífið eru flokkaðar niður í góða, 

miðlungs og skerta færni og liggur sú hugsun það að baki að auðveldara sé að nálgast 

tómstundir sem hæfa hverjum flokki. Skilgreiningin sem ég notast við er gróflega byggð á 

skilgreiningum á ADL og IADL og er eftirfarandi:  

Góð færni: Einstaklingurinn er með fulla getu til að sinna sér sjálfur í daglegu lífi og býr yfir 

góðri vitrænni færni. 

Miðlungs færni: Einstaklingurinn þarf einhverja aðstoð við daglegar athafnir en er að mestu 

leiti sjálfbjarga. Möguleg einhver líkamleg skerðing og aukin þreyta en vitræn færni góð.  

Skert færni: Einstaklingurinn þarf mikla aðstoð í daglegu lífi. Líkamleg skerðing, vitsmunaleg 

skerðing eða jafnvel bæði.  

Hér er sýnishorn af forsíðu vefsíðunnar Tómstundir út lífið svo hægt sé að gera sér í 

hugarlund hvernig hún er sett upp. Síðunni er skipt niður í létta fræðslu um tómstundir á efri 

árum, góða færni, miðlungs færni og skerta færni, tengla á ýmsa fræðslu sem við kemur 

tómstundum aldraðra ásamt flipa með teikningum fyrir fullorðna til að prenta út og lita. 

Slóðin á heimasíðuna er: https://tomstundirutlifid.wixsite.com/aldradir  

 

Mynd 1. Sýnishorn af uppsetningu vefsíðunnar Tómstundir út lífið 

https://tomstundirutlifid.wixsite.com/aldradir
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5.1 Sýnishorn af tómstundum fyrir skerta færni 

➢ Lestur 

o Hljóðbækur 

o Upplestur  

➢ Ýmis spil 

o Tafl 

o Mylla 

o Tilfinningaspil. Spil þar sem túlka á svipbrigði andlita af spilunum. Einnig eru til 

spil af fólki í ákveðnum aðstæðum sem á að vera samræðu hvetjandi 

o Minnisspil og para saman 

▪ Nota myndir af hlutum sem þau þekkja t.d. gamaldags reiðhjól, ritvél, 

bátar, flugvélar, bækur, staðir, búsáhöld, bílar. 

▪ Para saman myndir af hlutum með sama litnum. 

➢ Útbúa innkaupa leik  

o Innkaupa listi með nöfnum og myndum, og svo myndir af vörum sem þarf að 

para saman.  

o Sama hægt að gera með verkfæri. 

➢ Orðaleikir 

o Botna málshætti 

▪ Hægt að nota myndir og tilbúin orð sem þarf að para við fyrri partinn. 

➢ Púsla 

o Nota púsl með fáum og stórum bitum. Þegar einstaklingar eru komnir á síðari 

stig Alzheimers er gott að hafa púslið í kassa og merkja fyrir púslinu bæði í 

kassann og aftan á bitana, einnig hægt að líma niður ystu röndina á púslinu. 

o Þá getur verið sniðugt að prenta myndir af áhugamáli og/eða af fjölskyldu 

með nöfnum undir. 

➢ Bingó  

o Myndir af dýrum, hlutum eða einhverju mjög einföldu 

➢ Tónlist  

o Hlusta á tónlist frá þeirra „blóma tíma“ 

o Skapa tónlist 

o Söngur 

➢ Teikna 

➢ Lita 

o Á vefsíðu Þjóðminjasafnsins er í boði að prenta út skemmtilegar myndir til að 

lita: Litabækur | Þjóðminjasafn Íslands (thjodminjasafn.is)  

https://www.thjodminjasafn.is/starfsemi-safnsins/um-stofnunina/utgafa/fraedslu-og-kynningarefni/born-a-safni/litabok/
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➢ Mála 

o Á tré, tau, postulín, steina o.fl.  

➢ Hreyfing  

o Handa og fótaæfingar  

o Dans 

o Gönguferðir 

o Kasta grjónapoka í mark 

o Kasta hringjum á prik 

o Keila með léttum plastbollum og litlum mjúkum bolta. Hægt að spila sitjandi 

➢ Brjóta saman þvott 

o Þarna þarf að passa að þetta sé ekki kvöð, þessi athöfn hentar mjög vel fyrir 

fólk með heilabilun en þetta verður að vera sjálfsprottið athæfi.  

o Það getur verið betra að nota barnaföt eða eitthvað sem ekki tengist starfi 

hjúkrunarheimilisins svo mörkin milli vinnu og afþreyingar séu alveg skýr.  

➢ Leggja á borð  

o Þetta getur verið góð leið til að efla sjálfsmynd heimilismanna á 

hjúkrunarheimilum, með því að taka þátt í almennum heimilisstörfum þá eflist 

sú tilfinning að gert hafi verið gagn. Þarna þarf einnig að mun að athöfnin þarf 

að vera sjálfsprottin.  

➢ Prjóna  

➢ Hekla  

➢ Vefa.  

o Þarf ekki að vera flókið, það er til að mynda hægt að nota bylgjupappa, garn 

og spýtu af íspinna 

➢ Fluguhnýtingar  

o Þetta er góð æfing í fínhreyfingum og hægt að nota hugarflugið hvað varðar 

litadýrð og frumlegheit.  

➢ Búa til úrklippubók 

o Þetta er mjög sniðugt fyrir fólk með heilabilun. Þarna er hægt að safna 

minningum, myndum af áhugamálum og hverju sem gæti vakið upp 

ánægjulegar minningar. Þarna gæti verið gott að hafa samband við ættingja til 

að aðstoða við gerð bókarinnar og/eða við hugmyndir.  

➢ Hnýta hnúta á bönd eða kaðla 

o Æfir fínhreyfingar, hugsun og er hin besta skemmtun. Hægt að safna 

fjölbreyttum hnútum á spjald og hengja upp til sýnis.  
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6 Lokaorð 

Eins og ég kom að í upphafi þá tel ég mikla nauðsyn fyrir verkefni af þessu tagi á vettvangi 

aldraðra. Eftir vinnu við þessa greinargerð og vefsíðuna hefur sú skoðun mín styrkst enn 

frekar. Vefsíðan Tómstundir út lífið er mikilvæg, ég mun aldrei fara ofan af því, og ég efast 

um að nokkur muni eða geti haldið öðru fram. Ég tek þó allri gagnrýni fagnandi enda mun ég 

seint teljast fullnema sérfræðingur á þessu sviði, betur sjá augu en auga og við lærum út lífið.  

Hugmyndin að vefsíðunni þróaðist, þroskaðist og er nú farin að skríða í þá átt að verða 

að því sem mig dreymdi um í upphafi en hafði varla þorað að vonast til að ná. Ég byrjaði á því 

að sjá fyrir mér smá bækling með inngangi og þrem köflum þar sem tómstundunum var skipt 

niður eftir færni. En eftir gott samtal við leiðbeinanda minn þá varð niðurstaðan að vefsíða 

væri mun hentugri þar sem það auðveldar aðgengi að efninu. Með vefsíðu er einnig hægt að 

breyta síðunni og bæta efni við eftir því sem líður á. Mín framtíðarsýn og draumur er að 

vefsíðan verði lifandi síða þar sem efnið þróast í takt við tíðarandann.  

Við sem samfélag þurfum að setja aldraða mun hærra á listann okkar og við þurfum að 

sýna þeim að þeirra velferð skiptir okkur öll máli. Það þarf að leggja miklu meiri áherslu á að 

fyrirbyggja vandann sem fylgir einmanaleika og þunglyndi og auka þannig lífsgæði og 

lífsánægju. Það eiga allir skilið að njóta frítímans, hvort sem viðkomandi er 10 ára, 40 ára eða 

80 ára, það eiga allir skilið að upplifa ánægju, félagsskap og að finnast þeir skipta máli í 

samfélaginu. Við sem heild þurfum að leggja miklu meiri metnað í þennan málaflokk og opna 

augun fyrir því að allir skipta máli! 
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Viðauki A: Skjámyndir af vefsíðunni Tómstundir út lífið 

 

Mynd 2. Tómstundir út lífið 

 

Mynd 3. Tómstundir á efri árum. 
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Mynd 4. Góð færni 

 

Mynd 5. Miðlungs færni 
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Mynd 6. Skert færni 

 

Mynd 7. Tenglar 
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Mynd 8. Litabækur 


