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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður fjallað um efri árin, helstu kenningar um öldrunina sem hafa verið 

mjög svo áberandi til þessa en kannski eitthvað á undanhaldi og einnig verður  bent á 

mikilvægi tómstunda og af hverju það er sem fólk velur sér það að taka þátt í tómstunda 

og/eða félagsstörfum. Það hefur oftsinnis verið bent á að það bætir bæði andlega og líkamlega 

líðan að stunda tómstundir og/eða félagsstörf. Einnig verður fjallað um starfslok en þeir sem 

eru komnir á 67 ára aldurinn teljast löggiltir eldri borgarar og mega með réttu hætta að vinna 

en mörgum er boðið að halda áfram að vinna til sjötugs.  

Gerð var rannsókn þar sem kannað var viðhorf allra eldri borgara í Stykkishólmi sem fæddir 

eru 1950 og fyrr til tómstunda og/eða félagsstarfa sem þar er í boði og hvaða áhrif það hefur á 

líðan þátttakenda sem þar taka þátt.    
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Inngangur 

Í stuttu máli þá er saga heilbrigðs manns þannig að hann fæðist, þroskast, hrörnar og deyr. 

Flestir ef ekki allir vita þetta en af einhverjum ástæðum er reynt að hugsa alltaf sem minnst 

um það, en innst inni vita þeir að þannig er og verður lögmál lífsins (Sólveig Jóhannsdóttir, 

1984).  

Lífsgæði er hugtak í öldrunarfræðum sem kemur upp þegar fjallað er um bæði farsæld og 

vellíðan hjá öldruðu fólki. Þar er það skilgreint sem virkni, nánd, sátt og gleði. Tómstundirnar 

koma inn á alla þessa þætti enda er það þannig í flestum tilvikum að tómstunda og/eða 

félagsstörf eru og verða fjölbreytt allt frá andlegu og líkamlegu atferli og einnig frá hreyfingu 

til kyrrstöðu (Jón Björnsson, 1996a).  

Í þessari ritgerð verður farið ansi víða. Megininntak hennar eru tómstundir og mikilvægi 

þeirra en tómstundir hafa í gegnum ár og aldir gegnt mikilvægum hlutverki hjá flestöllum 

einstaklingum. Æskuárin einkennast af einhverskonar leik og starfi sem síðar þróast svo út í 

að vera tómstundir eða félagsstörf þegar við fullorðnumst. Í gegnum félagsstörfin þróast 

vinatengsl þar sem þau haldast jafnvel til æviloka þar sem fólk deilir saman sínum 

áhugamálum. Það er öllum nauðsynlegt að eiga sér einhverja afþreyingu og rannsóknir hafa 

sýnt það og þá sérstaklega meðal eldra fólks að ef stunduð eru tómstunda og/eða félagsstörf 

þá eykur andlega og líkamlega vellíðan (Lennartson og Silvertstein, 2001). Fjallað verður 

einnig um hugtakið tómstundir og einnig verður farið í öldrunarkenningar sem hafa verið 

mjög svo áberandi til þessa en kannski eitthvað á undanhaldi. Komið verður inn á starfslok og 

hvernig það fer í einstaklinga að hætta að vinna, en flestir hafa fundið sér eitthvert áhugavert 

tómstundagaman en aðrir ekki og kvíða starfslokunum.  

Það var ekki erfitt með val á viðfangsefni fyrir þessa rannsókn en áhugi rannsakanda á 

málefnum aldraðra hefur farið töluvert vaxandi síðustu ár. Segja má að rannsakandi hafi 

öðlast meiri reynslu eftir að hafa verið með þeim í vettvangsnámi sem tengdust 

tómstundastörfum eldri borgara í Stykkishólmi. Í framhaldi af því var gerð rannsókn þar sem 

rannsakandi kannaði hvert viðhorf allra eldri borgara í Stykkishólmi sem fæddir eru  1950 og 

fyrr til tómstunda- og/eða félagsstarfs sem þar er í boði og hvaða áhrif hefur þátttaka í því 

starfi á einstaklingana sem taka þátt í starfinu. 
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Markmið með þessari rannsókn var að geta bent á að með þátttöku í tómstunda og/eða 

félagsstörfum þá hefur það jákvæð áhrif á einstaklinginn. Gott félagsstarf er í Stykkishólmi 

fyrir eldri borgara en alltaf má gott bæta. 
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1 Tómstundir 

Í næstu köflum verður fjallað um tómstundir og hversu mikill þáttur þær eru í okkar daglega 

lífi, en talað hefur verið um að það væri einstaklingnum gott að hafa eitthvað fyrir stafni þegar 

vinnudegi lýkur eða sem löggiltur eldri borgari. 

1.1 Hvað eru tómstundir? 

Það er óhætt að segja að það hefur verið oft á tíðum mjög erfitt að skilgreina orðið tómstund 

en algengir þættir þeirra eru hagnýting, gæði, framkvæmd, frítími gagnvart vinnu og frelsi. Í 

gegnum tíðina hafa fræðimenn reynt að blanda öllum þessum þáttum saman eingöngu til þess 

að fá niðurstöðu eða endanlega skilgreiningu á tómstundum. Til að tómstund geti talist sem 

tómstund þá þarf sá atburður að uppfylla að minnsta kosti þrjú skilyrði, en viðkomandi þarf 

hér þá sjálfur að geta skilgreint það sem tómstund eða afþreyingu. Ánægja, tilgangur og vera 

innan lagarammans er það sem skiptir máli og þetta er stór þáttur þegar kemur að 

tómstundum. Hver og ein nálgun gefur öllum innsýn inn í hverja tómstund. Hvað 

tómstundaiðkun varðar þá er ekki bara verið að hugsa um hvernig einstaklingurinn upplifir 

það heldur er það líka eitthvað sem á sér stað í hverju samfélagi fyrir sig. Hver og ein stofnun 

innan samfélagsins getur haft mjög mikil áhrif á tómstundaiðkun (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2007).  

Samkvæmt íslensku orðabókinni þá er talað um að orðið tómstund þýði frístund, stund eða 

tími þegar ekki þarf að sinna skyldustörfum (Íslenska orðabókin, 1983). Saga tómstunda er 

áhugavert efni sem vert er að skoða í félagslegu samhengi, allt frá fortíð og fram til dagsins í 

dag. Mynstur á starfssemi tómstunda er hægt að skoða hvernig þær hafa mótast í tímanna rás 

af félagslegum, efnahagslegur og pólitískum öflum. Tómstundirnar hafa þróast og gegnt 

mikilvægum hlutverkum hjá fólki nú síðustu ár ef ekki aldir. Hjá flestum er það lífstíll að eiga 

sér einhverja tómstund (Bull, Hoose and Weed, 2003). Hverjum og einum er hollt að eiga sér 

tómstundir eða einhverskonar afþreyingu. Flestir hugsa það þannig að þeir hitti aðra og hafi 

gaman af, eins og sagt er að sýna sig og sjá aðra. Það er gott ef hægt væri að auka frumkvæði 

einstaklinganna þannig að ekki er alltaf verið að mata alla, að þau finni frekar hvað þau vilja 

gera og láti vita af því. Margir einangrast en það er hægt að fyrirbyggja það með því að ná til 

þeirra og kynna fyrir þeim hvað er í boði. Óhætt er að segja það að menn þarfnast hver annars 

á mörgum sviðum, en það má líka segja það sú þörf er missterk. Sumir verða helst alltaf að 

vera á ferð og flugi í félagsskap vina eða vandamanna og hafa gaman af því, aðrir njóta sín 

best við lestur eða tónlist. Svo er líka hópur sem finnur sér ekki neina lífsfyllingu nema vera á 
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kafi í störfum, sem skila arði eða sýnilegum árangri. Best er, ef hægt er að sameina gagn og 

ánægju, t.d. stunda sund, leikfimi og gönguferðir, tveir eða fleiri saman með sömu eða svipuð 

áhugamál og þarfir. Þá getur farið saman þjálfun líkamans og hressing sálarinnar, en allt 

vinnur þetta saman. Sums staðar er komið á fót námskeiðum í hinum ýmsu greinum, sem 

hægt er að hafa ánægju af, jafnt fyrir þann, sem er einn á heimili sínu, og fyrir hina sem geta 

komið saman í hóp. Nefna má ýmiskonar föndur, smíðar, sauma, málun, prjón, vefnað og 

fleira af slíku tagi en allt eru þetta tómstundir sem fólk tala mest um (Sólveig Jóhannsdóttir, 

1982). Það hefur færst í aukana að haldin eru námskeið í einhverjum bóklegum greinum, t.d. 

tungumálum eða komið á fót leshringum og lesnar bækur eða áhugaverð málefni og má nefna 

að íslendingasögurnar hafa verið nokkuð vinsælar. Sú hætta er fyrir hendi að gamla fólkinu 

finnist vera of mikið gert til að koma því af stað við svona tómstundaiðju. Því finnst það 

næstum skyldugt til að vera með, en vildi innst inni gjarnan fá að vera í ró og næði heima.  

Mörgum finnst þeir vera búnir að gera nógu mikið um ævina og vilja fyrir vikið fá að vera í 

friði. Það ber líka að virða. En óhætt er að segja að best mun alltaf reynast sú afþreying, sem 

eingöngu fólgin er í beinni þátttöku í daglega lífinu (Sólveig Jóhannsdóttir, 1982).  

1.2 Frítíminn skipulagður 

Ótal rannsóknir hafa sýnt að með þátttöku í tómstundastarfi þá fullnægir það bæði félagslegu 

og sálrænum þörfum (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996a). 

Nauðsynlegt er að geta valið sér starfsemi sem er þá í samræmi við þarfir hvers og eins. Þegar 

rætt er um tómstundir eftir starfslok þá þarf að huga að ýmsu, t.d. fara hjón ekki á eftirlaun á 

sama tíma og það geta liðið nokkur ár frá því að konan er hætt að vinna þar til maðurinn 

hættir. Einnig er það með konur að þær hafa ekki verið á vinnumarkaði alla sína tíð en margar 

hverjar hafa samt sem áður sinnt hugðarefnum í tómstundum sínum. Þótt ótrúlegt sé þá eru 

það flestir sem gera sér ekki alltaf grein fyrir því að bæði vinnan og vinnustaðurinn uppfylltu 

þarfir  sem við erum svo ekki búin að fullnægja á einn eða annan hátt. Til að mynda þegar 

fólk var við vinnu þá tilheyrði það ákveðnum vinnuhópi og var þá bæði kaffi- og matartíminn 

notaður til skrafs og ráðagerðar. Hjá flestum veitir vinnan einhvern tilgang, veitir fólki 

tækifæri til að sjá árangur. Flestir ef ekki allir þurfa á viðurkenningu að halda, bæði frá öðrum 

félögum og einnig sjálfum okkur (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996a). 

Frítími er alvörumál, sérstaklega í þeim heimi þar sem allir eru með vinnu á heilanum. Árið 

1948 skilgreindu sameinuðu þjóðirnar frítímann sem grundvallarréttindi (Honoré, 2006). Það 
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er engin nýlunda að frítíminn sé sem best nýttur. Aristóteles lýsti því yfir fyrir um tvö þúsund 

árum að geta fyllt upp í frítíma sinn væri eitt af meginvandamálum mannsins. Sögulega séð þá 

voru það forréttindastéttirnar sem höfðu sjálfsagt meiri tíma aflögu til þess eins að velta þessu 

vandamáli fyrir sér. Í stað þess að streða í tíma og ótíma þá stunduðu þessar stéttir leiki, 

félagslíf og íþróttir. (Honoré, 2006). Fjöldinn vann mikið í upphafi iðnbyltingarinnar eða 

kannski var hann of fátækur til að geta leyft sér að nýta þann frítíma sem hann hafði. Seinna 

meir þegar tekjur hækkuðu og vinnutíminn styttist um leið, þá varð til hin svokallaða 

frístundamenning. Þá kom að því að frítíminn varð um leið afmarkaður og formlegur, rétt eins 

og vinnan (Honoré, 2006).   

Tómstundastarfinu er oft skipt niður í fimm flokka sem eru: Lestur, líkamsrækt, handiðn, 

fjölmiðlun og önnur tómstundaiðja. Það má líka skipta svo tómstundaiðju niður í formlega 

skipulagða starfssemi en þá er sú starfssemi veitt á vegum sveitafélaganna og óformlega, en 

þá þarf hver og einn einstaklingur að skipuleggja sína tómstundaiðju sjálfur (Anna Jónsdóttir, 

Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996a).  

1.3 Samantekt 

Þegar kemur að eftirlaunaárunum þá er nauðsynlegt og jafnvel skynsamlegt að undirbúa þann 

tíma vel til þess að geta notið þess frelsis sem öllum gefst þegar launavinnunni lýkur. Í 

gegnum árin þá er það vinnan sem veitt okkur hin ýmsu tækifæri við það eitt að sjá árangur og 

þá skiptir engu máli hvernig starf okkar var. Með að stunda tómstundir þá felur það oft í sér 

að kaupa þurfi ýmislegan búnað og þá er mjög gott að nýta tímann á meðan fólk er við vinnu í 

staðinn fyrir að þurfa að nota eftirlaunin til þess (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996a). 
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2 Efri árin 

Aldraðir eru ákveðinn hópur í samfélaginu okkar en ekki er það sjálfgefið né að það sé 

augljóst hverjir það eru sem teljast til hans.  (Jón Björnsson, 1996b). Í þessum kafla verður 

fjallað um öldrun  og einnig verða lög um málefni aldraðra skoðuð og komið verður einnig 

inn á ævilengd og um ellina.  

2.1 Öldrun 

Hlutfallslega hefur fjölgað mjög mikið í hópi aldraðra á Ísland og samkvæmt lögum um 

málefni aldraðra þá er aldraður „sá sem hefur náð sextíu og sjö ára aldri“(Lög nr.125/1999). 

Starfsmenn sem vinna hjá hinu opinbera láta af störfum þegar þeir verða 70 ára og félög eldri 

borgara eru ávallt opin öllum þeim einstaklingum sem eru 60 ára og eldri. Því má með sanni 

segja að aldraðir séu fólk á aldrinum yfir sextugu en eins og flestir vita þá er aldur mjög svo 

afstætt hugtak því aldurinn leggst mismunandi á fólk (Stykkishólmur.is). 

Markmið þessara laga er að aldraðir eigi val  og rétt á þeirri heilbrigðis- 

og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustig sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða. 

Einnig er markmið laganna að aldraðir geti, eins lengi og unnt er, búið við 

eðlilegt heimilislíf en að jafnframt sé tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta 

þegar hennar er þörf. Við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir 

njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunar þeirra sé 

virtur. Þjónustumiðstöðvar aldraðra eru starfræktar af sveitarfélögum til að 

tryggja eldri borgurum félagsskap, næringu, hreyfingu, tómstundaiðju, 

skemmtun og heilsufarslegt eftirlit. Þjónustumiðstöðvar geta starfað 

sjálfstætt eða í tengslum við aðra þjónustu sem aldraðir njóta (Lög nr.125, 

1999).  

Jón Björnsson (1996b) segir að orðið öldrun sé nafnorð og er nýtt orð í íslensku og í kringum 

1970 heyrðist það fyrst. Þegar minnst var á öldrun þá datt fólki í hug að einhver væri að 

eldast, reskjast nú eða fullorðnast. Þótt ótrúlegt sé þá má segja að það hafi ekki verið nein þörf 

fyrir þess háttar nafnorð í umræðunni svona dags daglega heldur var frekar talað um vöxt 

framan af ævi og hrörnun eða nú eða afturför á henni ofanverðri. Reyndar er nú öldrun 

hlutlaus og er talað um að hún sé hlutlaust ferli, árin færast yfir okkur öll og engin afstaða 

felst í því hvort að öldrunin sé til hins betra eða verra.  
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Það hefur verið talið að það sé nokkuð eftirsóknarvert að ná háum aldri, en einhverra hluta 

vegna eru það fáir sem vilja vera gamlir. Sá einstaklingur sem nær hundrað ára aldrinum fær 

alltaf einhverja athygli, tekin eru viðtöl við þá einstaklinga og þau að sjálfsögðu spurð hver 

galdurinn er fyrir því að ná svo háum aldri. Margir svara því til að það skiptir mjög miklu 

máli að lifa heilsusamlegu og einföldu líferni, það eitt skiptir höfuð máli (Jón Snædal, 1996). 

Ellin sé einkennilegt fyrirbæri. Hún er svo einkennileg að okkur veitist því miður oft örðugt 

að trúa því að hún geti komið yfir okkur eins og hún hreinlega kemur yfir aðra. Það hefur 

verið talað um það að breyting frá æsku til elli sé hægfara, að sá sem verður fyrir henni verður 

hennar hreinlega ekki var. André Maurois (1947) líkir þessu við árstíðirnar þar sem haust 

fylgir sumri og þar á eftir vetur hausti en breytingin er alltaf svo hægfara að menn eiga það til 

að taka ekki eftir henni. Haustið nálgast smám saman og laufskrúð sumarsins fölnar hægt og 

rólega. En svo hvessir hann nokkuð skyndilega einn morguninn og þá er það beinagrindin sem 

stendur nakin eftir. Þar sem við héldum að laufin væru lifandi voru þá dauð og héngu 

eingöngu á bláþráðum á greinunum. Það sem sýndi okkur hrörnunina var stormurinn en hann 

hafði ekki valdið henni.  

En margir hugsa oft um hvenær þau verða gömul og svörin geta oft verið æði mörg en það má 

með sanni segja að aldur er afstætt hugtak. Það hefur verið talað um að sextugur maður sé 

gamalmenni í sumum þjóðfélögum þar sem hann er talinn vera rétt á miðjum aldri í öðrum 

þjóðlöndum. Honum sjálfum getur hann fundist vera öldungur eða unglingur. Litlu barni 

finnst þegar það horfir á hálfþrítugan mann vera kall og gamalmenninu finnst sá sami vera 

hálfgerður krakki. En hvað öldrun snertir þá er hún margþætt ferli og æviárafjöldinn segir 

takmarkaða sögu einn og sér og er oft afar grófur mælikvarði á hana (Jón Björnsson, 1993b). 

2.2 Starfslok 

Hvað starfsævina varðar þá eru það flestir sem leggja mikla orku og vinnu í að undirbúa hana. 

Einstaklingar eyða löngum og ströngum tíma í að undirbúa tveggja vikna frí en hvað varðar 

tveggja áratuga frí er oft látið sitja á hakanum (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Sigurrós Sigurðardóttir, 1996b). Það eru skiptar skoðanir hjá fólki með það hvort að það sé 

tilhlökkunarefni að komast á eftirlaunaaldurinn. Á þessum aldri hættir fólk að vinna eða að 

það kvíðir þessum tímamótum einfaldlega vegna þess að fólk heldur að það sé ekkert sem taki 

við þegar það þarf ekki að mæta til vinnu. Viðbrigðin eru mikil (Ásdís Skúladóttir, 1984). 
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Þegar fólk hættir að vinna þá er ýmislegt sem breytist. Meiri tími verður fyrir okkur sjálf sem 

gæti orðið til þess að við gætum farið að spyrja okkur sjálf hvað eigum við að gera í dag 

(Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996b). Í gegnum tíðina hafa 

flestir fundið sér eitthvert áhugamál sem þeir vilja svo gjarnan stunda þegar þeir hætta að 

vinna. Margir hætta störfum í kringum sextíu og sjö ára aldurinn en mjög margir hætta sinni 

vinnu á sjötugasta aldursári, það er að segja ef þeir hafa ekki hætt fyrr. Það er ekki auðvelt 

fyrir alla að hætta að vinna þar sem flestir hafa unnið alla sína hunds og kattartíð og margir 

búnir að vinna hjá sama fyrirtækinu í tuttugu til þrjátíu ár. Þetta getur tekið á. Margir vildu 

gjarnan starfa lengur og þá sér í lagi karlmenn sem flestir eru með mikið starfsþrek. Svo er 

það líka eitt að ekki má gleyma að vinnustaðurinn sem slíkur er ekki bara staður þar sem 

unnin eru launastörf heldur eru það félagslegu tengslin við aðra starfsmenn sem skipta mjög 

miklu máli (Þórir S. Guðbergsson, 2002). Einstaklingar eru ekki alltaf nógu vel undirbúnir 

fjárhagslega fyrir eftirlaunaaldurinn og þegar kemur að starfslokum þá eru jafnvel margir ekki 

í góðri stöðu en því sem þeir eru vanir. Þá verður erfiðara fyrir alla að nýta sér hið nýja frelsi. 

Á þessum tímamótum eru margir sem misst hafa maka sinn og þá reynir mikið á stuðning frá 

sínu nánasta fólki, fjölskyldu, börnum og barnabörnum og einnig hefur stuðningur frá vinum 

mikið að segja. Flestir eru jákvæðir og mjög virkir og eru tilbúnir að taka þátt í því  félagslífi 

sem boðið er upp á hverju sinni, svo sem líkamsrækt, ferðalög og fleira. Í félagsskap sem 

slíkum eru margir sem eignast nýja vini og eru jafnvel að prófa eitthvað nýtt í fyrsta skipti. 

Hér má segja að einstaklingar eru með nýtt hlutverk en nú reynir virkilega á persónuleika 

fólks og einnig hvernig það tekst á við nýja lífsreynslu og nýtt hlutskipti. Það er óhætt að 

segja að í öldruninni sjálfri er ýmislegt sem gerir fólk bæði hamingjusamt og eða 

óhamingjusamt, það geta verið ákveðnir þættir sem spila þar inn í, og má þar nefna með eigin 

heilsu, heilsufar hjá nánum ættingja og hin ýmsu áföll. Einhverjir eru svekktir yfir sínum 

erfiðleikum í lífi sínu eða hvort það á til æðruleysi sem mun gera það sáttara. Það má líka 

segja að bæði skapferli og persónuleiki einstaklings skiptir máli (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2001). 

Í dag er það orðið þannig að það er hraðinn sem ræður ríkjum í þjóðfélagi nútímans. Okkar 

dýrmæta reynsla er orðin of hægfara skóli. Atvinnuhættir,- og tækniþróun krefjast 

sérþekkingar, verkaskiptingar, samkeppni og hraða. Kröfurnar til hins vinnandi manns hafa 

breyst og fyrir vikið þá eru störf og starfshættir háðir öðru mati og í slíku samfélagi standa 

eldri borgarar höllum fæti (Ásdís Skúladóttir, 1984).  
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2.3 Samantekt 

Óhætt er að segja að öldrun er margbrotið ferli og hún er afar mismunandi eftir hverjum og 

einum einstakling og það má líka segja að öldrun er ekki bara eitt ferli heldur eru þau mörg. 

Það er hver og einn einstaklingur sem eldist á sinn hátt, sumt er sérstakt við hann í ellinni og 

það er annað að eiga eitthvað sameiginlegt með öðrum öldruðum einstaklingum (Jón 

Björnsson, 1996a). Það eru alltaf ákveðin þáttaskil í lífi hvers og eins þegar kemur að 

starfslokum einstaklinga. Það eru kannski ekki þáttaskilin sjálf sem hefur einhver áhrif heldur 

er það sem skiptir meira máli er hvernig þau urðu og einnig hvort að viðkomandi 

einstaklingur var sáttur með það hvernig þau urðu og hvað það var sem tók við (Anna 

Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 1996b).  
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3 Öldrunarkenningar 

Öldrunarfræði á sér enga tæmandi né heildstæða kenningu um öldrun og elli en óhætt er að 

segja að viðfangsefnið sé margþætt og flókin víxlverkun margara ólíkra afla sem koma við 

sögu. Í þessum kafla verða öldrunarkenningar skoðaðar en kenningar eru eitthvað sem við 

erum alltaf að nota en engir tveir einstaklingar notar þær eins.  

3.1 Hlédrægniskenning  Hér er talað um að það sé eðlilegt fyrir manninn að draga sig í hlé 

þegar líður á efri árin frá öllum sínum skuldbindingum og tengslum gagnvart sínu samfélagi, 

þá sem stendur honum nær, má þar nefna fjölskyldu sinni og einnig þátttöku í stjórnun og 

störfum samfélagsins. En um leið er það eðlilegt og nauðsynlegt fyrir samfélagið sjálft að efri 

árin séu tryggð þrátt fyrir endalaus skipti einstaklinga sem það byggja, sem verður til þess að 

kröfum til hinna öldnu fækkar og þeir settir í helgan stein. Það má þá líta á það sem 

samkomulag að bæði samfélagið og sá aldraði losni í rólegheitum frá hvort öðru og að það sé 

vilji þeirra beggja. Það má því segja að útfrá kenningu sem þessari verður hið áhyggjulausa 

friðsæla dvalarheimili, sem tekur þá allt ómak af íbúunum og er þá hin ákjósanlegasta og 

eðlilegasta lausn á svokölluðum vandamálum ellinnar (Jón Björnsson, 1993a).  

3.2 Athafnakenning Hér er því haldið fram að það sé hverri og einni manneskju bæði 

eiginlegt og eðlislægt að reyna að verjast sinni hrörnun í sem lengstu lög. Lengst fram eftir 

ellinni leitist hún við að halda í þá lífshætti og sjálfsmyndina sem voru til staðar um miðjan 

aldur, þegar fólk var virkilega virkt og gagnlegt bæði sér og öðrum. Þannig er það sem 

manneskjan vill og þarf að vera í elli sinni. Til að gera öldruðum möguleika að halda við og 

líkja eftir lífsháttum fólks á miðjum aldri þá verður að hafa það í huga að lífsánægja þeirra sé 

sem best tryggð (Jón Björnsson, 1993a). 

3.3 Samsemdarkenning er að á efri árum eigi sér stað eins konar áskoranir sem manneskjan 

þarf að takast á við, eins og t.d. heilsan hrakar, útlit breytist, breytingar á starfi og fleira. Það 

eru tvær leiðir til að mæta þessu, annars vegar með samsömun og hins vegar með aðhæfingu. 

Samsömun fellst í því að maður tekur þessa nýju reynslu og aðlagar hana að þeirri sem er fyrir 

en aðhæfing að maður breytir því sem fyrir er þ.e.a.s. sjálfsmynd sinni og aðlagar hana nýrri 

reynslu. Og hvort tveggja þarf að vera til staðar til þess að manneskja sé ánægð og komist vel 

út úr þessum áskorunum og breytingum sem verða á þessum efri árum(Berger 2005). 

3.4 Flokkunarkenningar er að eldri borgarar draga sig í hlé og umgengni minnkar við aðra 

einstaklinga og fyrir vikið þá sest það ósjálfrátt í helgan stein. Að draga sig í hlé er 
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gagnkvæmt ferli og er mikilvægt að hafa það í huga. Kenningin heldur því fram að þetta sé 

ekki neikvæð reynsla fyrir gamalt fólk heldur að þegar að fólk verður gamalt þá vilji það 

íhuga meira, sé upptekið, leggi minni tilfinningar í samband sitt við annað fólk og atburði í 

núinu. Það verður sem sagt meira bundið eigin íhugunum. Hefðbundnum hlutverkum sem 

einstaklingurinn hefur sinnt fækkar og æviárum þeirra hrakar. Þetta hefur allt áhrif  á 

félagslega stöðu fólksins, það verður miður sín þegar vinir deyja eða flytja í burtu. 

Vinnufélagar eru ekki lengur til staðar, börnin eru með sínar eigin fjölskyldur og þetta verður 

til þess að eldra fólk aðlagar sig þessum breytingum með því að draga sig í hlé (Berger 2005). 

3.5 Virknikenningar þar sem fólk þyrfti og vildi finna sér ný viðfangsefni og nýja vini til að 

koma í stað þeirra sem hurfu. Áhersla þessarar kenningar eru að hamingja og ánægja felist í 

því að vera virkur og vera með. Og virkni skili sér síðan betur í betri heilsu, betra sjálfsáliti og 

minna þunglyndi. Það eru margar rannsóknir sem styðja þetta og sýna fram á að því virkara 

sem eldra fólk er og því fleiri hlutverk sem það hefur þeim mun meiri er lífsfylling þeirra og 

það fólk lifir lengur (Berger 2005). 

3.6 Samfellukenningin fjallar um að manneskjan upplifir breytingar efri ára og bregst við 

þeim á svipaðan hátt og hún hefur gert á fyrri æviskeiðum lífs síns. Líf sérhverrar manneskju 

er síbreytilegt og á sér stað í félagslegu samhengi og samhengið er einnig í stöðugri breytingu. 

Þessi kenning gerir einmitt ráð fyrir því að manneskja upplifi breytingar efri áranna og 

bregðist við þeim á svipaðan hátt og hún hafi gert á fyrri æviskeiðum. Þannig að kenningin 

fellur að hugmyndum um stöðugleika persónuleika einkenna. Auðvitað breytast vissir þættir 

eins og markmið, gildi og slíkt ern persónuleika einkenni eru stöðug í gegnum alla ævina 

(Berger, 2005). Samfellukenningin fjallar einnig um að manni sé og verði kleift, þrátt fyrir að 

heilsan hrakar og aldur hækki að vera maður sjálfur sem lengst með öllum sínum sérkennum. 

Það er og verður samfella í öllu æviferlinu og að ellin eigi sem minnst að rjúfa hana (Jón 

Björnsson, 1993a). 

Kenning Abraham Maslow leggur áherslu á að allir hafi þörf fyrir því sem hann kallar 

sjálfbirtingu. Með sjálfsbirtingunni er átt við að einstaklingurinn geti þroskað og nýtt 

hæfileika sína til fullnustu. Samkvæmt Maslow eru þarfirnar  meðfæddar og kenning hans 

fjallar m.a. um að þarfirnar hans séu mjög misjafnar á milli manna og eftir aðstæðum sem og 

þroska einstaklingsins (Berger, 2005). 
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3.7 Kenning Erik H. Erikson spannar þroskaferil mannsins frá vöggu til grafar og hann telur 

að á seinni árum bernskunnar sé unnt að bæta sumt í grunni persónuleikans sem var lagður á 

fyrstu bernskuárum barnsins og talaði um að þroskaskeiðið þýddi að þroskinn væri ævilangt 

ferli.  Hann hefur sett fram þá hugmynd að lífið færi mönnum óhjákvæmilega tiltekin átök á 

vissum þroskaskeiðum og enginn sem fæðist inn í samfélag manna og elur þar aldur sinn, 

komist hjá þessum sökum. Erikson taldi okkur ganga í gegnum ákveðin átakaskeið en 

þroskaskeiðin skiptast í átta stig. Á hverju þroskaskeiði verður einstaklingurinn að laga sig að 

þróun sjálfsvitundarinnar og taldi einnig að á hverju stigi væru átök og þá færi eftir því 

hvernig við leystum þau. Áttunda og síðasta stig fjallar um þessa andstæðu póla, sátt eða 

örvæntingu. Þeir sem eru svo heppnir að vera jákvæðir ná fullkominni sátt, ná fullkominni 

samræmingu persónuleikans og eru sáttir við eigið líf og þegar þeir líta til baka þá eru þeir 

sáttir við það sem þeir hafa gert og sáttir við stöðu sína í dag. En ef miður tekst þá sjáum við 

einstaklinga sem eru örvæntingafullir. Þeim finnst lífið hafa verið allt of stutt, það er að 

hlaupa frá þeim og það er of seint að byrja að nýju. Líta þá á líf sitt með eftirsjá og 

vonbrigðum (Berger, 2005).  

Makamissir er algengastur á þessu æviskeiði í gegnum það að verða ekkja eða ekkill, því þar 

sem skilnaðir eru mjög sjaldgæfir á efri árum. Einnig getur dauði maka falið í sér missis góðs 

vinar, félagslegrar umgengni og heldur sig meira til hlés. Það er einnig talað um að þeir sem 

ekki eiga félaga eru meira einmana en þeir sem eiga slíka (Berger, 2005).  

Fræðimaður að nafni R. C. Peck nefndi það einnig að það skiptir miklu máli um farsæld efri 

áranna og hvort öllum einstaklingum takist að laga sitt verðmætamat að ákveðnum 

staðreyndum elliáranna í tæka tíð. Eins og Jón Björnsson túlkar kenningar Peck í þrenn átök 

sem eru óhjákvæmileg sem annað hvort verða öldruðum einstaklingum til andlegs vaxtar eða 

þá til stöðnunar. Hér er átt við starfslokin sem eru ein átökin og þá má athuga hvort maðurinn 

sé ennþá einhvers virði þó hann sé hættur að vinna. Átökin við afturförina er einnig það sem 

Jón Björnsson túlkar í sambandi við kenningar Pecks. En hér er hægt að segja að ef aldraðir 

einstaklingar bindast afturförinni komast þeir þá jafnvel ekki frá henni. Það er ekki 

uppörvandi að velta sér upp úr versandi heilsu og ellimörkum. Sumum tekst það en öðrum 

ekki og þá er best að sætta sig við það að verða gamall og njóta þess sem framundan er. Þriðju 

átökin eru við endanleika lífsins og þá er maður með þá vissu að vera á förum úr heiminum 

(Peck, R.C. 1968: Jón Björnsson, 1996c).  
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3. 8 Samantekt  

Hér hefur verið stiklað á stóru með öldrunarkenningar og allar eru þær áhugaverðar hver á 

sinn hátt. Með  flokkunar- og hlédrægniskenningum þá dregur fólk sig í hlé þegar líður á efri 

árin frá öllum sínum skuldbindingum og umgengnin minnkar við aðra. Einstaklingarnir 

upplifa ýmsar áskoranir eins og að verjast hrörnun sinni, heilsan hrakar, nýjar áskoranir sem 

manneskjan þarf að takast á við og að þau missa félaga sína. Þá oft finnst þeim lífið 

tilgangslaust. 
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4. Bærinn við eyjarnar 

Stykkishólmur er rétt tæplega ellefuhundruð manna bæjarfélag og þar er mannlíf og menning 

mjög gott. Tónlistarlíf er í miklum blóma, söfn eru nokkur og byggingalist bæjarins 

athyglisverð og andi liðinna tíma svífur yfir fallegu bæjarstæðinu. Sveitarfélagið er með 

vottun frá Green Globe ásamt öðrum sveitarfélögum á Snæfellsnesi og Stykkishólmshöfn, 

flaggaði bláfánanum síðast liðið sumar, fimmta árið í röð. Íþróttirnar og félagsstarf er mjög 

gott og varla líður sú vika að ekki sé eitthvað um að vera. Bærinn er kjörinn áfangastaður 

þeirra sem vilja njóta fjölbreytni í náttúrufari og mannlífi við Breiðafjörð. Allir finna eitthvað 

við sitt hæfi (Stykkisholmur.is). 

4.1 Pólitískt umhverfi  

Í hverju bæjarfélagi er það hið pólitíska umhverfi sem ræður hvernig málefni tómstunda 

þróast og það sama má segja um forvarnir. Það skiptir miklu máli hvernig því er stjórnað í 

hverju bæjarfélagi, hvernig litið er á þessi mál, um mikilvægi málaflokkana og einnig hvernig 

best er að vinna í þeim. 

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur ákveðna hugmyndafræði og einnig stefnu um málefni 

eldri borgara og hér má líta á brot úr þeirra stefnu: 

Í samræmi við lög um málefni aldraðra leggur Stykkishólmsbær 

áherslu á að aldraðir geti lifað eðlilegu heimilislífi við fullt sjálfræði á 

eigin vegum, svo lengi sem hægt er, en að þeir eigi jafnframt völ á 

nauðsynlegri stofnanaþjónustu í heimabyggð eftir því sem við verður 

komið. 

Tryggja skal eftir föngum að aldraðir einangrist ekki félagslega og 

þurfa þeir að eiga kost á fjölbreyttu félag- og tómstundastarfi. Stefnt 

verði að aukinni þátttöku aldraðra í tómstundastarfi og skipulagi þess 

(Stykkishólmur.is) 

4.2 Þjóðfélags- og félagslegir þættir 

Síðustu ár hefur félagslífi og eða tómstundir hjá eldra fólki aukist jafnt og þétt. Þegar 

einstaklingar hætta að vinna þá þurfa þeir ekki að kvíða því að sitja heima og bíða eftir því að 

einhverjir komi til þeirra heldur er mikið betra að kíkja aðeins út fyrir og sjá hvað okkar 

yndislega veröld hefur upp á að bjóða. Því miður eru margir sem eru hikandi og jafnvel 

feimnir við það eitt að stunda einhverskonar tómstundastarf fyrir eldri borgara. Þegar upp er 
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staðið þá eru það flestir sem hafa gaman af því en þorðu samt ekki að reikna með því (Ásdís 

Skúladóttir, 1984). 

Það er sama í hvaða bæjarfélagi sem er, þá er nauðsynlegt að allir finni eitthvað við sitt hæfi.   

Sveitarstjórn skal stuðla að því að aldraðir hafi sinn rétt og geti búið við eðlilegt heimilislíf í 

umgengni við aðra svo lengi sem verða má.  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er talað um að þar skal tryggja 

bæði fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar. Skal það gert með því að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið 

sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. Ef 

vandamál kæmu upp þá er nauðsynlegt að geta verið þeim til aðstoðar (Lög 

nr. 40, 1991).  

4.3 Eldri borgarar í Stykkishólmi 

Eins og fyrr segir er Stykkishólmur rétt tæplega ellefuhundruð manna bæjarfélag eða 

samkvæmt íbúaskrá frá því 1.desember 2009 þá töldust þeir 1090. Þeir sem eru fæddir 1950 

og fyrr teljast 253 einstaklingar sem er einn fjórði af bæjarbúum. Margir vilja meina það að 

Stykkishólmur sé að „eldast“ því hér búi frekar meira af eldra fólki heldur en yngra. Ástæðan 

er kannski sú að unga fólkið fer héðan til að mennta sig og koma ekki til baka því þau fá ekki 

vinnu við það sem þau hafa menntað sig við. Ekki má gleyma því að eldri borgarar og þá 

ekkert síður en þeir yngri, eru einstaklingar sem hafa mismunandi lífsreynslu, lífsýn, 

væntingar og þarfir.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða aðferðir voru notaðar til að rannsaka viðfangsefnið. 

Sagt verður frá þeirri aðferðafræði sem liggur til grundvallar, undirbúningi, framkvæmd og 

úrvinnslu.  

5.1 Rannsóknaraðferð, markmið og þátttakendur 

Við þessa rannsókn var notuð megindleg nálgun sem byggist fyrst og fremst á því að finna 

meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir tengjast sín á milli 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir einstaklingar fæddir 

1950 og fyrr eða 253 einstaklingar með lögheimili í Stykkishólmi samkvæmt íbúaskrá frá því 

1.desember 2009.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða viðhorf eldri borgara í Stykkishólmi til tómstunda 

og/eða félagsstarfa sem þar er í boði og hvaða áhrif það hefur á líðan þátttakenda sem þar taka 

þátt. 

5.2 Framkvæmd og úrvinnsla rannsóknarinnar 

Vinna við rannsóknina hófst í janúar 2010. Byrjað var á að gera spurningalista sem tengdist 

tómstundum og líðan eldri borgara. Framkvæmdin var með þeim hætti að allir íbúar sem eru 

fæddir 1950 og fyrr fengu sendan spurningalista. Nokkrum dögum eftir að listinn var sendur 

út gekk höfundur í hús og safnaði þeim saman. Könnunin var með öllu nafnlaus og svörin 

ekki bindandi á nokkurn hátt.  

Könnunin var um félagsstarf eldri borgara í Stykkishólmi sem fæddir eru 1950 og fyrr. Spurt 

var um frjálst félagsstarf, um þátttöku í starfi Aftanskins, félag eldri borgara og einnig um 

félags- og tómstundastarf á vegum bæjarfélagsins. Árið 2006 var gerð sambærileg könnun á 

meðal eldri borgara sem fæddir voru 1945 og fyrr hér í Stykkishólmi. Höfundur fékk 

góðfúslegt leyfi hjá einum nefndarmanni á að fá að nota nokkrar af þeim grunnspurningum 

sem þar voru en spurningarnar sem snúa um áhrif líðan á einstaklinginn er bætt við. 

Spurningalisti var borin út til einstaklingana um miðjan marsmánuð og hann síðan sóttur viku 

síðar. Það skal tekið fram að könnunin var með öllu nafnlaus og voru svörin ekki bindandi á 

nokkurn hátt. Alls bárust svör frá  144 einstaklingum eða 57% svarhlutfall úr könnuninni sem 

skiptist þannig að 75 konur svöruðu og 69 karlmenn. 98 ákváðu að taka ekki þátt og 11 

skiluðu auðri könnun.  Meirihluti svarenda voru á aldrinum 60-70 ára bæði hjá konum og 

körlum. Þeir sem vildu ekki vera með sögðu ýmist að þeir hefðu engan áhuga á þessu, væru 
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ekki nógu gömul. En flestum fannst þetta spennandi og líka það að þetta tengdist lokaverkefni 

höfundar.  

Eftir að búið var að safna gögnum heim í hús fór tími í að lesa úr þeim. Byrjað var á að 

aldursskipta rannsókninni í fjóra flokka hvort  hjá báðum kynjum, þannig að þetta urðu átta 

hópar. Síðan var ein rannsóknarkönnun tekin í einu og merkt var við aldur, kyn, búsetu og svo 

framvegis. 
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6 Niðurstöður 

Hér á eftir verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar í samræmi við rannsóknarspurninguna, 

þ.e. viðhorf allra eldri borgara til tómstunda og/eða félagsstarfa sem er í boði í Stykkishólmi 

og hvaða áhrif það hefur á líðan þátttakenda sem þar taka þátt.       

 

Á mynd 1 má sjá hvernig hlutfall karla og kvenna skiptist í þessari könnun í sambandi við 

aldur og kyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Aldur og kyn þátttakanda 

Eins og sjá má þá var meirihluti svarenda í aldurshópnum 60-70 ára bæði hjá konum og 

körlum.  
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Á mynd 2 má sjá hver búseta þeirra er sem fæddir eru 1950 og fyrr í Stykkishólmi 

 

Mynd 2. Svör þátttakenda með það hvar þau búa 

Þegar skoðað var hvar þátttakendur bjuggu sem tóku þátt í þessari könnun,  kom í ljós að 

meirihluti þátttakenda býr í sínu eigin húsnæði. 72 konur eða 28,45% en 67 karlar eða rétt 

rúm 26,4% búa í eigin íbúð. Hvað þjónustuíbúð varðar þá eru einstaklingar í sínum eigin 

íbúðum. Á dvalarheimilinu búa 3 konur eða 1,18% og 1 karlmaður eða 0,39%. Í leiguhúsnæði 

voru það 1 kona og 1 karlmaður eða 0,39%.  
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Á mynd 3 má sjá hvort eldri borgarar stunda ennþá launað starf 

 

     Mynd 3. Svör þátttakanda um hvort að þeir stundi ennþá launað starf 

Eins og mynd 3 sýnir þá eru það konur í meirihluta sem ekki stunda launað starf en þær eru 

hér 52 eða 20,5% en þær sem enn stunda launað starf eru 22 eða 8,6%. Hjá körlunum eru 48 

eða 18,97% sem ekki stunda launað starf og 21 sem stunda ennþá launað starf eða 8,3%. 

Meirihluti þátttakenda voru á aldrinum 60-70 ára sem enn stunda launað starf bæði hjá konum 

og körlum.   
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Á mynd 4 má sjá hvort einstaklingar sem fæddir eru 1950 og fyrr í Stykkishólmi hafi stundað 

tómstundir og/eða félagsstarf um ævina. 

 

     Mynd 4. Svör þátttakenda um hvort þeir hafi stundað tómstundir og/eða félagstarf um ævina. 

Þegar skoðað var hvort þátttakendur hafi stundað tómstundir og/eða félagsstarf um ævina eru 

konur í meirihluta eða 23,7% og karlmenn eru 20,1% en nei segja 6,71% karlmenn og 4,74% 

konur. Þeir sem svöruðu því til að þeir stunduðuð  einhverjar tómstundir voru að jafnaði að 

eyða allt frá 2 og upp í 30 klst. á viku.  
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Á mynd 5 má sjá hvort að með þátttöku í tómstunda og/eða félagsstarfi hafi 

einhver áhrif á líðan eldri borgara sem fæddir eru 1950 og fyrr.       

 

     Mynd 5. Svör þátttakenda um hvort að þátttaka þeirra í tómstundum og/eða félagsstarfi hafi

       einhver áhrif á andlega eða líkamlega líðan þeirra 

Á mynd 5 sést að meirihluti svarenda taldi að þátttaka þeirra í tómstunda og/eða félagsstarfi 

hefði einhver áhrif á andlega og líkamlega líðan þeirra. Í yfir heildina sögðu 60 konur eða 

23,7%  að það hefði áhrif en 9 eða 3,56% konur sögðu að svo sé ekki en hjá körlum voru það 

51 eða 20,1% sem sögðu að það hefði áhrif en 17 eða 6,71% karlar að sögðu að svo væri ekki.  
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Á mynd 6 má sjá hvað það er sem hefur mest áhrif á andlega og líkamlega líðan þeirra sem 

taka þátt í tómstunda og/eða félagsstörfum.      

 

    Mynd 6. Svör þátttakenda á því hvaða tómstundir og/eða félagstörf hafa mest áhrif á andlega 

     og líkamlega líðan þeirra 

Þegar spurt var um hvaða tómstund eða félagsstarf hefði mest áhrif á líkamlega og andlega 

líðan þeirra taldi meirihluti svarenda það að stunda reglulega hreyfingu en það voru 51 

karlmenn sem sögðu að svo væri eða 21,1% og hjá konum voru það 60 eða 23,7%, 17 

karlmenn eða 6,71% sögðu að með því að stunda reglulegt tómstundastarf en 9 konur eða 

3,56%  og 17 karlmenn eða 6,71% og 9 konur eða 3,56% sögðu að það væri að njóta 

félagsskapar vina og kunningja. Í þessari spurningu gátu svarendur merkt við fleiri en einn 

möguleika. Í framhaldi af þessari spurningu var spurt hvers vegna viðkomandi valdi sér að 

taka þátt í tómstunda og/eða félagsstarfi. Hér var ýmsu svarað og má þar nefna eins og einn 

karlmaðurinn svaraði „fær lífsfyllingu af félagsstörfum“ og annar sagði að hann „fær útrás 

við að vera í kór og syngja“. Hér nefna konur að „það eykur lífsgæðin“, og „það bætir líðan 

fólks og gefur því hressleika að vera innan um aðra“. 
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Á mynd 7 má sjá viðhorf einstaklinga til þess tómstunda- og/eða félagsstarf sem boðið er upp 

á  í Stykkishólmi. Ýmislegt er í boði og verið var að leita eftir hvort einstaklingar væru sátt 

með það sem í boði er eða ekki og hvort þörf er á að stokka starfið alveg upp á nýtt.  

 

Mynd 7. Svör þátttakenda um þátt þeirra í tómstundum og/eða félagstarfi aldraðra í Stykkishólmi 

Þegar spurt var um þátttöku svarenda í tómstunda- og/eða félagsstarfi aldraðra í Stykkishólmi 

kom í ljós að konur eru í meirihluta en 37 konur eða 14,6%  í taka þátt í tómstunda og/eða 

félagsstarfi aldraðra og 18 karlmenn eða 7,1%. Aftur á móti eru það fleiri karlmenn sem 

segjast ekki taka þátt en þeir eru 44 eða 17,3% og 35 konur eða 13,8%. Í framhaldi af þessari 

spurningu þá var spurt um ef þátttaka í tómstundum og/eða félagsstarfi er lítil eða engin, hver 

væri þá helsta ástæða þess þá var því svarað til að fólk hefur ekki áhuga, vantar akstur á 

staðinn, vantar húsnæðisaðstöðu, sumir vissu ekki hvað er í boði, vantar einhvern til að fara 

með og sumir nefndu aðrar ástæður eins og að „það er gott að vera heimakær“, hef ekki haft 

ástæður til að fara, gömlu félagarnir farnir“ og enn aðrir „vegna heilsuleysis“ og aðrir „vilja 

fá meiri fjölbreytni“. Einnig var athugað hvað einstaklingum finnist um tómstunda og/eða 

félagsstarfið sem boðið er upp og hér svöruðu þátttakendur því að það er „of mikil fjölbreytni, 

hæfilega mikil fjölbreytni, mætti vera meiri fjölbreytni, mikið í boði, hæfilega mikið í boði og 

mætti vera meira í boði.  
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Á mynd 8 má sjá hvort eldri borgarar séu ánægð með það starf sem Aftanskin, félag eldri 

borgara í Stykkishólmi býður upp á.  

 

Mynd 8. Svör þátttakenda um hvort að þau séu ánægð með starf Aftanskin, félag eldri borgara í 

Stykkishólmi 

Eins og sést á mynd 8 er mikill meirihluti svarenda sem segist vera ánægð eða ánægður með 

starf Aftanskins, félags eldri borgara í Stykkishólmi. Konurnar eru aðeins fleiri, 46 eða 18,1% 

og karlmenn eru 41 eða 16,2%. Örfáir eru hinsvegar óánægðir með starfið en það eru 5 konur 

eða 2% og 3 karlmenn eða 1,9%. Einstaklingum gafst hér kostur á að koma með hugmyndir 

sem nýst gæti félaginu. Ein „hugmyndin var að fara fleiri dagsferðir þannig að fleiri njóti“ og 

„að félagið sé lýðræðislegra“.  
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Á mynd 9 má sjá hvort eldri borgurum sem fæddir eru 1950 og fyrr um hvort þeim finnist 

þörf  á að kynna fyrir þeim réttindi sín og hver það er sem eigi að sjá um það. 

 

     Mynd 9. Svör þátttkenda um hvort þörf sé á að kynna réttindi eldri borgara og þá þjónusta 

      sem í boði er í Stykkishólmi 

Á mynd 9 sést að meirihluti svarenda taldi að þörf væri á að kynna réttindi eldri borgara og þá 

þjónustu sem í boði er í Stykkishólmi, en 62 konur eða 24,5% og 57 karlmenn eða 22,5% sem 

sögðu að það væri þörf á kynningu. Aðeins 1 karlmaður eða 0,3% taldi að svo væri ekki.  
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Á mynd 10 má sjá hver það er sem eldri borgarar sem fæddir eru 1950 og fyrr vilja sá um 

forgöngu með kynningu um réttindi þeirra.  

 

     Mynd 10. Svör þátttakenda með hver ætti að hafa forgöngu um kynninguna 

Hér koma svo að lokum svör þátttakenda við spurningunni um hverjir ættu að hafa forgöngu 

með kynningu á réttindum eldri borgara og þeirri þjónustu sem í boði er í Stykkishólmi. 

Meirihluti svarenda sagði að Stykkishólmsbær ætti að hafa forgöngu eða 61 einstaklingur eða 

24,1%, 39 eða 15,4% merktu við Félags og skólaþjónustuna, 14 eða 5,5%  nefndu 

heilsugæsluna, 54 eða 21,3% vildu að Aftanskin, félag eldri borgara hefðu forgöngu og 2 eða 

0,7% vildu að aðrir hefðu forgöngu  um kynninguna og nefndu t.d. félagsráðgjafa.   
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7 Umræður 

Niðurstöður þessarar könnunar sem var gerð á meðal allra íbúa sem fæddir eru 1950 og fyrr í 

Stykkishólmi voru nokkuð áhugaverðar. Hér hefur verið farið yfir rannsóknarkönnun og eins 

og sjá má þá er það aldurshópurinn 60-70 ára sem voru meirihluti svarenda hjá báðum 

kynjum. Í öllum aldurshópunum er það áberandi hve margir stunduðu og stunda ennþá 

tómstundir í dag og hefur almennt jákvæð áhrif á líðan þeirra. Margir höfðu einmitt orð á því 

að það bætir líðan þeirra, njóta samvista við vini og félaga við það eitt að stunda tómstundir 

og/eða félagsstörf. Einhverjir nefndu það að geta lagt sitt af mörkum við það að bæta 

samfélagið sitt, lokast ekki af í eigin skel, gott að vera í kór og fá útrás við það að syngja og 

svona mætti lengi telja. Almenn ánægja er hjá eldri borgurum með það hvað er í boði, þó 

alltaf megi gott bæta. Sumir taka þátt í öllu, vilja það frekar heldur en að láta þetta starf detta 

upp fyrir. Það eru frekar konurnar sem velja sér það að taka þátt í tómstundastarfi aldraðra, en 

allt eru þetta konur sem eru hættar að vinna. Einnig eru konur sem ekki taka þátt í því 

tómstundastarfi sem er í boði en kjósa það frekar að velja sín tómstundarstörf sjálfar. Hluti af 

þessum konum eru enn að vinna. Karlmenn sem segjast ekki taka þátt eru jafnvel enn að vinna 

en stærsti hópurinn var einmitt 60-70 ára aldurinn. Þeir kjósa sér frekar að velja 

tómstundastarf fyrir utan sinn vinnutíma og það frekar heimavið. Þeir eru ekki neikvæðir út í 

það starf sem boðið er upp á en kjósa sér að geta valið sér sitt sjálfir eins og fram hefur komið. 

Almennt er viðhorfið jákvætt hjá báðum kynjum og fólk vill frekar hafa ákveðna skipulagða 

dagskrá yfir daginn heldur en ekki. Þeir sem taka þátt finnst gott að geta komið og tekið þátt 

þegar þeim hentar. Einstaklingar eru flestir sammála því að með því að taka þátt í  tómstunda- 

og félagsstarfi þá hefur það áhrif á andlega eða líkamlega líðan þeirra. Það voru það meirihluti 

svarenda sem sögðu að það hefði jákvæð áhrif á líðan þeirra. Eldri borgarar  velja það frekar 

að eiga sér tómstundargaman heldur en ekki. Þeir finna það að þeim líður betur, verða 

jákvæðari, heilsan verður betri og hugsunin er sú að það er gott að vera í hóp. Þeir gætu ekki 

hugsað sér að sleppa því að taka þátt því þá finnst þeim jafnvel vanta eitthvað inn í daginn hjá 

sér. 

Rannsóknir hafa sýnt að með þátttöku í tómstunda og/eða í félagsstörfum þá fullnægir það 

bæði félagslegum og sálrænum þörfum hjá hverjum og einum. Rannsókn sýndi sem gerð var í 

Svíþjóð á meðal eldra fólks sem voru orðin 77 ára og eldri að með þátttöku í skipulögðu 

tómstunda- og félagsstarfi liði því betur. Rannsóknin benti til þess að með þátttöku í 

afkastamikilli starfsemi er lykil þáttur í að stuðla að heilbrigði og draga úr hættu á dánartíðni í 

seinna meir (Lennartsson og Silverstein, 2001). 
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Það er óhætt að segja að eins og kemur fram í ritgerðinni að tómstundir og/eða félagsstörf eru 

alvörumál. Sameinuðu þjóðirnar skilgreindu frítímann sem grundvallarréttindi árið 1948. 

Fimmtíu árum síðar var svo allt hreinlega morandi í bókum, tímaritum, vefsíðum, 

sjónvarpsþáttum og einnig dagblaðakálfum en allt þetta var tileinkað tómstundum og 

skemmtunum. Það sem meira er að frítímafræði er orðið háskólafag (Honroé, 2006). Í 

gegnum tíðina þá hefur fólk átt sér sínar tómstundir og það má segja að þetta hafi verið að 

þróast svona frá því á landnámsöld. Í byrjun var það áberandi hvað íþróttir og leikir  voru 

alsráðandi en svo þegar líða fór á þá komu aðrar tómstundir inn í rólegheitum. Garðrækt, 

lestur, handverk ýmiskonar og myndlist, allt eru þetta tómstundir sem fólk nýtir sér í dag 

(Honroé, 2006). 

Það er mikilvægur greinarmunur á hvort að hugsað sé um öldrunina sem ferli eða ellina sem 

eitt ákveðið skeið ævinnar. Til að byrja með sá öldrunarfræðin efni sitt aðallega í ellinni en þá 

var umfjöllunni vísað á ákveðna braut og þar kemur upp spurning hvað það er sem er 

sameiginlegt öllum öldruðum einstaklingum (Jón Björnsson, 1996b). Einsleitni hópsins var 

hér aðaláherslan en margar eldri hugmyndir og kenningar í öldrunarfræðum eru því marki 

brenndar um að vilja staðhæfa eitthvað sem sé eins um alla aldraða og hvað það er sem er 

sameiginlegt með þeim. Í þessu tilviki er hægt að skoða hlédrægniskenninguna nú eða 

athafnakenninguna en báðar þessar kenningar fjalla um persónuleikann. Í þessum tveimur 

kenningum þá er grunnhugmyndin sú að það sé eðlilegt fyrir manninn að draga sig í hlé og 

einnig að verjast hrörnun sinni sem lengst. Ólíkt framan af ævi þá er eins og það verði alltaf 

einhver stökkbreyting og má þar nefna að þegar einstaklingur nær 65. aldursári sem verður 

upp frá því í eins veigamiklum efnum eða  nánast öllum. Ellin jafnar út einstaklingsmuninn og 

þar skapast svipaðar þarfir og lunderni hjá flest öllum öldruðum  (Jón Björnsson, 1996b).   

Eins og sagt var í upphafi þessarar ritgerðar þá kannaði rannsakandi hvert væri viðhorf allra 

eldri borgara í Stykkishólmi sem fæddir eru  1950 og fyrr til tómstunda- og/eða félagsstarfs 

sem þar er í boði og hvaða áhrif hefur þátttaka í því starfi á einstaklingana sem taka þátt í 

starfinu. Þetta var áhugavert og krefjandi verkefni. Með þessu vildi rannsakandi kanna hvort 

að eldri borgarar væru ánægð með það sem er í boði eða hvort að eitthvað mætti bæta. 

Skipulögð dagskrá á vegum bæjarfélagsins hefur verið hér í mörg ár og almenn ánægja með 

það sem er í boði. Það var ekki annað að sjá að viðhorf eldri borgarar eru jákvæð út í 

tómstunda og/eða félagsstarfið sem boðið er upp á Stykkishólmsbæ og einnig finnst þeim 

þetta hafa góð og jákvæð áhrif á líðan þeirra. Mörgum finnst framboð á tómstundunum mjög 
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mikið en öðrum ekki. Eins og flestir vita þá er tómstundastarfið fyrir fólkið og því er ekki að 

ástæðulausu að hugmyndir þyrftu að koma frá fólkinu sjálfu hvað það er sem það vill gera. 

Svo er það eitt sem ekki má gleymast að áherslur breytast með nýju fólki og það má segja það 

að það er yngra fólk sem margir segja „ungt/gamalt“ fólk sem er að koma inn og taka þátt í 

tómstunda og/eða félagsstarfi með eldri borgurum.  
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8 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið stiklað á stóru, tómstundir, starfslok, kenningar og áhrif tómstunda 

á líðan eldri borgara. Frítími er alvörumál og þá sérstaklega þar sem allir eru með vinnu á 

heilanum. Tómstundir hafa þróast og gengt mikilvægum hlutverkum hjá fólki nú síðustu ár ef 

ekki aldir. Í gegnum tíðina þá er margir sem hafa fundið sín áhugamál og geta stundað það 

ásamt vinnu en hugsa það jafnframt að það er gott að hafa einhverja tómstundaiðju þegar 

starfslokaárin færast yfir. Fólk þarf ekki að vera á fullu allan daginn því hvíldin skiptir líka 

öllu máli jafnt sem öll önnur afþreying. Það sem spilar stórt hlutverk er að allir séu sáttir og að 

þeir njóti lífsins á meðan að hver og einn getur. Nauðsynlegt er að undirbúa starfslokaárin 

bæði fjárhagslega og einnig hvað varðar tómstundastörf og það má líka segja það að það  er 

gagnlegt fyrir hvern og einn að skipuleggja tímann sinn og setja sér einhver markmið til að 

stuðla að farsælum eftirlaunaárum (Anna Jónsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Sigurrós 

Sigurðardóttir, 1996). Það er alltaf einhver kvíði hjá fólki þegar það hættir að vinna. Hvað er 

það sem ég get gert á morgunn er það sem einhverjir hugsa út í en með góðri skipulagningu 

þá er þetta hlutur sem þarf ekki að vera að hugsa um. Hvað eldri borgara snertir þá þarf að 

sinna þeim vel og hjálpa þeim einstaklingum með að finna sér farveg í tómstundum og/eða 

félagsstörfum bæði sem félagsskap og hreyfingu.  

 

Öllum er nauðsynlegt að eiga vini og enginn vill lifa vinalaus. 

Markmiðið getur þó aldrei verið að eiga sem flesta vini. Einn vinur getur 

verið nóg því sá sem á einn andlegan vin hefur mikið að þakka. Hann 

ætti að gefa vini sínum margt af hinu góða sem hann býr yfir en minna af 

göllum sínum. Ein á báti getum við ekki öðlast næga andlega 

fullnægingu, lífið fullgerist aðeins í samskiptum okkar við aðra. Lífið 

hlýtur að vera meira virði ef við erum svo lánsöm að geta notið 

stundanna með öðrum (Gunnar Hersveinn,2005, bls. 33). 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

 

Skoðanakönnun 

 

 

Stykkishólmi 22. mars 2010 

Kæri viðtakandi 

Eydís Bergmann Eyþórsdóttir heiti ég og er að klára nám sem heitir Tómstunda- og 

félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Eitt af stórum verkefnum mínum sem ég þarf að skila 

frá mér er BA- ritgerð sem vegur nokkuð þungt. Mín ritgerð verður fræðileg umfjöllun um 

árin eftir sextugt þar sem viðhorf einstaklinga sextíu ára og eldri í Stykkishólmi er kannað til 

tómstunda og/eða félagsstörf, og hvaða áhrif það hefur á líðan þeirra.  

Framkvæmdin verður með þeim hætti að allir íbúar sem eru fæddir 1950 og fyrr fá sendan 

spurningalista. Nokkrum dögum eftir að listinn hefur verið sendur út geng ég í hús og safna 

þeim saman. Það skal tekið fram að könnunin er með öllu nafnlaus og eru svörin ekki 

bindandi á nokkurn hátt.  

Ég stefni að því að ganga í hús og sækja könnunina dagana 25.- 29. mars næstkomandi. Ef 

svo óheppilega vill til að þið eruð ekki heima á þessum dögum en viljið taka þátt þá er ykkur 

velkomið að hafa samband við undirritaða í síma 8950989. 

 

Með von um góðar undirtektir 

Eydís Bergmann Eyþórsdóttir 
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Fylgiskjal 2 

Tómstundir/Félagsstarf 

 

1. Aldur þess sem svarar 

� 60 - 70 ára 

� 71 - 80 ára 

� 81 - 90 ára 

� 91 árs eða eldri 

 

2. Kyn 

� Karl 

� Kona 

 

3. Hvar býrð þú? 

� Í þjónustuíbúð 

� Á dvalarheimili 

� Í leiguíbúð 

� Í eigin íbúð? 

� Annað, þá hvar 

 

4. Stundar þú launað starf í dag? 

� Já 

� Nei 

Ef svarið er já, hvað vinnur þú margar stundir á viku? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hefur þú stundað tómstundir og/eða félagsstarf um ævina? 

� Já 

� Nei 

Ef merkt er við já, hversu mörgum stundum á viku hefur þú að jafnaði varið í tómstundir 

og/eða félagsstarf? 

___________________ 

Ef svarið er nei, svarið næst spurningu 9. 
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6. Hefur þátttaka þín í tómstundum og/eða félagsstarfi einhver áhrif á andlega eða 

líkamlega líðan þína? 

� Já 

� Nei 

 

 (Ef þú svarar já við spurningu 6, þá svarar þú hér). 

7. Hvað er það við tómstundir og/eða félagsstarf sem hefur mest áhrif á andlega og 

líkamlega líðan þína? 

� Stunda reglulega hreyfingu 

� Stunda reglulegt tómstundastarf 

� Njóta félagsskapar vina og kunningja  

 

8. Hvers vegna velur þú þér það að stunda tómstunda og/eða félagsstarf? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Tekur þú þátt í tómstunda og/eða félagsstarfi aldraðra í Stykkishólmi? 

� Já 

� Nei 

a) Ef merkt er við já, í hvaða félagsstarfi? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

b) Ef þátttaka í tómstundum og/eða félagsstarfi er lítil eða engin, hver er helsta ástæða 

þess? 

� Hef ekki áhuga. 

� Vantar akstur á staðinn. 

� Vantar húsnæðisaðstöðu. 

� Veit ekki hvað er í boði. 

� Vantar einhvern til að fara með. 

� Annað (hvað?) 

______________________________________________________ 
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c) Hefðir þú áhuga á að taka þátt í eftirfarandi? 

(Merkja má við fleiri en einn möguleika) 

� Handavinnu og föndri 

� Smíði 

� Bókbandi 

Skipulögðu íþróttastarfi s.s. 

� Leikfimi 

� Sundi 

� Sundnámskeiði 

� Boccia 

� Púttæfingum 

� Dansi 

� Skipulögðum gönguferðum 

� Söng og kórstarfi 

� Spilum 

� Upplestri 

� Fræðslufundum og námskeiðum 

� Kirkjulegu starfi 

� Akstursvinir á vegum Rauða krossins 

� Heimsóknarvinir á vegum Rauða krossins 

� Ég hefði líka áhuga á öðru félagsstarfi. (Hverju?) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

10. Hvað finnst þér um tómstundir og/eða félagsstarfið  sem boðið er upp á?  

Merkja má við fleiri en einn möguleika. 

� Of mikil fjölbreytni 

� Hæfilega mikil fjölbreytni 

� Mætti vera meiri fjölbreytni 

� Mikið í boði 

� Hæfilega mikið í boði 

� Mætti vera meira í boði 
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11. Ert þú ánægður með starfsemi Aftanskins, félag eldra borgara? 

� Já 

� Nei 

Hefur þú hugmyndir sem gætu nýst félaginu til þess að efla starfið? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

12. a) Finnst þér þörf á að kynna sérstaklega fyrir eldri borgurum réttindi 

þeirra og þá þjónustu sem í boði er í Stykkishólmi? 

� Já 

� Nei 

 

b) Hver ætti að hafa forgöngu um kynninguna? 

� Stykkishólmsbær 

� Félags-og skólaþjónustan 

� Heilsugæslan 

� Aftanskin, félag eldri borgara 

� Aðrir (hverjir? 

 

 

13. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


