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ÞITT EINSTAKA LÍF 

Þitt einstaka líf er guðdómi gætt 

sem getur þín áföll með kærleika bætt 

og ljósið í sálinni lifandi er, 

það lætur þig gæfuna finna. 

Já, jafnvel þótt heilsi þér nöturleg neyð 

þá nýtur þú birtu sem greiðir þér leið, 

því hugur þinn fegursta fögnuðinn sér 

í faðmlagi draumanna þinna.  
(K.Hreinsson) 

  

I.Inngangur 

Fyrir okkur öll er dauðinn eitthvað framandi og flest óttumst við það sem við ekki þekkjum. 

Það er almennt viðurkennt meðal aldraðra að hræðsla við dauðann geti haft áhrif á geðheilsu 

einstaklinga, sem oft fyllast þunglyndi, örvæntingu og kvíða. Þunglyndisviðbrögð eru 

eðlilegur fylgifiskur öldrunar í þeim tilfellum þar sem óleyst sorg, sekt, einmanakennd og 

reiði reynast hinum aldna þungbær. Auk þess getur kvíðaástand magnast hjá öldruðum 

einstaklingi, þar sem allar varnir sem byggðar hafa verið upp á lífsleiðinni taka nú að hrynja. 

Oft getur fylgikvilli þess þróast til svefnleysis, örvæntingar, sinnuleysis, anorexíu og 

áhugaleysis svo eitthvað sé nefnt.1 Auðvitað eru hins vegar blessunalega margir sem eru sáttir 

við að kveðja þetta líf og taka á móti dauðanum sem góðum vin. Reynslan af því að eldast og 

færast nær dauðanum hefur því án efa sín áhrif á geðræna heilsu aldraðra og ýmsa hegðun má 

skýra út frá huglægri reynslu þeirra.  

Á Íslandi er minningavinna tiltölulega nýtt verkfæri í öldrunarþjónustu, en hefur verið mun 

lengur við lýði í þeim löndum sem við sækjum fyrirmyndir okkar til. Það er í Bandaríkjunum 

þar sem hið svo kallaða lífssögulíkan kom fyrst fram á sjónarsviðið upp úr miðri síðustu öld. 

                                                             
1 Butler, R. N. 1963, bls. 53 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Minningavinnan er talin geta stuðlað að bættri líðan og heilsu hins aldraða, auk þess sem hún 

stuðlar að persónumiðaðri ummönnun. Hins vegar þarf tilgangur minningarvinnunnar að vera 

ljós áður en farið er af stað.  

Þegar ég fór af stað með þessa vinnu hafði ég samband við tvær hjúkrunarstofnanir sem 

tengjast umönnun aldraðra, Landakotsspítala og Hrafnistu. Ég hafði heyrt af því merkilega 

starfi sem tengdist minningavinnu á Landakoti, sem hefur verið í þróun þar um nokkurt skeið 

undir handleiðslu Sigrúnar Huldar Þorgrímsdóttur. Í samtali sem ég átti við Rósu 

Hauksdóttur, iðjuþjálfa, kom fram að í dag tengdist sú minningavinna að mestu öldruðum sem 

ættu við heilabilun að stríða. Á Hrafnistu fékk ég þær upplýsingar að verið væri að þróa og 

aðlaga kerfi sem nýttist þeim vistmönnum sem þar dveldust. Minningavinnan getur nýst 

öldruðum á mismunandi hátt, eftir því hvar þeir eru staddir.  Það var farið að hylla undir lok 

verkefnisins þegar ég var svo lánsöm að heyra Sigrúnu Huld flytja erindi sitt „Lífssaga – 

lífslok“,  á námskeiði hjá Lífið, samtökum um líknarmeðferð, þann 8.apríl s.l.. Féllst hún á að 

hitta mig og reyndist það mér ómetanlegur fróðleikur við vinnslu þessa verkefnis. Þess verður 

betur getið í lokin. 

Í þessu verkefni mun ég leitast við að skilgreina uppbyggingu minningavinnunnar og þróun 

hennar hérlendis. Til þess að geta skilið hvað að baki vinnunni býr þarf að útskýra á hverju 

lífssögulíkanið byggir. Mun ég í því sambandi fjalla um tvö af stóru nöfunum á því sviði, Erik 

Eriksson og Robert N Butler, sem hvor um sig eru frumkvöðlar. 

Minningavinna byggir á því að tekin eru viðtöl við aldraða einstaklinga, þar sem 

spurningarnar mótast af tilgangi vinnunnar. Nauðsynlegt er að hafa skýr markmið með 

vinnunni, strax frá upphafi. 

Í verkefninu eru fjórar lífssögupersónur, tveir karlar og tvær konur, sem öll eru fædd á 

tímabilinu 1921-1928, valin af handahófi. Rannsóknin byggði á tveimur spurningum: 

1.Eru þeir sem trúa að þeir hafi notið guðlegrar handleiðslu í lífinu betur í stakk búnir til að 

mæta dauðanum en aðrir og með hvaða hætti geta lífssögur varpað ljósi á þessi tengsl? 

2.Getur jákvæð/uppgerð afstaða til dauðans minnkað líkurnar á geðrænum kvillum? 

Spurningarnar verða betur útlistaðar síðar í verkefninu (bls.26) og niðurstaða rannsóknanna 

kynnt (bls.32). Segja má að rannsóknarspurningarnar hafi þróast eftir því sem á viðtölin leið 
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og var ótrúlegt að upplifa samsvarandi frásagnir einstaklinganna af því hvernig þeir álitu sig 

hafa notið ákveðinnar guðlegrar handleiðslu í lífinu.       

II.Minningavinna 

Út á hvað gengur minningavinna? 
Minningavinna er tiltölulega nýtt verkfæri í öldruarþjónustu á Íslandi en hefur verið mun 

lengur við lýði í löndum sem við höfum sótt okkar fyrirmyndir til.2  Um miðja síðustu öld 

beindist athygli manna að minningum aldraðra og því atferli að rifja upp æviminningar í þeim 

tilgangi að líta yfir farinn veg og ná sáttum. Hugmyndin á bak við minningarvinnuna kemur 

frá bandaríska geðlækninum Robert N. Butler sem fyrstur setti fram hugtakið  life review, eða 

lífssaga.  Butler hélt því fram í grein sem birtist í tímaritininu Psychiatry árið 1963, að 

upprifjun minninga gæti verkað jákvætt og jafnvel haft aðlögunargildi. Greinin hratt af stað 

blómlegri öldrunarþjónustu og segja má að minningavinna eigi sér orðið talsvert langa sögu.3 

Fræðilegt heiti yfir minningavinnu er reminiscene, sem þýðir upprifjun minninga. Hér er það 

notað um upprifjun atburða, tilfinninga og hugsana til að bæta líðan og lífsgæði einstaklinga. 

Minningarvinnu hefur mátt greina niður í nokkra flokka og skilgreininingar eftir því hver 

tilgangurinn með vinnunni er; 

1. Minningameðferð; þá er gert s.k. æviyfirlit (life review) með það fyrir augum að vinna 

úr gömlum flækjum í þeim tilgangi að ráða bót á geðrænum vanda. 

2. Almenn minningavinna, sem oftast fer fram í hópum. 

3. Lífssögugerð, sem einkum er notuð yfir einstaklinga sem eru með heilabilun. 

Það er því misjöfnum aðferðum beitt eftir því sem við á hverju sinni. Hins vegar er mjög 

áríðandi að gera sér grein fyrir því áður en farið er af stað með minningavinnuna hver 

tilgangurinn er. Í öllum tilfellum hlýtur tilgangurinn að miða að því að bæta líðan þess 

einstaklings sem unnið er með, en ekki síður á hann að stuðla að persónumiðaðri umönnum. 

Það fæst með því að fagfólkið  fær betri innsýn inn í líf þeirra sem þiggja umönnun, áherslan 

færist frá því að einstaklingurinn sé metinn sem viðfangsefni í það að vera einhver sem á sér 

sögu. Tilgangur minningavinnunnar þarf því að vera ljós og skilgreina þarf áherslur og 

                                                             
2 Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005, bls.13 
3 Sama, 2009, bls. 10 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markmið. Einnig er mikilvægt að þátttaka í minningavinnunni  sé frjáls enda hentar hún ekki 

öllum. Hún þarf að byggja á þörfum einstaklingsins fremur en að fylgt sé fast settum 

aðferðum. Rétt er að taka það fram að minningavinnu má nota með öllum sem metið er að 

hafi gagn af henni og er hún ekki hugsuð  sérstaklega fyrir minnisskerta eða einhvern sér 

afmarkaðan hópa fólks.4 

Fyrst var farið að ráðast í skipulaga minningavinnu hér á landi á á tíunda áratugnum og hófst 

það starf á lungnadeildinni á Vífilsstöðum. Á Landakotsspítala hefur minningavinna verið 

starfrækt á vegum iðjuþjálfa um talsvert skeið, og hafa nöfn Sigrúnar Huldar Þorgrímsdóttur, 

hjúkrunarfræðings og Ingibjargar Pétursdóttur, iðjuþjálfa, borið þar hæst. Fékk ég þær 

upplýsingar hjá Rósu Hauksdóttur iðjuþjálfa, að nú væri minningavinnan mestmegnis í 

tengslum við þá sem eiga við heilabilun að etja. Hins vegar eru þetta oftast sjúklingar sem 

hafa stutta viðdvöl á sjúkrahúsinu og því erfiðara að halda utan um slíka lífssögugerð.  Betra 

væri að eiga við þá sem hefðu fasta dagvist.  Á Hrafnistu er í undirbúningi minningavinna 

sem ætluð er til þess að auka á lífsgæði vistmanna. Þar er um að ræða einstaklinga sem oft 

dvelja þar um lengri eða skemmri tíma og nauðsynlegt er því að aðlaga kerfið að þörfum  

þeirra  einstaklinga sem þar búa. 

Minningavinna getur því verið með ýmis konar hætti. Hún getur reynst hjálpleg fyrir 

einstaklinga sem eiga við heilabilun að etja, þar sem reynt er að kalla á ný fram gamlar 

minningar. Að auki getur minningavinnan nýst sem hjálplegt tæki fyrir þá einstaklinga sem  

dvelja á stofnunum, við að greiða úr ýmis konar fortíðarvinnu. Öll miðar þessi vinna að 

bættum lífskjörum.  

Félagsleg mótun  sjálfsskilningur 
Við alla minningarvinnu er nauðssynlegt að gera sér grein fyrir félagslegri mótun 

einstaklingsins sem unnið er með þ.e. hvernig hann skilgreinir sjálfan sig, og hvernig 

umhverfi hans og aðstæður hefur haft mótandi áhrif á líf hans. Fyrir hvað stend ég.  Hver er 

ég? 

Félagsfræðin talar um að líta megi á sjálf manneskjunnar sem lífssögu í stöðugri mótun allt 

lífið (Denzin 1989). Sjálfsskilningur (identity) er eitt af þeim hugtökum sem hafa verið notuð 

til að lýsa sjálfi manneskjunnar. Hugtakið sjálfsskilningur vísar til þess hvernig við skynjum 

okkur sjálf og persónueinkenni okkar. Sjálfsskilningurinn mótast í samskiptum og tengslum 
                                                             
4 Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2009, bls. 17 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milli fólks og í samskiptum þess við umhverfi sitt.  Þá móta lífsreynsla og aðstæður sérhverrar 

manneskju sjálfsskilning hennar, persónulegan styrk og sjálfstraust. Það er  

félagsfræðingurinn Manuel Castell (1977) sem kemur fram með þá skilgreiningu að í 

sjálfsskilningi sérhvers manns  felist skilgreining sem m.a. byggir á lífsviðhorfi hans og 

gildum.5 

Það þarf að taka mið af þessu þegar skoðuð er lífssaga einstaklings. Hvernig hefur hann þróast 

í sínu félagslega umhverfi  og hvernig breytingum hefur hann tekið við breyttar aðstæður í 

lífinu. Sjálfsskilningurinn er síbreytilegur og í stöðugri mótun. Eitt af því sem hefur m.a. áhrif 

á þróun persónulegs sjálfsskilnings eru væntingar og trú annarra og okkar sjálfra á það hver 

við erum, hvað við getum og hver við viljum vera (Kristiansen 2004) . Hann þróast í 

samskiptum manneskjunnar við hennar nánustu, ýmsa hópa á lífsleiðinni og stofnanir 

samfélagsins fram á síðasta dag.6 

Í sama streng tekur Próf. Kathleen Woodward, sem telur endurminningar vera fyrst og fremst 

félagslega upplifun. Hún hefur sérhæft sig í að rannsaka sögur úr fortíðinni. Það sem hún 

kallar minningavinnu aldraðra er það sem markast af samþættingu hins lifaða lífs við sálrænt 

atferli. Hugmyndir sínar grundvallar hún á lífsviðhorfum tveggja þekktra einstaklinga. Annar 

þeirra, Sören Kirkegaard, sagði: Lífið er aðeins hægt að skilja afturábak.  Með þessu orðum 

undirstrikar hinn mikli, danski heimspekingur mikilvægi minninganna til þess að skilja líf sitt. 

Hinn er franski rithöfundurinn Marcel Proust, sem sagði: Í endurminningum dofnar ekki 

reynsla mín, hún verður ljósari. Með þessum orðum leggur Proust áherslu á mikilvægi 

djúpstæðra minninga í því að gefa lífinu gildi.7 

 Þessi sístæða mótun einstaklingsins allt lífið er einnig það sem Erik Eriksson grundvallaði 

kenningar sínar á. Hún snéri að þroskaferli mannsins. Hann taldi þroska persónuleikans halda 

áfram alla ævi og taldi m.a. verkefni ellinnar vera að ná sátt við lífið og vera nokkurs konar 

uppgjör við lok farins vegar. Þessar kenningar opnuðu síðan leiðina til að líta á efri ár sem 

tímabil þroska og þróunar sem vert væri að rannsaka. Það er svo Robert N Butler sem kemur 

fram með hugmyndina um life review, eða lífssögu, um það atferli að einstaklingurinn fengi 

yfirsýn yfir líf sitt og tækist að ná sáttum. 8 

                                                             
5 Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls. 54 
6 Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls. 55 
7 Woodward, K. 1997, bls.1 
8 Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, 2005, bls. 13 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Í lokin verður skoðað hvernig nýta má lífssöguna til úrvinnslu og uppbyggingar á sjálfsmynd 

og sjálfsskilningi. 

Áreiðanleiki minnis 
Við minningavinnu vaknar oft upp spuring um áreiðanleika, hvort eitthvað sé á minnið að 

treysta í upprifjun fólks. Áreiðanleiki minnis hefur löngum verið dreginn í efa og í því tilviki 

mætti nefna að fræðiðmenn og ævisagnaritarar hafa í æ ríkari mæli bent á að skilin milli 

skáldskapar og sannleika séu jafnan óljós. Þó minni fólks sé ekki óskeikult getur enginn annar 

en sá sem segir söguna greint nákvæmar frá því sjónarhorni sem þar kemur fram.9 Í 

hópavinnu hefur það stundum borið við að sumar af lífssögupersónunum höfðu sambærilega 

reynslu af ýmsum erfiðum atburðum í lífinu. Þetta gaf fólkinu nýja sýn á sjálft sig og sumir 

sáu reynslu sína í öðru ljósi. Félagsfræðilegar rannsóknir benda einni til þess að minnið sé 

ekki eitthvað sem hægt sé að kalla fram, heldur sé það yfirleitt tengt tilfinningum og 

upplifunum fólks. Þar af leiðandi sé ekki hægt að tala um hlutlægni minnis því að tveir 

einstaklingar muni sama atburðinn oftast nær á mismunandi hátt. Það er hinn félagsfræðilegi 

skilningur.10 

Það er því ljóst að þegar kemur að því að rifja upp gamla atburði getur minni einstaklinganna 

endurspeglað sjálfsskilning hans frá þessum tíma. Flestir fræðimenn eru þó sammála um að 

það sé ekki áreiðanleiki frásagnanna sem skipti máli, heldur gildi úrvinnslunnar sem fram fer 

við þá upprifjun.  

Rannsóknir 
Próf. Kathleen Woodward hefur gert rannsóknir á sviði endurminninga. Hún vill gera 

greinarmun á upprifjunum og endurminningum. Aðferðir sínar grundvallar hún á kenningum 

Butlers sem sagði að algengasta s.k. minningarvinna meðal aldraðra sé hluti af eðlilegri þróun 

en ekki einkenni hrörnunar. Það þarf stundum að fara afturábak til þess að komast áfram. 

Hlutverk minnigavinnunnar segir hann vera innlegg til að endurmeta eigið  líf og til aðstoðar 

við sálræna  enduruppbyggingu.11 

Þrátt fyrir að æviyfirlitið innihaldi minningar, hefur það ekki sömu merkingu. Æviyfirlitið er 

sálfræðilegt ferli sem  byggir á heildstæðu líf, frá upphafi til enda, þar sem einstaklingurinn 

                                                             
9 Guðrún Valgerður Stefándóttir, 2008, bls..74 
10 Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008, bls.76 
11 Woodward, K.  1997, bls. 2 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leitast við að horfa á íf sitt eins og samhangandi heild. Butler leggur áherslu á að sennilega 

megi skilgreina lífssögugerðina á þann veg að þar séu vakin upp óleyst vandamál. Hann segir 

það bjóða upp á mikla möguleika m.a. í persónulegri enduruppbyggingu og jafnvel 

samþættingu kaflaskila í lífinu. Hann segir: Aðeins á gamals aldri, þegar dauðinn nálgast, 

getur einstaklingur af einlægni upplifað persónulegt skynbragð á öllu lífsferlinu. Það gerir 

ellina að sérstöku æviskeiði og á þeim tímapunkti þegar litið er yfir æviferlið, verður sú 

upprifjun álíka sérstök.12  

Í æviyfirlitinu er áherslan aðeins á hið þekkta og dómbæra, þar sem áherslan er á hið kannaða 

líf, hvernig við metum líf okkar upp að ákveðnum sannleiksmörkum. Það er viðbúið að í 

kjölfar slíkra upprifjana geti fylgt miklar tilfinningasveiflur, þar sem áherslan er á hinn 

huglæga þátt. Kirkegaard sagði: Lífið verður aðeins skilið afturábak. Þetta verður því eins 

konar skráning æviminninga. 

Endurminningarnar fela einnig í sér ákveðið ferli, en gefa ekki eins heildstæða mynd af lífi 

einstaklingsins og lífssagan. Þær eru tengdari ákveðnum stundum eða augnablikum úr 

fortíðinni. Butler segir endurminningarnar gefa til kynna samfélagslega vídd sem æviyfirlitið 

gerir ekki. Þær eru því félagslega tengdar. Minningar hafa að gera með kunnulega atburði úr 

fortíðinni en hafa ekkert að gera með niðurbældar tilfinningar eða áföll. Woodward er mjög 

áhugasöm um rannsóknir sem gefa það til kynna að ákveðin tegund minninga kunni að fylgja 

tímabil í lífinu. Þetta hefur hún eftir geðlæknum og geðsjúkdómafræðingum  sem segja að 

einstaklingar hefji endurminningaferli sitt þegar þeir komast á miðjan aldur. Þeir muna eftir 

hlutum úr ævi sinni í röngu hlutfalli. Um fimmtugt eru endurminningarnar orðnar mjög 

svipaðar og hjá þeim sem eru 60-70 ára, fyrir þennan aldurshóp eru það  minningar frá 10-30 

ára aldri. Rétt eins og með æviyfirlitið, þá eru endurminningarnar ákveðið þróunarferli, en það 

ferli er aldrei fullnægjandi. Minningarnar hafa þó rökrænni virkni heldur en æviyfirlitið. Þegar 

við rifjum upp minningar er okkur meira umhugað um að skapa ákveðið andrúmsloft 

(stemningu), heldur en að segja nákvæmlega frá.  Af þessum sökum telur Woodward að 

endurminningar snúist fremur um það að skapa ákveðna stemningu, sem virkar bæði gefandi 

og uppbyggjandi. Hana mætti líkja við það sem við í dag köllum ævisöguritun.13 

Lífssögulíkanið og minningavinnan byggir því á ýmsum kenningum og rannsóknum 

geðsjúkdómafræðinnar, eins og betur verður komið að síðar.   
                                                             
12 Sama, bls.2 
13 Woodward, K. 1997, bls.4 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Geðlæknirinn Helene Deutsch var einna þekktust fyrir rannnsóknir sínar á unglingsárum 

kvenna. Helene skrifaði sjálfsævisögu; Hvatinn til að horfast í augu við sjálfa mig, sem eins 

og titillinn gefur til kynna er að mestu unnin út frá sálgreiningu. Ævisaga hennar tekur á sig 

form æviyfirlits, þar sem hún reynir að skilja af hverju hún tók þær ákvarðanir sem hún gerði, 

t.a.m. af hverju giftist hún þessum manni en ekki hinum. Það sem er áhugavert er aðferðin 

sem hún notar við skrif bókarinnar. Hún skrifar frá sjónarhóli aldraðrar konu, sem enn syrgir 

mann sinn sem dó níu árum áður. Hún segist fyrst og fremst skrifa til þess að fylla upp í 

tómarúmið innra með sér og einmanaleikann. Það sem er athyglisvert er að hún  setur fram 

kenningu um ellina sem æviskeið sem einkennist af stórum hluta af missi. Fyrir hana er 

minning fyrst og fremst tilfinningaleg. Hún segir að það sem skipti máli sé; tilfinning 

minningar, minning um tilfinningu. Hún segir að stundum standi aðeins upplifunin ein eftir og 

hinar raunverulegu aðstæður séu löngu gleymdar. Þær verði því að byggja upp að nýju. 

Duutsch talar um tilfinningalega tilhneigingu þegar hún rifjar upp minningar. Hið neikvæða er 

oft sett til hliðar, sem gerir það að verkum að tilfinningaþrungin minning virkar til stuðnings 

og uppbyggingar. Þetta finnst henni jákvætt. 14  

Þessi 89 ára gamla kona skrifar um einmanaleikann sem einkenndi barnæsku hennar, rétt eins 

og hún upplifir sig nú löngu síðar er hún skrifar bókina. Hún segir frá því hvernig frænka 

hennar hafi orðið henni náinn félagi og nú síðar, hvernig bókin verði henni, sem rithöfundi, 

samskonar félagsskapur. Hún finnur að með aldrinum hafi hún aukna þörf fyrir ást og 

umhyggju.15 Niðurstaða: tilfinningarík minning getur fyllt upp í eyður einmanaleikans. 

Geðlæknir að nafni Christopher Bollas hefur komið fram með mjög sérstaka kenningu. Hann 

talar um þörfina fyrir að komast í ákveðið skap, sem sé ekki hluti af sérstakri tillfinningu, 

heldur endurtengir okkur við ákveðið skap sem var okkur mikilvægt í æsku. Sem sálgreinandi 

er hann sérstakleg áhugasamur um fyrirbærið þegar fullorðinn einstaklingur endurskapar 

atferli fjölskyldunnar sem hann upplifði sem barn gegnum skapbrigðin, og það verður síðar 

stór hluti af sjálfsmynd hans, persónumótandi þáttur. Hann segir þetta hugarástand endurskapa 

nálægðina sem við upplifðum fyrr á lífsleiðinni. Hann bendir á að við skilgreinum skapbrigði 

sem ástand sem við erum í. Fyrir honum er það því ákveðið svæði þar sem við upplifum 

okkur sjálf á ákveðinn hátt, kallað sjálfsupplifun. Skapbrigði er flókin sjálf-verund, þau geta 

bæði verið góð og slæm. Hann talar um að einstaklingur geti verið „inn í“ skapi og sé á því 

                                                             
14 Sama, bls.4 
15 Woodward, K. 1997, bls. 5 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stigi ekki til staðar á persónulegan hátt og í grundvallar atriðum. Bollas telur skapbrigði vera 

af geðrænum toga svipað og draumar.16 Niðurstaða: það eru skapbrigðin, upplifanirnar, sem 

eru enduruppbyggjandi. 

Franski geðlæknirinn J. B. Pontalis, sem hafði mikil áhrif á Bollas, kom einnig fram með 

kenningu varðandi vinnu með endurminningar. Í æviminningum sínum segir hann frá reynslu 

sinni af einum sjúklinga sinna, manni sem fékk mikla ánægju af því að endurupplifa ákveðinn 

tíma æskunnar áður en allt fór úrskeiðis hjá honum. Povalis segir að þetta tímabil í lífi 

mannsins hafi verið eins og afgirtur garður með óendanlegt rými, eins og alheimurinn. Í hvert 

skipti sem hann upplifiði þessar minningar lifði hann í algjöru öryggi sem hann bauð 

lækninum að stíga inn í með sér til þess að hann gæti upplifað þessa tilfinningu með sér. Fyrir 

þennan mann var mikilvægara að halda í hönd einhvers sem gæti upplifað þessar góðu 

minningar með honum, en að rifja upp fyrirfram ákveðinn atburð úr æsku. Niðurstaða: Á 

sama tíma og einhver upplifir sig í einkarými, ber hann skynbragð á þörfina fyrir það að 

teygja hönd sína eftir félagsskap. Eins og að halda í hönd einhvers.17 

Eftirfarandi dæmi gefur góða innsýn inn í tilfinningalegt ástand sem fylgir minningavinnu; 

Jouce Hourner skrifaði bók um líf á ummönnunarheimili (1982). Bókin er skrifuð í dagbókarformi. Hourner var 

ógift allt sitt líf og hafði fram til þessa aðeins búið í húsi foreldra sinna. Vegna hrörnunar á hnjám, auk slyss sem 
hún hafði lent í, þurfti hún að fara á hjúkrunarheimili. Hún hafði unnið sem kennari og hafði einnig samið ljóð, 

en nú hafði hún snúið sér að ritsmíðum. Það er fremur sársaukafullt að lesa það sem hún skrifar, þar sem hún er 

ekki spör á að gefa lýsingar á erfiðri stöðu sinni, sem jaðrar oft á tíðum við eymd. Lýsingar eins og hvernig það 

er að geta farið út og komast ekki í burtu frá þessari varanlegu tilfinningu ömurlegrar líðunar. 18 

Á einum stað í bókinni tjáir hún eftirfarandi: Ég hafði nýlokið við að semja ljóð fyrir móður mína, eða um hana 

og fékk bestu vinkonu mína, Elísabetu, til þess að leggja blessun sína yfir það. Mér fannst ég vera að kafna af 

tilfinningum  sem ómögulegt  er að útskýra. Fortíðarþrá og samviskubit voru aðeins hluti af því. Það var að 

hluta tilfinningin fyrir því hvernig lífið hafði þróast,  opinberuð  í ljóði sem ekki var ætlað að vera list, heldur 

fremur að endurspegla sársaukann af  því sem ég óljóslega man. 19 

Hér er það ekki innihald minninganna sem skiptir máli, heldur hin ljóslifandi tilfinning sem 

varð hvatinn að þessum skrifum hennar til móður sinnar, fyrir tilverknað minninganna. Það er 

tilfinningin sem tengir hana við fortíðina og hvetur hana áfram, sem á þessu augnabliki dregur 

                                                             
16 Woodwarde, K. 1997, bls.5 
17 Sama,bls.6 
18, Sama,bls.7 
19 Sama, bls.7 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úr örvæntingu hennar. Hér hefur hún dregið vinkonu sína inn í minningavinnu sína.Þetta telur 

Woodward vera dæmi um fágaða minningu á eldri árum og mjög athyglisverða.20 

Hér hafa verið raktar nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á aðferðafræði tengdum 

minningavinnunni og leitað í smiðju geðsjúkdómafræðinnar. Í næsta hluta verður fjallað um 

uppbyggingu lífssögulíkansins sem tengist minningavinnunni og kynntar kenningar tveggja 

þekktra fræðimanna á því sviði. 

III.Lífssögulíkan 

Lífshringur Erikson 
Upp úr miðri síðustu öld var farið að leggja aukna áherslu á rannsóknir á tíma elliáranna. Einn 

af þeim sem þar fóru fremstir í flokki var Erik H. Erikson, þekktur fyrir rannsóknir sínar á 

sviði geðheilbrigðis. Hann áleit að tími endurskilgreininga væri runnin upp, þar sem hingað til 

hafi einungis hafi verið litið á  aldraða sem hóp gamalmenna í stað þess að lofa það sem þeir 

verðskulduðu. Fullorðinsárin bæri að viðurkenna sem hluta af þróunarferlinu, fremur en að 

líta á þau sem einhverja endastöð.21 

Erikson setur fram kenningar um lífshringinn, sem byggir á stigskiptingu í sálrænni 

framþróun. Frá æsku til elli er henni skipt niður í 8 hluta. Á hverju stigi fyrir sig er 

einstaklingurinn að kljást við ný vandamál sem hann vonandi fær leyst úr. Ef ekki, má reikna 

með að vandamál kunni að mæta einstaklingnum síðar á ævinni. Þessa þróun segir hann vera 

félagslega tengda geðsjúkdómum.22 Gróflega talar Erikson um þrjú stig í þroskaferlinu sem 

styrkur einstaklinga byggir aðallega á og séu gæðaþættir egosins. Þau greinast niður eftir 

aldri, frá vöggu til grafar: 

1. Von; Sterk þrá eftir einhverju.Til grundvallar liggja þrjú undirstig, vilji, tilgangur og 

geta, sem grundvallandi þættir á aldrinum 0-11 ára. 

2. Hollusta; sem byggi á kröfunni um að vera traustsins verður og tileinka sér hollustu 

við góðan málstað (aldur 12-19). Undirliður er ást, hæfileikinn til að elska, að öðrum 

kosti einangrast (aldur 20-40 ára). 

                                                             
20 Woodword, K. 1997, bls.7 
21 Erikson, E. H. 1978, bls.9 
22 Erikson, E. H. 1978, bls. 55 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3. Áhyggjur; eitthvað skapandi vs. stöðnun. Þetta er viðfangsefni þeirra sem eru á 

miðjum aldri (40-65 ára). Undirstig hér er heilindi (integrity) vs. örvænting í 

endurmati lífsins (aldur 65 og yfir).23  

 

Stigin 8 sem Erikson talar um í þroskaferli mannsins má sjá í eftirfarandi skema. 

 

[hide]v · d · eHuman Development: Biological  • Psychological  

 
 

 

Erikson var nemandi Sigmundar Freuds, og byggði Erikson sálgreiningarðferðir sínar á 

þessum 8 stigum sem hér má sjá, a.m.k. þær sem snúa að æskuárunum. Lífsskeið Erikson, stig 

1-4, eru í samræmi við þróunarferli Freuds. Kenningar Freuds eiga allar  rætur að rekja til 

hugmyndarinnar um „drifkraft“ mannsins. Þær voru settar fram á svipuðum tíma og leit 

Darwins um uppruna tegundanna var í hávegum, sem einnig gekk út á það að komast að 

rótum upprunans. Sú forsögulega uppgötvun sem þar lág að baki kom vissulega illa við alla 

mannlega siðfræði sem áður hafði legið til grundvallar í meðvitund manna. Þetta var í 

samhljóm við kenningar Freuds um frumkraftinn sem hann hélt fram að lægi í 

undirmeðvitund mannsins, t.a.m. í draumum og innsæi. Þróunarferli mannsins byggði því á 

samspili innri og ytri áhrifa, þar sem kanna þurfti félagsleg áhrif í tengslum við innri 

veruleika. Á þessu ferli byggir einstaklingurinn upp ósjálfráðan „varnar mekanisma“, sem 

hefur með sjálf hans og „ego“ að gera.24    

5.stigið, tími fullorðinsáranna, er einnig talið vera í samhljóm við afsprengi 

sálgreiningakenningarinnar. Þrátt fyrir það byggja fyrstu þrjú stigin fremur á gæðum egósins 

en kynferðislegum þáttum, þar sem leitast er við að tengja atburðarásina í framþróun 

einstaklingsins við samfélagið.25 Freud taldi að framþróunin ætti sér að mestu stað á 

ungdómsárunum og þar var Erikson honum ekki sammála, þar sem hann áleit að þróunarferlið 
                                                             
23 Erikson, E. H. 1978, bls.59 
24 Sama,bls. 17 
25 Sama, bls. 58 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ætti sér stað út allt lífið. Því má segja að Erikson hafi tekið líkan Freuds og byggt 

framlengingu við kenningar hans.26 Eins og yfirskrift bókar Erikson, „The Life Cycle 

Completed“, gefur til kynna, leit hann á lífsstigin sem hringrás, þar sem endir eins ættliðar var 

byrjun þess næsta, séð í félagslegu samhengi. Hann taldi því að hér væri um félagslega þróun 

að ræða.27 

Stigin átta eru eftirfarandi: 

1.Von; Þar mótast grunnþarfirnar (0-1 árs). Ef þeim er ekki fullnægt fer barnið að vantreysta 

og telur að heimurinn sé óáreiðanlegur og ófyrirsjáanlegur, jafnvel hættulegur.28 

2.Vilji; „Ég get þetta sjálfur“ tímabil, þegar sjálfstæði fer að mótast (2-3ja ára).29 

3.Tilgangur; Framtakssemi vs. sektarkennd. Getur leitt til neikvæðrar hegðunar ef barnið 

ræður ekki við að ná markmiði sínu eins og það hafði ætlað sér. Hvatning foreldra er 

mikilvæg og eiga börn á hættu að þroska með sér sektarkennd varðandi þarfir sínar og 

langanir ef hvatning er ekki til staðar.30 

4.Geta; Hvernig get ég orðið góður? (6-11 ára) Einstaklingurinn orðinn meðvitaður um sitt 

eigið sjálf, læra og tileinka sér flóknari eiginleika. Sjálfstæði getur komið fram í óhlýðni. Ef 

uppörvun og hvatningu skortir geta einstaklingar fyllst vanmáttarkennd yfir getu sinni.31 

5.Hollusta; Traustið er grundvöllur vonarinnar (12-19 ára). Unglingi er umhugað um hvernig 

hann lítur út í augum annarra. Einstaklingur mótar kyngervi sitt og eiginhagsmunir fara að 

gera vart við sig. Einstaklingur er mitt á milli þess að vera barn og fullorðinn og tekur til við 

að móta hvert líf hans stefnir. Ákveðin kaflaskil.32 

6.Ástin; Hæfni einstaklings til samskipta og þroska við aðra (20-40 ára). Sjálfsmynd hefur 

verið mótuð og grundvöllur til þess að bindast öðrum er til staðar, að öðrum kosti er hætta á 

einangrun.33 

                                                             
26 Sama, bls. 19 
27 Sama, bls. 58 
28 Sama, bls.59 
29 Sama, bls. 48 
30 Erikson, E. H. 1982, bls. 76 
31 Sama, bls.77 
32 Sama, bls.79 
33 Butler, E. H. 1982, bls.75 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7.Nánd; Markmið er gott framlag til samfélagsins (45-65 ára). Ákveðin stöðnun á sér stað hjá 

einstaklingi sem er sjálfmiðaður og sýnir ekki vilja til samfélagslegrar uppbyggingar.34 

8.Viska; Heiðarleiki andspænis örvæntingu (65 ára og yfir). Eftir því sem við verðum eldri og 

að lokum gömul, höfum við tilhneigingu til þess að hægja á okkur og kanna lífið eins og sá 

sem hefur sest í helgan stein. Það er á þessum tímapunkti sem við hugleiðum það sem við 

höfum áorkað í lífinu. Ef við erum sátt og okkur finnst við hafa lifað gæfuríku lífi, tekst okkur 

að þroska með okkur heiðarleika. Ef við upplifum okkur hafa mistekist og ekki hafa náð 

markmiðum okkar, verðum við óánægð með lífið, verðum örvæntingarfull, sem oft getur leitt 

til þunglyndis og vonleysis. Þetta lokastig byggir á endurminningum, einstaklingur rifja upp 

fortíð sína og hverju hann hefur áorkað. Ef hann telur sig hafa lifað hamingjusömu og 

gróskufullu lífi, er einstaklingurinn sáttur. Að sama skapi getur mikil örvænting átt sér stað ef 

honum finnst hann ekki hafa náð markmiðum sínum og hefur orðið fyrir vonbrigðum.35 

Aðferð Erikson, sem að mestu var bundin við aldraða, gekk út á það að einstaklingurinn nái 

að að skapa sér „identity“, sjálfsmynd. Hann telur að þeim sem hefur gengið best við að leita 

lausna á vandamálum sínum á fyrri hluta ævinnar, gangi best við úrvinnsluna á elliárunum. 

Hann leggur á það áherslu að hér sé um ákveðið þróunarferli að ræða og hann segir að 

uppbygging sjálfsmyndarinnar eigi sér ekki aðeins stað á unglingsárunum, heldur sé það  

ævilangt ferli.36  

Lífshringurinn er samansettur af mörgum stigum, þar sem leggja verður áherslu á hvert og 

eitt, frá fyrsta til hins síðasta.37 Erikson kallar það þroska í átt til dauðans, þegar einstaklingar 

vinna með gamla reynslu í nýjum búningi.38 Sem börn þurftum við að byggja upp traust til 

þess að komast af og barnið myndar náin tengsl við þann sem annast það. Hræðslan við rof 

náinna tengsla, s.s. að verða yfirgefinn, er eitthvað sem getur fylgt einstaklingnum allt lífið. 

Barnið verður því að geta byggt upp ákveðið traust til þess að geta komist af.  Gamalt fólk 

hefur þessa sömu þörf, en vegna reynslu sinnar af lífinu og visku, er það mun betur í stakk 

búið en barnið til þess að vita hvenær hægt sé að treysta og hvenær ekki.39  Aldraðir sem 

                                                             
34 Sama, bls.63 
35 Erikson, E. H. 1982, bls. 63 
36 Butler, R. N. 1963, bls.75 
37 Erikson, E. H. 1986, bls.13 
38 sama., bls.327 
39 Sama, bls. 331 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þekkja styrk sinn, þurfa þess vegna að reyna að nýta hann eins og kostur gefst í þeim 

hlutverkum sem samfélagið hefur uppá að bjóða.40 

Sístæð mótun einstaklingsins allt lífið er það sem Erik Eriksson grundvallaði kenningar sínar 

á. Hún snéri að þroskaferli mannsins. Hann taldi þroska persónuleikans halda áfram alla ævi 

og taldi m.a. verkefni ellinnar vera að ná sátt við lífið og vera nokkurs konar uppgjör við lok 

farins vegar. Þessar kenningar opnuðu síðan leiðina til að líta á efri ár sem tímabil þroska og 

þróunar sem vert væri að rannsaka.   

Kenningar Butlers 
Robert N. Butler er sá fræðimaður sem talinn er hafa mótað mest það lífssögulíkan sem notað 

hefur verið við minningavinnu með öldruðum fram til þessa dags. Hann hefur skrifað margar 

fræðigreinar tengdar efninu, m.a. um það sem hann kallar innri reynslu eða  geðheilsuferli 

sem skapast við það þegar einstaklingur endurskoðar líf sitt. Það ferli sem þá fer af stað leggur 

sitt af mörkum við að vinna gegn ákveðnum vandamálum sem  geta komið upp á síðari hluta 

æviskeiðs, sérstaklega þunglyndis.41   

Það má finna ýmis konar frásagnir af því hvernig fullorðnir einstaklingar virðast tapa sér í 

málæði, þar sem sífellt er verið að tala um fortíðina. Þeir lifa eftir minni fremur en að bera 

með sér einhverja von í brjósti fyrir því litla lífi sem eftir er, sem virðist stutt í samanburði við 

langa fortíð. Því elska þeir að minnast. 

Kenningar Butlers byggja að stórum hluta á rannsóknum og skrifum geðsjúkdómafræðinnar, 

þar sem lífssöguformið hefur verið rannsakað í nánum tengslum við lækningar sálrænna 

kvilla. Það er upp úr miðri síðustu öld sem kerfisbundin rannsókn á öldruðum hófst, þar með 

talin nákvæm rannsókn á öldruðum sem þjást af geðkvillum gegnum geðsjúkdómafræðina.42 

Endurminningar hafa verið skilgreindar á mismunandi hátt. Sumir segja að hinn aldraði hafi 

ekki alltaf stjórn á  minningum sínum; eitthvað kom fyrir hann, sem byggir á sjálfkrafa, 

tilgangslausri yfirlýsingu sem ekki er valkvæð. Aðrir álíta upprifjun endurminninga sem 

eitthvað jákvætt en benda þó á að auðvelt sé að forðast hið óæskilega. Þó svo að 

endurminningavinnan sé notuð til þess að hjálpa einstaklingnum við að fylla upp í tómleika 

elliáranna, þá er hún einnig talin geta opnað einstaklinga til vitundar um raunveruleika líðandi 
                                                             
40 Sama, bls.332 
41 Butler, R. N., 1963, bls. 65 
42 Sama, bls. 65 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stundar. Talið er að fjarlægu minni sé oft haldið lengur niðri en skammtíma minni, sem getur 

haft þá afleiðingu í för með sér að einstaklingur verður annars hugar, reikandi og án 

stefnufestu. Í þessum tilfellun er minningavinnan grunnhyggin eða yfirborðskennd og Butler 

segir að slíkt megi iðulega sjá endurspeglast í ritun sjálfsævisagna frægra einstaklinga.43 

Birtingamynd minningavinnunar segir Butler vera alhliða, geðrænt ferli sem miðar að því 

vakna til meðvitundar um fortíðar reynslu og þá sérstaklega í þeim tilgangi að koma lagi á 

óleyst vandamál. Það sem dregur þetta ferli áfram er vitundin um að dauðinn nálgast og 

upplausn er í nánd. 

Dauðinn er hin líffræðilega staðreynd og spilar því mikilvægt hlutverk í sálgreiningarvinnu 

aldraðra. Hvað er það sem hvílir á undirmeðvitund einstakalingsins? Það eru oft þungir hlutir 

sem hvíla á einstaklingi sem lifað hefur langa ævi og flestir bera þá ósk í brjósti að ná sátt við 

fortíð sína. Tekið er dæmi af 70 ára gömlum manni sem er meðvitaður um að dauðinn sé að 

nálgast. Hann segir frá eftirfarandi draumi: 

Mig dreymdi að að ég var dáinn og að sálin var á leiðinni upp. Þegar upp var komið sá ég risastóra styttu, eða 

lifandi mann, sitjandi þar og síðan annan mann sem kemur þar að og spyr mig: „Hvað viltu“ ? Ég svaraði: „Mig 

langar að komast hérna inn“. Þá sagði stóri maðurinn: „Hleyptu honum inn. En þá spurði seinni maðurinn hann: 

„Hvað gerðirðu í hinni veröldinni“ ? Ég sagði honum heilmikið um sjálfan mig, en hann sagði þá: „Hvað 

fleira“? Ég sagði honum þá frá atviki þar sem ég hafði hjálpað gamalli konu. „Þetta er ekki nóg, fjarlægið 

hann“, var þá sagt. það var Guð að dæma mig. Ég var mjög hræddur og vaknaði upp.44 

Hér er greinilegt samspil milli undirmeðvitundar og drauma, en þessi litla saga segir okkur 

einnig að hér virðist töluvert vanta upp á minningahluta einstaklingsins. Hér spilar 

sektarkenndinn stóran þátt, þar sem gamli maðurinn reynir að finna sig verðugan af verkum 

sem gætu veitt honum örugga himnavist eftir dauðann. Annað dæmi er tekið af 70 ára gamalli 

konu sem er þjökuð af sektarkennd: 

Gamla konan er orðin ekkja og fer að heimsækja son sinn sem býr í annarri borg. Hún sýnir enga hug á því að 

snúa aftur heim. Sex mánuðum síðar ákvað sonurinn að fara með móður sína, sem bæði var þunglynd og pirruð, 

til geðlæknis. Hún samþykkti strax meðferðina og ekki leið á löngu þar til  hún opnaði sig fyrir umkomuleysi 

sínu. Hún upplifði sig svo óverðuga að henni fannst hún ekki einu sinni geta farið í kirkju. Meðferðaraðilinni dró 

                                                             
43 Butler, R. N., 1963, bls. 66 
44 Sama, bls.66 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því þá alyktun að hún væri hugsanlega svo þjökuð af sekt vegna fortíðar gjörða og sem afleiðingu af því hræddist 

hún dauða og dóm.45   

Butler telur að innan geðsjúkdómafræðinnar sé allt of lítið gert úr dauðanum. Það er eins og 

honum sé almennt hafnað, þar með er um leið gert lítið úr hræðslunni sem honum fylgir og 

litið á hana sem eitthvað almennt og augljóst. Minningalíkanið, hins vegar, skoðar hugsanir 

um dauðann, ekki aðeins hjá hinum öldruðu, heldur einnig ungu fólki, sem til dæmis er haldið 

alvarlegum sjúkdómum. Hugmyndafræðin byggir á því að í ferlinu sé það jafn nauðsynlegt að 

geta horfst í augu við dauðann eins og geta litið til baka yfir farinn veg. Oft hefur verið álitið 

að maðurinn sjái allt líf sitt í hnotskurn í dauðaferlinu. Algengast er nú að líkanið sé notað á 

þá sem aldnir eru, þar sem líf þeirra er farið að styttast í annan endann. Einnig má líta svo á að 

eftir að einstaklingur hættir vinnu,skapast ekki aðeins aukinn tími til sjálfskoðunar, heldur eru 

að auki ýmsar hömlur horfnar er tengdust vinnunni. Otto Allen Will, þekktur 

geðsjúkdómafræðingur um miðja síðustu öld, taldi að það væru tengsl milli einangrunar eða 

einmanaleika og dauða. Það að finna sig ekki tilheyra neinu, vera úr tengslum sé almennt 

óásættanlegt hlutskipti manneskjunnar, sagði Will.46 

Að endurskoða/endurmeta líf sitt getur því verið svar við ýmis konar erfiðleikum, dauðanum 

þar á meðal. Litið er á það sem straumhvörf þegar dauðinn nálgast, það er ein af 

frumforsendum minningavinnunnar.47 

Minningavinna er hluti af ferli þar sem litið er til baka með það fyrir augum að koma 

endurskipulagi á líf einstaklingsins sem gerir honum það kleift að geta litið af raunsæi til 

dauðastundarinnar. Því meira sem við eigum af óleystum málum í lífinu, því meira verk er að 

vinna í átt til samþættingar. Þó ferlið sé virkt, er það hægfara og getur oft tekið langan tíma. 

Oft á tíðum tekst ekki að ljúka því fyrir dauðastundina. Í minningavinnuferlinu er unnið með  

minnið, eftirsjá, samvisku, kvíða, örvæntingu og þunglyndi. Í sinni ýktustu mynd er einnig 

mögulegt að verið sé að fást við einstakling sem sé með þráhyggju gagnvart fortíð sinni. Þetta 

geta verið hugsanir sem koma og fara eða hugsanir sem eru viðvarandi, stöðugt í 

endurskipulagningu og endurþróun, á mismunandi stigum meðvitundar. Tekið er dæmi af 76 

ára gömlum manni sem segir: 

                                                             
45 Sama. 1963, bls.66 
46 Butler, R. N. 1963, bls.67 
47 Sama, bls. 67 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Líf mitt er eins og bakgrunnur mest allan tímann; ég get engan vegin verið. Hugsanir fortíðar leita á mig, 

stundum leita ég í þær, hvet þær og  blæs í þær lífi. Stundum hendi ég þeim frá mér.48 

Draumar og martraðir aldraðra virðast tengjast fortíð og dauða. Myndmál fortíðar og dauða 

virðist því algengt í vöku sem draumi, sem gæti gefið til kynna að lífsskoðunin sé mjög 

sýnilegt ferli. Það mætti líkja þessari lífsskoðun við það að líta í spegil, sbr. eftirfarandi: 

Ég átti leið framhjá speglinum mínum. Ég tók eftir því hvað ég var orðinn gamall. Útlitið á mér fékk mig til að 

hugsa um dauðann, og fortíðina, hvað ég hafði gert og hvað ég hafði gert rangt.49 

Ættingjar 80 ára gamallar konu, sem misst hafði manninn sinn fimm árum áður, stóðu hana að 

því að húðskamma spegilmynd sína fyrir fyrri gjörðir sínar og steyta hnefanum að sjálfri sér. 

Hún var heltekin af fyrri verkum og vanrækslu í persónulegum samskiptum. Þannig hljómar 

umsögn umsjónaraðila um hana: 

Sjúklingur var mjög þung í morgun og óhamingjusöm. Hún var mjög reið og ég spurði hana við hvern? Sjálfan 

mig, svaraði hún. Ég spurði þá hvað hún hefði gert til að verðskulda svona mikla sjálfsreiði. Hún svaraði: hefur 

þú aldrei litið yfir sjálfan þig. Þú ert allt of hörð við sjálfa þig, sagði ég, en hún hló biturlega.50 

Eftir þetta forðaðist þessi gamla kona viljandi alla spegla. Annað dæmi er af 86 ára gömlum 

manni sem stóð oft á tíðum fyrir framan spegil við sjúkrarúm sitt og sönglaði eitthvað í takt, 

annað hvort glaðvært eða reiðilega. Hann var sérstaklega gefinn fyrir reiðileg uppsteyt 

gagnvart mat, peningum eða fötum. Þegar hann var reiður skrækti hann geðveikislega að 

spegilmynd sinni og barði hnefanum í nærliggjandi borð. Andstætt við fyrra dæmið, þá 

neitaði hann alfarið að spegilmyndin væri af honum og þegar umsjónaraðilinn stillti sér upp 

við hlið hans í spegilmyndina og sagði: sjáðu, þetta er ég í speglinum og þarna ert þú í 

speglinum. Þá brosti hann og sagði: þetta ert þú í speglinum, en þetta er ekki ég.51 

Geðsjúkdómafræðin segir að geðklofa einstaklingur þekki ekki sjálfan sig í spegli, þar sem 

sjúklingurinn tapi algjörlega ego-i sínu.52 

Enduruppröðun fortíðarreynslunnar getur kallað fram gjaldgengari mynd og veitt nýjan 

tilgang í lífið. Með því að draga úr óttanum, getur hún einnig verið undirbúningur fyrir 

dauðann. Því ber að líta í minningavinnuferlið jákvæðum augum, þar sem um jákvæða 

                                                             
48 Sama, 1963, bls.68 
49 Butler, R. N. 1963, bls. 68 
50 Sama, bls.68 
51, Sama, bls.68 
52 Sama, bls.74 



20 

 

enduruppbyggingu er að ræða. Butler bendir m.a. á kvikmynd Bergmans, Wild Strawberries, 

sem gefi fallega mynd af hinni uppbyggilegu hlið lífssögunnar. Aðalpersónan, sem var læknir, 

sér í hillingum fortíð sína og dauða og gerir sér grein fyrir áhrifalitlu og innihaldslausu lífi 

sínu og hann fer að fylla líf sitt af ást og ástríðu að nýju, eftir því sem dauðinn færist nær.53 

Endurmat; Í minningavinnunni er nauðsynlegt að endurmeta ákveðin gildi, s.s. visku og 

hugarró, sem eru  almennt viðurkennd einkenni margra aldraðra. Með jákvæðri 

enduruppbyggingu væri mögulegt að opna að nýju á jákvæða persónuþætti, s.s. sveigjanleika, 

glaðlyndi og sjálfs meðvitund. Sumir hinna öldnu eru haldnir ranghugmyndum um  „góða 

fortíð“ og „fantasera“ með fortíðina fremur en framtíðina í því skyni að forðast raunveruleika 

nútíðarinnar. Þetta er þess valdandi að það á sér stað algjör stöðnum sálfræðilega séð. 

Hin mörgu vandamál sem minningavinnan glímir við tekur einnig til hegðunar og 

tilfinningalegs ástands, s.s. þunglyndis, hræðslu og samviskubits, auk þráláts 

hugrenningarástands. Í stað sveigjanleika og sjálfsmeðvitundar er einstrengingsháttur. Það 

geta t.a.m. verið félagslegar aðstæður einstaklings sem hafa haft djúpstæð áhrif á líf hans, s.s. 

að þurfa að hætta vinnu of snemma, makamissir o.fl. Áhrif umhverfisins eru því mjög 

mikilvægur þáttur. Gildi lífssögunnar felst í ævilöngum aðstæðum einstaklingsins. 

Raunalegustu tilfellin eru þegar einstaklingurinn  upplifir sig einskis verðan, að færast nær 

dauðanum án þess að hafa lifað. 

Haft var eftir 70 ára gamalli konu á geðsjúkrahúsi: „Þær nætur, sem ég næ ekki að sofna, hugsa ég um muninn á 

því hvers ég óskaði mér þegar ég var ung og hvað ég hef nú og hvað ég er“.54 

Því erfiðari sem tilfellin eru, því erfiðara er að eiga við þau. Þetta telur Butler vera eina af 

ástæðunum fyrir aukinni sjálfsvígstíðni meðal aldraðra.55 Hér skal tekið fram að skv. 

upplýsingum sem fengust frá Landlæknisembættinu árið 2009, hefur sá þáttur m.a. beinst að 

rannsóknum á oftöku lyfja, en það hefur reynst þungur róður að byggja upp nákvæma 

tölfræðilega skráningu. 56 

Geðræn vandamál; Einn hópur einstaklinga sem virðist hneigjast sérstaklega til kvíða, 

örvæntingar og þunglyndis eru þau sem alltaf virðast forðast nútíðina og leggja megin áherslu 

                                                             
53 Butler, R. N. 1963, bls.69 
54 Sama, bls. 69 
55 Sama, bls.69 
56 Salbjörg Bjarnadóttir, 2010 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á framtíðina. Ávallt er leitast við að ná ákveðnum markmiðum í framtíðinni og ef þau síðan 

ekki nást, situr eftir spurningin: hvað er það sem mér var einu sinni lofað? 

Annar hópur fólks, sem stöðugt er haldinn raunverulegu samviskubiti, eru þeir sem markvisst 

reyna að meiða aðra og sjá enga leið til þess að snúa stöðunni við. Þau geta ekki ímyndað sér 

fyrirgefningu eða endurlausn.57 

Geðsjúkdómar 
Reynslan af því að eldast og færast nær dauðanum hefur án efa sín áhrif á geðræna heilsu 

aldraðra.Ýmsa hegðun á þessum tíma má skýra út frá huglægri reynslu, en vegna málæðis, 

endurtekninga og minnisleysis aldraðra reynist það oft erfitt fyrir sérfræðinginn að hlusta. 

Innsæi einstaklinga og skilningur á lífshringnum er mun skýrari og opnari hjá þeim sem eru 

u.þ.b. að fara að ljúka honum. Skilningur og viðurkenning á þróunarferli lífsferilsins gæti 

reynst hjálpleg við að hlusta á hina öldruðu og sýna þeim umburðarlyndi.58  

Óhætt er að segja að seint verði nóg vitað um  geðraskanir aldraðra og hvernig þær aðgreina 

sig frá þeim sem tilheyra hópi yngra fólks. Hins vegar er almennt vitað að elliárin eru sá tími 

sem geðraskanir koma helst fram hjá fólki. Gróflega mætti flokka þær í ytri- og innri 

geðraskanir. Til greiningar á þessu geta tengslin við lífssöguvinnuna komið til hjálpar. Þegar 

talað er um þunglyndi hjá einstaklingum, mætti greina það á sams konar hátt. Annars vegar er 

talað um innra þunglyndi, sem byggir á líffræðilegum grunni, hins vegar ytra þunglyndi sem 

byggir á þeim utanaðkomandi áhrifum sem einstaklingurinn verður fyrir af umhverfi sínu. Hér 

kemur til kasta lífssöguvinnunnar að greina skilin á milli þunglyndis og örvæntingar og 

rannsaka sérstaklega hlutverk sektarkenndar. Sektarkenndina ber því að rannsaka sem geðrænt 

fyrirbæri sem vinna þarf með. 59 

Þunglyndi; Þunglyndisviðbrögð aukast með aldrinum í samhljómi við aukinn missi 

einstaklingsins, sem reynist hinum aldna oft mjög þungbært andlega. Óleyst sorg, sekt, 

einmanakennd og reiði er oft tjáningaform milds til alvarlegs þunglyndis og geta auk þess 

fylgt ýmis konar einkenni s.s. svefnleysi, örvænting, sinnuleysi, anorexía, áhugaleysi og 

líkamleg einkenni.60 

                                                             
57 Butler, R. N. 1963, bls. 70 
58 Sama, bls.72 
59 Sama, bls.73 
60 Butler, R. N. 1982, bls. 53 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Kvíði; það að upplifa sig í fljótandi kvíðaástandi getur magnast hjá öldruðum einstaklingi, þar 

sem allar þær varnir sem byggðar hafa verið upp á lífsleiðininni taka nú að hrynja, s.s. heilsan. 

Hugsunin um að verða þurfalingur og geta ekki lengur sinnt sumum af sínum hefðbundnu 

þörfum orsaka miklar breytingar á lífi einstaklings. Þörf er á nýju kerfi til að takast á við 

breyttar aðstæður. Kvíði getur orsakast af einhverju sem kom fyrir einstaklinginn í æsku og 

þar kemur lífssöguvinnan til sögunnar sem ágætis tæki við úrvinnslu þess.61 

Hjálparleysi; Táknræn viðbrögð hjá eldri mönnum, sérstaklega þeim sama haft mikil völd, er 

hjálparleysi. Kannanir í Bandaríkjunum sýna að hæsta sjálfsvígstíðni er hjá þessum hópi karla 

á níræðisaldri.62 

Reiði; Reiði er algeng meðal aldraðra, sem tilfinningaviðbrögð við því að hafa ekki lengur 

stjórn á aðstæðum, aðstæðum sem einstaklingurinn átti etv. áður þátt í að móta. Eins og áður 

kom fram getur reiðin einnig brotist fram vegna óuppgerðra hluta úr fortíð einstaklingsin og 

getur þá minningalíkanið komið að góðu gagni við þá úrvinnslu.63 

Í fræðiritum geðsjúkdómafræðinnar má finna vinnu með lífssöguna. Þar hefur verið litið á 

frásögu aldraðra einstaklinga sem grunn að ákveðinni aðferð fyrir meðferð hins aldraða. 

Geðsjúkdómafræðin viðurkennir að það hljóti að vera afar erfitt fyrir einstakling sem nálgast 

dauðann að skorta yfirsýn yfir líf sitt og hljóti að leiða til taugaveiklunar og þess að hann eigi 

erfitt með að aðlagast aðstæðum sínum. Rík áhersla er hins vegar lögð á það að 

einstaklingurinn nái að kalla fram raunverulegar minningar, eins og hlutirnir raunverulega 

gerðust, en ekki eins og hann vildi hafa lifað lífinu. En sannleikurinn getur verið hættulegur 

og honum geta fylgt strembin úrvinnsluefni og því er þessi vinna mjög vandmeðfarin. Til er 

ákveðin aðferð innan fræðinnar sem kallast „aðferð Martins“. Hún byggir á miklum áhuga á 

einstaklingnum, sem fær að tjá líf sitt í smáatriðum, til þess að hægt sé að ná fram því sem 

hvílir á undirmeðvitundinni. Í kjölfarið er góður stuðningur og eftirfylgni.64 

Önnur aðferð, sem aðallega er notuð á brenglað hegðanamunstur, miðar að því að 

einstaklingurinn nái tökum á ofskynjunum sínum. Það má velta því fyrir sér hvort ástæða þess 

að einstaklingur dettur ofan í ákveðið hegðanamunstur eða sökkvi sér í hugsanir um fortíðina 

sé sú að hann sé að reyna að fjarlægja sig frá dauðanum. En með lífssöguvinnunni er hægt að 

                                                             
61 Butler, R. N. 1982, bls.53 
62 Sama, bls. 54 
63 Sama, bls.54 
64 Butler,R. N. 1963, bls.74 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endurheimta persónur með því að kalla fram liðna atburði og í framhaldi af því getur 

einstaklingurinn fengið aðstoð við að horfast í augu við dauðann með virðingu. Gott mat á 

fortíð getur hjálpað til við að sættast við dauðann.65 

Spegilmynd er aðferð sem notuð er við ákveðnum geðrænum kvillum. Hægt er að hugsa sér 

einstakling, sem haldinn er hugsýki, standa fyrir framan spegil og spyrja: er þetta virkilega 

ég? Hver er ég? Þetta mætti skilgreina á þann veg að honum væri umhugað um persónulega 

stöðu sína. Andhverfan við þetta er unglingurinn sem stendur tímunum saman fyrir framan 

spegil til þess að móta sína sjálfsmynd. Spegilþemað er því þekkt frá fornu fari, notað við 

afhjúpun  persónuleikans, sbr. ævintýrið um Mjallhvít. 

Minnið tengist því sjálfinu. Minnið getur bæði skaðað okkur og verið okkur þrándur í götu. 

Það getur sagt okkur frá uppruna okkar, getur verið fræðandi en einnig skaðvænt. Hins vegar 

ber að reikna með því að með minninu sé hægt að kalla fram lækningu ef eitthvað bjátar á. 

Grundvöllurinn að því er að kalla fram allt það sem liggur í djúpum undirmeðvitundarinnar, 

sem yfirleitt er litið á sem fyrsta stig til breytinga og heilsu. Því hafa geðlæknar tilhneigingu 

til þess að tengja sjálfsvitund saman við heilsu. Sennilega er aldrei eins brýnt á lífsferlinu að 

stuðla að bættri sjálfsvitund en á gamals aldri, þegar lífshringnum fer að ljúka. Spurningin 

lýtur hins vegar fremur að hæfni einstaklingsins á því stigi til þess að kalla fram og vinna með 

þær upplýsingar sem fyrir hendi eru. Þar koma öldrunarrannsóknirnar að gagni. 66 

Persónuleikabreytingar geta átt sér stað á öllu lífsferlinu, þar er ellin engin undantekning. 

Þessar breytingar er nauðsynlegt að kanna með viðtölum, með hvaða hætti þær hafa átt sér 

stað, og oft á tíðum hefur það hjálpað einstaklingum við minningavinnuna að hlusta á 

frásagnir annarra. Það þarf oft ekki nema litla kveikju til þess að koma heilu minningaflóði af 

stað. Hér virkar þetta á sama hátt og með spegilmyndina.67 

Erikson segir:„Ímynd einstaklingsins er  ekki eitthvað sem byrjar og endar á unglingsárunum. 

Hún er ævilangt, ómeðvitað þróunarferli einstaklingsins og samfélagsins sem hann lifir í“.68 

Í gegnum tíðina virðist heilbrigðisgeiranum vera almennt meira umhugað um hvað fór 

úrskeiðis heldur en að varpa ljósi á þá flóknu, samofnu þætti sem nauðsynlegir eru til þess að 

                                                             
65 Sama, bls.74 
66 Butler, R. N. 1963, bls. 75 
67Sama bl.s 75 
68 Sama, bls. 76 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stuðla að bættri heilsu. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóða Heilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO), frá 1946, er skilgreining á heilbrigði eftirfarandi: heilbrigði er ástand, þar sem ríkir 

fullkomin líkamleg, andleg og félagsleg velferð, en er ekki aðeins fólgið í því að koma í veg 

fyrir farsóttir eða heilsubrest. Hinn breiði grundvöllur heilbrigðis, líkamlegs, andlegs og 

félagslegs, er hjálplegur til að kanna hvað sé að ganga vel og hvað fór úrskeiðis og varpa ljósi 

á það sem einstaklingurinn hefur þegar öðlast á sinni lífstíð, hvað viðkemur fræðslu og 

aðlögun.69  Aldraðir hafa orðið að temja sér ákveðna aðlögun þegar breytingar, s.s. við áföll 

hafa bankað upp á. Þetta er ákveðin reynsla öldrunar.70 

Líkamlegur fylgifiskur öldrunar er miklu sýnilegri en hinn andlegi, s.s. grátt hár, hrukkur, 

heyrnar- og sjónskerðing, brúnir blettir o.s.frv. En einnig eiga sér oft á tíðum stað miklar 

breytingar í félagslegum aðstæðum aldraðra, mismunandi þó eftir samfélögum. Það getur 

sveiflast allt frá ofurvirðingu til andúðar, einstaklingar geta verið ofverndaðir eða yfirgefnir, 

svo dæmi sé tekið. Því skipta hinar félagslegu aðstæður miklu máli hvað snertir almenna 

heilbrigðisþætti.71 

Ein þeirra sálfræðkenninga sem snertir öldrun tekur á einangrunarþættinum. Þar er því haldið 

fram að hinn aldraði, til jafns við samfélagið, dragi sig til hlés sem hluti af breytingaferlinu 

(samfélagið er að eldast líka). Þetta brotthvarf hefur áhrif á sálræna og andlega velferð hins 

aldraða einstaklings. Hins vegar hefur það komið í ljós að virkni fremur en einangrun skapar 

ásættanlegustu líðan fyrir hinn aldna, sem ætti að reyna að vera virkur eins lengi og það er 

mögulegt. Þegar gefa þarf ákveðna félagslega þætti upp á bátinn, s.s. atvinnu, væri best að 

finna eitthvað sem kæmi í þess stað. Þá hafa þættir eins og persónueinkenni hvers einstaklings 

áhrif, auk líffræðilegra og félagslegra þátta. Félagsleg virkni er því talin mjög mikilvæg fyrir 

geðræna heilsu einstaklings.72 

Undirbúningur fyrir dauðann er eitthvað sem hefur að gera með óþekkt ástand í fortíðar eða 

nútíðar reynslu. Þrátt fyrir að dauðinn sé hluti af mannlegri reynslu, virðast aldraðir bera 

minni ótta til hans en ungir og er oft meira umhugað um dauða þeirra sem í kringum þá eru en 

sinn eiginn. Afstaðan til dauðans tengist lífsgátureynslunni og merkingarleit manneskjunnar. 
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Butler, R. N. 1982, 25 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Sama, bls. 26 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Sama, bls.35 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Vinnan með viðhorfið til dauðans er samofin uppbyggingu sjálfsvitundarinnar. Fyrir suma 

hefst þetta ferli tiltölulega snemma.73 

Aldraðir upplifa tilfinningar sem eru svipaðar tilfinningum fólks sem er á öllum aldri, en rétt 

eins og hvert aldursskeið er mismunandi, svo eru tilfinningarnar mismunandi hjá hverjum 

öldnum einstaklingi. Þetta endurspeglast í lífssögu hans.74 

Það var almennt talið að tilhneiging aldraðra til sjálfsspeglunar stafaði af versnandi 

skammtímaminni. Það var hins vegar árið 1961 sem Butler kemur fram með kenninguna um 

það að endurminningar hjá öldruðum væri hluti af eðlilegu lífsþróunarferli sem framkallað 

væri af þeirri meðvitund að dauðinn nálgaðist. Upp frá því átti líkan hans eftir að þróast 

umtalsvert. Einkennandi er þörf fyrir að fara aftur í fyrri reynslu, sérstaklega þá sem snýr að 

óleystum málum sem hægt er að taka aftur til endurmats. Þetta er ákveðið ferli sem fyrirfinnst 

hjá öllum einstaklingum á síðari árum lífsins, þrátt fyrir að það sé ekki alltaf meðvitað og 

sumir mundu hugsanlega þræta fyrir að þetta væri til staðar. Þetta eru því ósjálfráð, óvalkvæð 

viðbrögð sem virðist tengjast þeirri tilhneigingu aldraðra einstaklinga að vilja koma skipulagi 

á líf sitt. Á seinni stigum lífsins virðast einstaklingar hafa mjög líflegt ímyndunarafl og 

minningar um hið liðna og geta oft af furðu miklum skýrleika munað eftir löngu liðnum 

atvikum.75  

Endurminningavinnan getur átt sér stað við vægan söknuð og eftirsjá, tilhneiging til að rifja 

upp og segja sögur. Oft er einstaklingurinn tilbúinn til að deila frásögn sinni  með hverjum 

sem hlusta vill, stundum á þetta sér stað í tveggja manna tali. Á margan hátt virkar þetta eins 

og sálfræðimeðferð, þar sem einstaklingurinn er að endurskoða líf sitt til að skilja núverandi 

aðstæður betur.76 Með eftirsjánni getur einstaklingurinn upplifað mikinn sársauka sem valdið 

getur kvíða, sektarkennd, örvæntingu og þunglyndi, eins og áður segir. Jákvæðar afleiðingar 

sem þessi vinna getur haft, er t.a.m. þegar hægt er að bæta úr einhverju sem ranglega hefur 

verið gert í fortíðinni, að sættast við forna óvini eða sættast við dauðlegt líf. Það færir 

einstaklingnum kyrrð og frið og um leið öðlast hann sátt með að hafa gert sitt besta í lífinu. 
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Því má með sanni segja að minningarvinnan sé nauðsynlegur hluti heilbrigðis og þarfnast 

viðurkenningar  í daglegu lífi einstaklinga.77 

IV.Lífssöguviðtöl 

Rannsóknarspurningar 
Rannsókn mín miðaði að því að kanna líf, aðstæður og persónulega reynslu einstaklinga sem 

fæddir eru á ákveðnu tímabili við ákveðnar félagslegar aðstæður. Rannsóknaspurningarnar 

hafa verið að þróast eftir því sem á viðtölin hefur liðið og hafa þær tekið talsverðum 

breytingum frá upphafi eftir því sem skilningur minn hefur aukist á aðstæðum og reynslu 

lífssögupersónanna. Á endanum stóðu eftirfarandi spurningar eftir sem mér fannst 

áhugaverðar til frekari rannsóknar: 

1. Eru þeir sem trúa því að þeir hafi notið guðlegrar handleiðslu í lífinu betur í stakk búnir til 

að mæta dauðanum en aðrir og með hvaða hætti geta lífssögur varpað ljósi á þessi tengsl? 

2. Getur jákvæð/uppgerð afstaða til dauðans minnkað líkurnar á geðrænum kvillum? 

Rannsóknaraðferð 
Eins og áður kemur fram byggði framkvæmd lífssöguviðtalanna á eigindlegum 

rannsóknaðferðum, þar sem tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga. Leitast var við að fá sem 

heildstæðasta mynd af aðstæðum og persónulegri reynslu lífssögupersónanna. Auk þess 

miðaði rannsóknin að því að skilja/skoða hvaða merkingu einstaklingarnir lögðu á líf sitt og 

aðstæður, sem um leið gaf betri mynd af því viðhorfi sem mótaði niðurstöðu 

rannsóknaspurninganna. Viðtölin voru tekin án upptökutækis og skráði ég hjá mér bæði 

látbragð viðmælenda og viðbrögð, sem tengdust mismunandi upprifjunum. Með því fannst 

mér ég vera að fá betri mynd af því sem ég „sá“ í viðtölunum, það sem stóð utan við það sem 

ekki var sagt. Fljótlega kom í ljós að hægt var að finna í þeim sameiginlegt þema sem hafði 

skýra tengingu við aðra rannsóknarspurninguna. Þetta var sterk siðferðiskennd, sem ég mun 

koma betur að síðar.  

Spurningunum skipti ég niður í þrjá hluta sem tengdust mismunandi æviskeiðum 

lífssögupersónanna:  

Bernsku- og uppvaxtarár 

                                                             
77 Sama, bls.59 



27 

 

1.Bernskuminningar 

2.Bernskutrú 

Uppvaxtar- og mótunarár 

1.Væntingar til lífssins; frami – fjölskylda 

Lífshlaupið  

 1.Guðleg vernd (Öllum lífssögupersónunum var það sameiginlegt að geta sagt frá 

yfirskilvitlegum atburðum í lífi sínu sem þeir túlkuðu svo að þeir nytu verndar Guðs og 

handleiðslu). 

Þátttakendur 

Þáttakendur eru fjórir, tvær konur og tveir karlar, fædd á tímabilinu 1921-1928: 

Lífssaga 1; Karl, f. 24.apríl 1928, sem hér verður nefndur Jón Jónsson 

Lífssaga 2; Karl , f. 26.sept. 1928, sem hér verður nefndur Sigurður Hansson 

Lífssaga 3; Kona, f. 4.mars 1921, sem hér verður nefnd Guðrún Jónsdóttir 

Lífssaga 4; Kona, f. 23.ágúst 1923, sem hér verður nefnd  Ingibjörg Jónsdóttir 

Tvö þeirra dvelja á Hrafnistu í Reykjavík, Þau Guðrún og Sigurður, Sigurður býr á 

þjónustuheimili Reykjavíkurborgar að Norðurbrún 1, en Ingibjörg heldur enn eigið heimili í 

Reykjavík. Það er sameiginlegt þeim Guðrúnu, Sigurði og Jóni að öll eru þau fædd og uppalin 

á landsbyggðinni en flytja eftir unglingsárin til Reykjavíkur. Sigríður, hins vegar, er fædd og 

uppalin í Reykjavík og býr nú á fæðingaheimili sínu.  

Það sem hins vegar sameinar þau öll, er ákveðinn trúarlegur uppeldisþáttur, sem ég mun koma 

síðar að. Allir voru þáttakendur mjög fúsir til þess að tala opinskátt um ævi sína, en hún virtist 

þó í misjafnlega fersku minni, sem hafði þó ekki með aldursröð einstaklinganna að gera.  

Mótun bernsku og uppvaxtarára 

 Viðmælandi 1; Jón Jónsson er fæddur og uppalinn á Kúfhól í Austur Landeyjahreppi, einn 

níu systkina. Þar ráku foreldrar hans stórt bú, og voru börnin alin upp við það að taka til 

hendinni við dagsverkin. Þau kynntust því snemma líkamlegri vinnu, auk þess sem þar voru 

æfðar frjálsar íþróttir af kappi á sumrin; Ég hef búið að þessu alla ævi og alltaf verið 
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heilsuhraustur, segir Jón. Hann minnist þess helst úr æsku hvað pabbi hans hafi verið 

iðjusamur og duglegur, var snillingur í höndunum og smíðaði og gerði við hnakka, auk 

búrekstursins: hann gat allt! 

Það er greinilegt að faðirinn hefur verið ungum dreng sterk fyrirmynd, bæði  í orðum og 

gjörðum. Viðmælandi minn  minnist þess hvernig honum hafi snemma verið innprentað það 

að framganga í réttu siðferði; að taka tillit til annarra og ganga ekki um ljúgandi. Alltaf að gera sitt 

besta. 

Viðmælandi minn gefur ekki mikið upp um almenna trúfræðslu á uppvaxtarárum sínum en 

virðist hafa opnað á trú síðar á lífsleiðinni. 

Viðmælandi 2; Sigurður Jónsson er fæddur og uppalinn á Suðureyri við Súgandafjörð, einn 

þriggja systkina. Áður hafði móðir hans misst dreng fyrir fæðingu. Sigurður minnist þess að 

hann hafi oft óskað sér þess að bróðir hans væri á lífi þegar strákarnir voru að lúskra á honum. 

Sigurður á margar góðar minningar úr æsku og alltaf hafa verið mikið fyrir skepnur. Hann 

segist hafa þekkt allar kindurnar í þorpinu, sem hafi verið almennt undrunarefni; 

Eitt sinn þegar ég var 8 ára fékk ég að fara í göngur með pabba og voru margir ósáttir við það. Þar 

gat ég sagt hvert hver einasta kind átti að fara og eftir það var gert ráð fyrir mér í allar haustgöngur. 

Bernskuminningar Sigurðar tengir hann auk þess dugnaði, þegar hann minnist þess að hann 

hafi aðeins verið 11 ára þegar hann fór fyrst á handfæri, en faðir hans var sjómaður;  Ég var 

snemma fljótur að vinna mér inn pening. 

Þegar ég spyr Sigurð hvort hann hafi hloti trúarlegt uppeldi, segir hann: Ég er trúaður, það eru 

allir sjómenn. Afstaða hans til þeirra mála virðist því hafa mótast síðar á ævinni. 

Viðmælandi 3; Guðrún er fædd og uppalin í Viðvík í Stykkishólmi, ein þriggja systkina. Hún 

ljómaði upp er hún minntist æskuáranna, en ein minning var henni sérstaklega hjartfólgin; Ég 

vildi alltaf vera að atast í hæsnunum og reka kindurna. Eitt skiptiðbrá ég út af vananum og rak  

kindurnar ekki yfir túnin, en fór þess í stað óhefðbundna leið meðfram sjávarsíðunni. Það voru háir 

hamrar niður í sjávarmálið og eitt lambið datt niður af bakkanum. Það fór sem betur fer ekki niður í 

sjó, en lág þarna og gar ekki staðið upp. Ég hljóp heim til pabba sem sótti lambið og bjó um það með 

spelku, því það hafði fótbrotnað. Síðan var þessi ræfill settur út á tún þar sem lambið borðaði 

útafliggjandi. Eftir einhvern tíma jafnaði það sig svo, en ég man hvað ég grét, því ég átti sökina. 
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Guðrún segir foreldra hennar hafa farið í messu um hverja helgi og segist hún snemma hafa 

skynjað það að þar hafi hún átt að vera hljóð og sýna virðingu. Þegar ég spyr hana út í trú 

segir hún: Ég veit ekki hvort ég er trúaðri en aðrir en ég fer oft í messu hérna (Hrafnista). 

Viðmælandi 4; Ingibjörg er fædd á Reykjavíkursvæðinu og var eina barn foreldra sinna fram 

til níu ára aldurs. Minningar hennar frá bernsku tengjast helst trúmálum, þar sem hún kynntist 

snemma Guðs orði. Síðar frelsaðist hún á trúarsamkomu og fór upp frá því reglulega á 

samkomur. Hún segir mér frá aðdraganda þess: Þegar ég var fimmtán ára elur móðir mín 

stúlkubarn, sem var mjög veikt og lést aðeins þriggja mánaða. Upp frá því var móðir mín yfirkomin af 

svo mikilli sorg að ógjörningur var að fá hana út á meðal fólks. Það er ekki fyrr en tveimur árum síðar 

sem hún fæst til að fara á heimatrúboðssamkomu, ásamt vinkonu sinni úr næsta húsi, sem líf hennar 

tekur algjöran viðsnúning. 

Ingibjörg lýsir því svo að móðir hennar hafi komið út ljómandi af samkomunni og hún gleymi 

aldrei þeim hughrifum sem þarna áttu sér stað. Ári síðar, þegar Ingibjörg verður mjög veik, 

leitar hún til Guðs í bæn, þar sem hún biður hann um fyrirgefningu og sátt; Eftir það hefur Guð 

alltaf verið með mér. 

 Áhrif uppvaxtarára 

Viðmælandi 1;  Vinna við bústörf frá unga aldri hafa án efa mótað viðhorf Jóns til þess að 

ganga til þeirra starfa sem buðust hverju sinni. Á æviferli sínum vann hann allt frá því að vera 

blikksmiður til þess að starfa við gullsmíði. Sterkustu vísbendingar þeirrar mótunar má sjá í 

tilvitnunum um föður hans, sem að hans sögn var mjög handlaginn og gat nánast allt. Það er 

hins vegar ekki fyrr en Jón fer að bragða á erfiðleikum lífsins sem trúarlegur þáttur fer að 

skipta hann meiru máli. Hann segir frá því hvernig hann hafi orðið djúpt sokkinn í drykkju og 

eftir 30 ára neyslu hafi hann loks ákveðið að innritaði sig í áfengismeðferð á Vífilsstöðum, 

1979. Þar dvaldi hann í tvo mánuði; Þegar ég gekk þaðan út bað ég Guð um að hjálpa mér. Eftir 

það hefur mig aldrei langað í vín, hvorki áfengi né tóbak. Margir eru enn að berjast við fíknina.  

Viðmælandi 2; Faðir Sigurðar var skipstjóri, sem eflaust hefur gert það að verkum að hann 

sjálfur fór einnig snemma á sjó. Lengstum vann hann á togaranum Jóni Þorlákssyni, sem 

gerður var út frá BÚR., eða í 12 ár. Hann segir frá því hvernig togarinn hafi eitt sinn lent í 

lífsháskaveðri er þeir sigldu á Nýfundnaland; það var brjálað veður og við vorum rétt búnir að 

fylla vörpuna þegar hún rifnaði í tvennt. Frændi minn var skipstjóri, og sagði hann að nú væri aðeins 

tvennt í stöðunni: að kasta út nýrri vörpu og missa allan fiskinn, eða setja rifnu vörpuna á bakborða 
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og sigla með hana þannig á móti veðrinu. Það varð úr og komst togarinn heilu og höldnu til hafnar 

með áhöfn og farm. Þetta var árið sem Júlí fórst með allri áhöfn. Þá var mikið frost. 

Viðmælandi 3; Guðrún var mjög ung þegar hún flytur til Reykjavíkur, aðeins 14 ára gömul, 

þar sem hún ræður sig í vist til ungra hjóna. Það sem án efa hefur átt stóran þátt í því er sú 

fátækt sem víða var á landsbyggðinni á þessum tíma og þótti sjálfsögð, eins og Guðrún sjálf 

segir frá. Fólkið á landsbyggðinni horfði því með glýju í augunum til Reykvíkinga, þar sem 

tækifærin buðust til þess að koma undir sig fótunum. Guðrún þvældist frá því að passa börn til 

þess að vinna störf tengdu veitingarekstri.; Ég var alveg viljug að vinna fyrir mér, en ég nennti 

ekki að læra eins og systkini mín, segir Guðrún.  Um tvítugs aldri kynnist hún manni sínum sem 

var sjómaður og saman stofna þau sína eigin fjölskyldu. Guðrun segir: Maðurinn minn sigldi í 

stríðinu en í þrígang skreið hann í land og skipin komu ekki aftur. Það var eins og hann fyndi á sér að 

eitthvað myndi gerast, honum leið illa og fór í land. Í eitt þessara skipta bauð hann manni frá Selfossi, 

sem stóð á hafnarbakkanum, að taka plássið sitt á Heklu og þáði hann það. Hekla var skotin niður af 

þýskum kafbáti. Nokkrir menn hröktust í hafinu í marga daga áður en þeim var bjargað.  

Viðmælandi 4; Hugur Ingibjargar stefndi til þess að verða hjúkrunarkona, en móðir hennar 

lagðist gegn því, þar sem hún hræddist berklana sem þá herjuðu hér á landi. Það varð því úr 

að Ingibjörg fór í húsmæðraskólann á Sólvallagötu, þar sem hún eignaðist vinkonur sem hún 

hefur haldið sambandi við í gegnum árin. Ingibjörg átti eftir að hafa mikil áhrif á líf nokkurra 

þeirra, sem fyrir hennar tilstuðlan snérust til trúar.  Draumurinn um að gerast hjúkrunarkona 

lifði þó áfram og loks kom að því að faðir hennar féllst á að lána henni fyrir skólagöngunni. 

Það var árið 1951 sem hún sækir um skólavist, en þá er henni sagt að búið sé að fylla í öll 

pláss. Hún snéri því heim, ákveðin í að leggja þetta í hendur Guðs; Síðar sama kvöld hringir 

síminn og mér er tilkynnt að einn umsækjandinn hafi dottið út og með því voru örlög mín ráðin. Svona 

vinnur Guð stundum.                 

Úrvinnsla elliáranna 

Í öllum lífssöguviðtölum má finna eitthvað sem einstaklingarnir telja sig geta verið stoltir af, 

þrátt fyrir að lífið hafi ekki alltaf farið þá leið sem væntingar stóðu til. Það skal einnig tekið 

fram að allir viðmælendur mínir töldu sig almennt vera í góðu andlegu jafnvægi, lausir við 

geðraskanir, s.s. þunglyndi og kvíða.  

Viðmælandi 1; Jón segir stoltur frá því hvernig honum hafi tekist að sigrast á fíkn sinni og 

hætt að drekka og kýs fremur að minnast þess á jákvæðan hátt heldur en að velta sér upp úr 

þeim 30 árum sem fóru til spillis. Erfiðust þykir honum þó framkoma hans gagnvart öðru 
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fólki á þeim tíma, m.a barnsmóður, sem eftir nokkura ára sambúð sagði við hann: tak sæng 

þína og gakk.   

Viðmælandi 2; Sigurður lítur um öxl og segist helst sjá eftir því að hafa eytt lífinu í 

sjómennsku og að hafa dvalið langdvölum frá fjölskyldunni; Ég var yfirleitt búinn að fá nóg eftir 

80 daga útilegu og eftir 10 ára hjónaband hafði ég aðeins verið ein jól heima hjá fjölskyldunni. Hann 

opnaði auk þess á sárar minningar sem tengdust eiginkonu hans; Hún hafði einn leiðinlegan 

galla, henni fannst gott að fá sér í staupinu. Hún fór í margar meðferðir, en það gekk ekki. Lengst 

tókst henni að halda sig frá drykkjunni í 8 mánuði. Sigurður heldur stoltur áfram og segir: En ég 

yfirgaf hana aldrei. 

Viðmælandi 3; Guðrún virðist nokkuð sátt er hún lítur til baka yfir lífshlaup sitt, þrátt fyrir að 

hún hafi aldrei „nennt“ að mennta sig eins og systkini hennar. Hún er hins vegar stolt af því 

framlagi sínu til fjölskyldunnar, þegar hún tók að sér að fóstra einn fimm sona eldri systur 

sinnar, sem lést langt fyrir aldur fram. 

Viðmælandi 4; Líf Ingibjargar hefur að mestu uppfyllt hennar eigin væntingar til þess, bæði 

hvað varðar menntun og framgöngu. Hún er stolt af því hvað henni hefur tekist að hafa áhrif á 

og umbreytt líf margra einstaklinga, með því sé tilganginum náð. Að þjónusta í kærleika. 

 V.Umræða 

Tilgangurinn með því að skipta spurningunum upp í þrjá hluta, var að fá skýrari samanburð á 

uppvaxtar og mótunarárum lífsögupersóna, væntingum til lífsins og afstöðu til trúar. 

Viðmælendur mínir virtust allir byggja á svipuðum grunnþáttum úr æsku, þar sem mótuð var 

sterk afstaða til  kristinna gilda. Þetta átti síðar eftir að leggja grunninn að þeim lífsgildum 

sem einstaklingarnir síðar lifðu eftir. Öllum virtist umhugað um að hafa skilað góðu lífsverki 

til samfélags og samferðafélaga og að geta í æviupprifjun sinni bent á eitthvað sem hægt væri 

að vera stoltur af. 

Þegar viðtöl viðmælenda eru skoðuð er fróðlegt að sjá þann greinilega mun sem fram kemur á 

æsku- og mótunarárunum hjá körlunum, annars vegar, og konunum, hins vegar. Karlarnir 

virtust fremur móta líf sitt til framtíðar gegnum fyrirmyndir úr uppeldinu á ytra sviði, í báðum 

tilfellum feðrum, meðan konurnar byggðu sínar fyrirmyndir fremur á innri reynslu, sbr. 

trúlegum mótunarþætti. Viðhorf karlanna til trúarlegra þátta virtust því fara að mótast síðar á 

ævinni en hjá konunum. Hjá körlunum mátti hins vegar greinilega merkja ákveðið þema í 
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lífshlaupi þeirra, sem byggði á sterkri siðferðiskennd, alveg óháð afstöðu þeirra til trúar. Þessi 

vegvísir virtist til þess gerður að forðast það að valda sjálfum sér og öðrum  tjóni og þar 

spilaði einnig inn í sterk samfélagsleg samkennd. 

Fyrri rannsóknarspurningin beindist að því hvort þeir sem trúa því að þeir hafi notið 

guðlegrar handleiðslu í lífinu séu óhræddari við að mæta dauðanum en aðrir og þá með 

hvaða hætti lífssögur þeirra geti varpað ljósi á þessi gengsl?  

 Í öllum lífssöguviðtölunum segja viðmælendur frá yfirskilvitlegum atburðum í lífinu sem þeir 

telja vera sterka vísbendingu þess að yfir þeim sé vakað. Hjá flestum einstaklingum vakna 

ýmsar spurningar þegar líður á seinni hluta ævinnar, sem tengjast m.a. tilgangi og 

áframhaldandi tilvist. Allt sem við ekki þekkjum veldur okkur óöryggi og ótta. Til lengri tíma 

getur það haft þær afleiðingar að einstaklingur getur fyllst angist og orðið þunglyndur.  

Óttaleysi og sátt virtist hins vegar einkennandi hjá viðmælendum mínum, þrátt fyrir að ekki 

hefði allt farið eftir því sem væntingar stóðu til Það er því hin sterka afstaða til  lífsgilda sem  

virðist hafa virkað eins og vegvísir í lífshlaupi einstaklinganna. Það hefur vafalaust haft sín 

áhrif á jákvætt viðhorf þeirra til dauðans.  

Segja má að þetta tengist síðari rannsóknaspurningu minni, sem miðar að því að skoða það 

hvort jákvæð/uppgerð afstaða til dauðans minnki líkurnar á geðrænum kvillum. Þetta er í 

beinu framhaldi af kenningum geðsjúkdomafræðinnar, sem talar um ýmsa fylgifiska öldrunar 

s.s. kvíða og þunglyndi, þar sem skilningur og viðurkenning á þróunarferli lífsferils gæti 

reynst hjálplegt með því  að hlusta á hinn aldraða og sýna honum umburðalyndi. Ég vil hins 

vegar ekki yfirgefa þessa umræðu án þess að geta þess hér að fyrsti viðmælandi minn, lífssaga 

1, gekk betur að rifja upp minningar frá því hann var í neyslu en frá æskuárum sínum. Það eitt 

gefur okkur til kynna hversu slæmar afleiðingar langvarandi áfengisneysla getur haft á 

heilastarfsemina. Hér gæti það hugsanlega snert áreiðanleika frásagnarinnar. 

Minningavinna getur með beinum hætti haft áhrif á geðheilsu einstaklinga, það hefur löngu 

verið viðurkennt. Því er óhætt að segja að sú vinna geti virkað sem uppbyggjandi þáttur í 

almennu heilbrigði aldraðra einstaklinga. Í sumum tilfellum þarf hinn aldraði hjálp við að 

kalla fram gamlar minningar, í öðrum þarf hann aðstoð til þess að vinna úr því sem hann 

þegar hefur og finna lífi sínu tilgang. Í öllu falli getur minningavinnan nýst sem gott tæki til 

jákvæðrar uppbyggingar. 
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Það að fá að segja sögu sína, getur orðið kveikjan að því að aldraður einstaklingur nær að 

horfa á lífshlaup sitt í samhengi. Hvert verk, gott eða slæmt, getur aldrei lifað sjálfstæðu lífi, 

án þess að tekið sé tillit til annarra þátta sem verið hafa mótandi í viðhorfinu til lífsins. Að líta 

yfir farinn veg getur hugsanlega orðið til þess að vekja einstakling til vitundar um það að 

ávallt hafi verið yfir honum vakað. Sú var afstaða allra þeirra fjögurra lífssögueinstaklinga 

sem hér hefur verið unnið með.    

VI.Niðurlag 
Eins og ég gat um í upphafi, var ég svo lánsöm að fá, í blálokin, tækifæri til að spjalla við 

Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur, hjúkrunarfræðing á Landspítala, og fá innsýn inn í þann 

lífssöguheim sem hún hefur nú um alllangt skeið sérhæft sig í. Fyrir mig sem leikmann verður 

seint hægt að gera fullnægjandi skil á efni sem ég hef aðeins fengið að kynnast í gegnum 

lestur fræðigreina og því reyndist það mér mjög dýrmætt að fá að skyggnast inn í þann 

reynsluheim. Hér hefur aðallega verið getið þeirra tveggja vísindamanna sem taldir eru 

frumkvöðlar í uppbyggingu lífssögulíkansins, Eriks H. Erikson og Robert N. Butler. Erikson 

hafði verið nemandi hjá Freud og því ekki óeðlilegt að hann hafi litast af kenningum hans, 

sem m.a. fólst í því viðhorfi að ekkert gerðist eftir kynþroskann. Butler, hins vegar, sem kom 

fram á sjónarsviðið árið 1950, var fyrstur til að breyta því viðhorfi. Hann lagði fram þá 

kenningu að þegar einstaklingur endurskoðar líf sitt fari ákveðið ferli af stað, sem hann kallar 

innri reynslu eða geðheilsuferli. Hægt sé að nýta sér þetta ferli til þess að vinna gegn 

ákveðnum vandamálum sem upp geta komið á síðari hluta æviskeiðs, sérstaklega þunglyndi. 

Hér á landi er minningavinna tiltölulega nýtt verkfæri í öldrunarþjónustu á Íslandi, en nú hafa 

öldrunarheimilin í auknu mæli beint áhuga sínum í átt til þessarar vinnu, þar sem markmiðið 

hlýtur í öllum tilfellum að miða að bættu lífi þess einstaklings sem unnið er með.  

Sigrún Huld benti á það í fyrirlestri sínum að lífssöguaðferðir Butlers miðuðu ekki aðeins að 

úrvinnslu sem tengdist lífslokum eins og hjá Erikson, heldur gæti hún einnig reynst 

árangursrík við uppgjör og tímamót í ævi einsaklings á hvaða aldursskeiði sem er. Hún gæti 

reynst gott inngrip m.a. í líf einstaklinga sem væru að kljást við banvæna sjúkdóma. það hefur 

auk þess komið í ljós að einkstaklingar hafa tilhneigingu til að loka á erfiðar hugsanir, s.s. þær 

sem tengjast dauðanum og útiloka hann því sem blákalda staðreynd í sínu lífi. Sem dæmi 

sagði Sigrún mér af öldruðum manni sem hafði nýlega misst eiginkonu sína og þjáðist af 

slæmu þunglyndi í kjölfarið. Þegar farið var að ræða við hann kom í ljós að allt líf þessa 
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manns hafði snúist um eiginkonuna, sem var hans stytta og stoð, og sjálfur hafði hann aldrei 

leitt hugann að dauðanum. 

Eina hugmyndin sem var fyrirfram mótuð í huga mér áður en ég lagði af stað með þetta 

lífssöguverkefni, var að tengja hana á einhvern hátt trúarlífi einstaklinga. Eins og fram er 

komið mótaðust rannsóknaspurningarnar þegar leið á vinnuna og í ljós kom að sterkt þema 

var einkennandi hjá öllum viðmælendum mínum. Að finna tilgang með hinu lifaða lífi, góðu 

eða slæmu, hlýtur í öllum tilfellum að þjóna hinu æðsta markmiði, hvar sem við erum stödd á 

lífsleiðinni. Að geta litið yfir farinn veg og fundið að við höfum ekki verið ein á okkar göngu  

opnar á vellíðan yfir því að við skiptum máli, að líf okkar hefur skipt máli. Ég er því ekki í 

minnsta vafa um að það verkfæri sem minningavinnan er, sé kjörinn vettvangur til þess að 

opna fyrir þessi trúartengsl, sem um leið getur stuðlað, ekki einungis að bættri líðan, heldur 

einnig að innihaldsríkara lífi hvers og eins.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                  Ef vonleysi leggst yfir sorgmædda sál 

þú sérð ekki ljósið sem viskunnar bál 

á slóð þína varpar og gæfunnar glit 
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með guðlegri forsjón þér veitir. 

Þú efast um tilgang og trú þín er veik 

og traust þitt er falið í mistri og reyk, 

þó finnur þú kannski í þögninni þyt 

sem þjáning í hamingju breytir. 

 

Þú heldur af stað þó að gatan sé grýtt 

því gæfan mun veita þér faðmlagið blítt 

og funinn – sá hiti sem fellir hvert tjald 

að fjallanna baki mun rísa. 

Þú heyrir þann óm sem í hjartanu býr 

og himneska röddin er fögur og skýr 

því hugurinn skynjar að vonanna vald 

mun veginn að eilífu lýsa. 

(K. Hreinsson) 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