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Ágrip 

Rannsókn þessi er starfendarannsókn og markmið hennar var að 

skoða mig sjálfa sem kennara með það fyrir augum að bæta mig í 

starfi, ná fram skilvirkari aðferðum til aukinnar þátttöku 

heimilisfólks í hreyfingu og fá nýja heimilismenn til þess að 

tileinka sér þá hreyfingu sem í boði er. Ennfremur að leita leiða til 

að auka þátttöku íbúa Hrafnistu í hreyfingu, koma á 

samráðsfundum með öðrum fagaðilum og að lokum kanna hvort 

fundir með nýfluttum heimilismönnum myndu skila sér varðandi 

mætingu. Þannig gafst tækifæri til að skoða og íhuga hvað betur 

mætti fara í kennslu minni og starfsháttum.  

Rannsóknin beindist að viðtölum sem ég átti við nýflutta 

heimilismenn, dagbókarfærslum, hugleiðingum mínum og beinum 

skráningum varðandi mætingu í leikfimitíma. Í tengslum við 

rannsóknina rýndi ég vel í starf mitt í þeirri von að sú sjálfsrýni 

gæfi nýja þekkingu sem kæmi að gagni bæði fyrir mig og starfsfólk 

Hrafnistu.  

Niðurstöðurnar benda til þessa að þátttaka fólks í hreyfingu fari 

að stórum hluta eftir hvatningu og eftirfylgni. Tengsl sem myndast 

í kjölfar góðrar samræðu á spjallfundum með heimilisfólki eru 

mikilvæg og má leiða að því líkum að þau skili sér í aukinni 

mætingu. Góð samskipti og  upplýsingaflæði á milli fagaðila og 

starfsmanna sem vinna að því að hlúa að heimilisfólki og láta því 

líða sem best skiptir einnig sköpum. Niðurstöðurnar eru gott 

innlegg í þá þróun sem nú á sér stað á öldrunarheimilum þar sem 

sífellt fleiri íþróttakennarar eru ráðnir til starfa. Þær leiðir sem 

íþróttakennari getur farið til þess að ná til þeirra sem flytja inn á 

öldrunarheimili og virkja nemendur sína sem og þá sem ekki eru í 

neinni hreyfingu eru margar, en íþróttakennari getur nýtt sér þær 

leiðir sem ég hef farið til þess að fá heimilisfólk til að taka meiri 

þátt í því starfi sem er í boði innan veggja öldrunarheimila.  
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Abstract 

Importance of dialogue between residents and personnel at 

senior citizens homes 

Action research by an sports teacher at Hrafnista 

Hafnarfjörður. 

This research is a part of action research whose objective was to 

examine myself as a teacher with a focus on professional 

improvement, facilitating more effective measures for increasing 

participation by residents at the Hrafnista senior citizens home in 

physical exercise, and to encourage new residents to join in the 

exercise programs available to them. Additionally, to seek ways to 

increase the participation of the residents at Hrafnista in physical 

activities, facilitate collaboration meetings with other professional 

parties and conclusively, to examine whether meetings with new 

residents would yield results in terms of participation.  

The research was based on my interviews with the new 

residents, journal entries, my thoughts and direct entries regarding 

participation in gymnastics sessions. I carefully screened my work 

in the hope that such self-criticism would provide new knowledge 

that could be useful for me, the personnel at Hrafnista and, last but 

not least, for the practitioners who are residents at the senior 

citizens home. 

The conclusions indicate that the residents' participation in 

physical activities is by en large dependent on encouragement and 

follow-up measures. The links that materialize in the wake of good 

dialogue at chat meetings with residents are important and it is fair 

to assume that they result in increased attendance. Good interaction 

and flow of information between professional parties and the 

personnel providing care for the residents are also significant in this 

respect. The conclusions are a good input in the current 

development at senior citizens homes where an increased number 

of sports teachers are being recruited. A sports teacher may take 

various measures for reaching those moving into senior citizens 

homes and for activating those not participating in any kind of 

physical activity. A sports teacher may even utilize the measures I 
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have taken to activate the residents in accepting the offers available 

to them under the umbrella of senior citizens homes.  
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1 Inngangur 

Ég hef starfað á endurhæfingardeild Hrafnistu í Hafnarfirði sem 

íþróttakennari síðan árið 2001 og mikið vatn runnið til sjávar frá 

því ég hóf störf nýútskrifuð og óreynd í kennslu eldri borgara. 

Meðal annars hef ég breyst og þroskast í starfi og einnig er 

hreyfingin orðin mikilvægari þáttur í  endurhæfingu heimilismanna 

á Hrafnistu til að viðhalda og efla heilsu þeirra. Sú kenning að 

hreyfing sé góð fyrir heilsuna er  ekki ný af nálinni en haft var eftir 

Hippókratesi sem var uppi 460-370 f.Kr að „Ef við fáum nægilega 

hreyfingu verðum við heilbrigðari, þroskumst betur og eldumst 

hægar. Ef við lifum kyrrsetulífi verður líkaminn viðkvæmari fyrir 

sjúkdómum, þroskast verr og eldist hraðar“(Bouchard, Blair og 

Haskell, 2007).  

Hrafnista í Hafnarfirði er fjölmennt samfélag þar sem búa um 

200 íbúar, en heimilinu er skipt í dvalarheimili og hjúkrunarheimili. 

Á Hrafnistu er einnig dagdeild eða dægradvöl sem tekur við 26 

einstaklingum alla virka daga. Auk þess hefur Hrafnista nokkur 

rými sem nefnast hvíldarinnlagnir en þangað kemur fólk og dvelur 

nokkrar vikur í senn. Allir ofantaldir hafa aðgang að leikfimitímum 

hjá mér, þó svo að einhverjir hafi hvorki líkamlega né andlega getu 

til þess að taka þátt,  en leikfimitímar eru daglega í 30 mínútur í 

senn. 

Leikfimi hefur verið í boði fyrir heimilismenn á Hrafnistu í 

fjöldamörg ár. Fjöldi fólksins í leikfimitímunum hefur verið 

skráður og er hægt að sjá hvernig þróunin hefur verið varðandi 

mætinguna. Í þau rúm níu ár sem ég hef starfað á Hrafnistu hefur 

verið að smá fækka í leikfimitímum hjá mér. Ég tók eftir því að það 

var aðallega heimilisfólkið sem var farið að mæta illa í 

leikfimitímana og mér fannst þurfa róttækar breytingar á starfi 

mínu bæði til þess að ná til nýfluttra heimilismanna og hreinlega 

virkja íbúana betur til þátttöku. Einnig fannst mér upplýsingum 

varðandi nýja heimilismenn ábótavant. Ég fór að velta því fyrir mér 

hvað ég gæti gert til þess að mætingin í leikfimina yrði betri og 

hvort ég á einhvern hátt og þá hvernig gæti náð til þeirra sem væru 

nýfluttir inn á heimilið og fengið þau til að tileinka sér einhverja þá 

hreyfingu sem í boði er á Hrafnistu.  
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Það er gríðarlega margt í boði á Hrafnistu varðandi hreyfingu 

svo flestir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi en þar má nefna 

leikfimi, vatnsleikfimi, jafnvægisæfingar, sund, góðan tækjasal 

með hinum ýmsu tækjum og tólum, pútt, boccia, pílukast, dans og 

tai chi.  

Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvað gerist þegar 

íþróttakennari hittir heimilisfólk á Hrafnistu í eigin persónu og 

ræðir við það um þá hreyfingu sem  í boði er innan veggja 

heimilisins. Hvaða áhrif það hefur á mætingu í íþróttatíma þegar 

íþróttakennari hittir heimilisfólk á smá fundi, kynnir sig og á létt 

spjall við það og kannar helstu áhugamál þess og hvort 

heimilismenn gætu hugsað sér að fara í einhverja hreyfingu og í 

kjölfarið útbúa æfingaáætlun.  Einnig velti ég því fyrir mér hvað 

hægt væri að gera til þess að heimilisfólkið nýtti sér þá hreyfingu 

sem í boði var og hvort fundir íþróttakennara, iðjuþjálfa, 

samskiptafulltrúa, hjúkrunarfræðinga og annarra starfsmanna væru 

að skila sér til heimilisfólks hvað varðaði mætingu.  

Af reynslu minni í íþróttakennslu á öldrunarheimili virðist erfitt 

að fá fólk til þess að mæta reglulega í skipulagða hreyfingu. Það er 

tilfinning mín að með því að eiga gott spjall við nýflutta 

heimilismenn í eigin persónu nái íþróttakennari frekar að sannfæra 

þá um gildi reglubundinnar hreyfingar. Reyna að koma hreyfingu 

inn í daglega prógrammið hjá heimilismönnum svo það einangrist 

síður inn á herbergjum sínum og leggist í kör. Með því að koma 

þeim fljótlega af stað í einhvers konar hreyfingu, eftir að inn á 

heimilið er komið, eru jafnvel meiri líkur á því að fólkið tileinki sér 

þá iðju. 

Gildi rannsóknarinnar er hagnýtt fyrir mig sem íþróttakennara 

og einnig annað starfsfólk á Hrafnistu þar sem hún vekur okkur til 

umhugsunar um mikilvægi jákvæðra samskipta og gagnkvæmrar 

virðingar.  Ég sjálf er stór hluti af þessari rannsókn og leyfi því 

rödd minni og vangaveltum að heyrast ásamt rödd íbúa á Hrafnistu. 

Rannsóknin hafði umbætur að markmiði og gekk út á að rannsaka 

íhlutun sem miðaði að því að bæta þekkingu og dýpka skilning á 

eigin starfsháttum. 
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2 Fræðilegar undirstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Í upphafi kaflans er fjallað um kenningar almennt, 

síðan er fjallað um nokkrar af þeim kenningum öldrunarfræðinnar 

sem ég hef haft að leiðarljósi í mínu starfi. Umhyggjunni og 

virðingunni eru gerð skil og einnig er sagt frá nokkrum 

rannsóknum sem fjalla um málefni sem tengjast þessari rannsókn 

og kenningum og hugtökum sem ég hef rýnt í við gerð 

rannsóknarinnar. 

2.1 Kenningar 

Kenningar eru eitthvað sem við notum oft. Ein ástæða þess að við 

sjáum hlutina ólíkum augum er sú að við deilum ekki með okkur 

sömu kenningum. Við höfum til að mynda ekki sömu sýn á það 

hvernig samfélagið á að annast aldraða vegna þess að við höfum 

ekki sömu hugmyndir eða kenningar um eðli öldrunar. Engin ein 

kenning er endilega réttari en önnur en saman efla þær skilning 

okkar á öldrunarferlinu en Bond, Coleman og Peace (2001) benda á 

að notagildi kenningar fari eftir því hvaða hlutverki hún gegnir. Í 

fyrsta lagi getur hún nýst til að útskýra liðna atburði, í öðru lagi til 

að spá fyrir um atburði framtíðarinnar og í þriðja lagi getur hún 

orðið upphaf að annarri kenningu. Það er þó erfitt að alhæfa út frá 

hinum ýmsu kenningum þar sem engir tveir einstaklingar eru eins 

og aldraðir lifa í mjög svo ólíku umhverfi og hafa mismunandi 

persónuleika og þarfir (Rice, 2001). Hér á eftir eru raktar helstu 

kenningar um öldrun.  

2.2 Hlédrægnikenningin 

Hlédrægnikenningin (e. disengagement theory) heldur því fram að 

með hækkandi aldri hafi fólk náttúrulega tilhneigingu til að slíta 

tengsl við ytra umhverfi og minnka tengsl sín við annað fólk 

(Bond, Coleman og Peace, 2001).  Aldraðir dragi sig í hlé og snúi 

sér frekar að hugsunum sínum og tilfinningum. Álykta má að 

kenningin réttlæti það að hlédrægni sé æskileg og leggi því blessun 

sína yfir sinnuleysi gagnvart vandamálum eldra fólks (Bond, 

Coleman og Peace, 2001). Það að draga sig í hlé fríar aldraða frá 
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streitu sem verður til við hinar ýmsu athafnir tengdar 

fjölskyldutengslum og samfélagslegri ábyrgð. Einnig skapast 

aukinn tími og tækifæri til að sinna þeim athöfnum, gildum og 

hugmyndum sem aldraðir álíta mikilvæg í lífi sínu (Hooyman og 

Kiyak, 2008; Rice, 2001). Þó svo að fólk hafi oft hægar um sig með 

auknum aldri þarf starfsfólk á öldrunarheimilum að virða það 

sjónarmið og þann lífsmáta sem fólkið þar kýs sér. Ef fólk kýs það 

að draga sig í hlé með því að taka ekki þátt í því sem í boði er ber 

að virða það, þó svo að það sé hægt að gera fólki grein fyrir 

mikilvægi þess að hreyfa sig bæði fyrir líkama og sálartetrið.  

 

2.3 Athafnakenningin 

Athafnakenningin (e. activity theory) lítur öldrun öðrum augum en 

hlédrægnikenningin. Kenningin telur að hægt sé að öðlast farsæla 

öldrun með því að viðhalda þeirri virkni og athafnasemi sem 

einstaklingar hafa um miðjan aldur. Að vita sig gera gagn, finna til 

mikilvægis síns og hafa tilgang færir öllum vellíðan en það er 

kjarni athafnakenningarinnar. En kenningin hefur þó verið 

gagnrýnd fyrir óraunsæi þar sem það þykir óraunhæft að búast við 

því að aldraðir geti viðhaldið sömu athöfnum og þeir stunduðu um 

miðjan aldur. Aðeins þarf að líta til líffræðilegra þátta til að sjá það. 

Einnig þykir kenningin óraunsæ vegna efnahagslegra og 

samfélagslegra ástæðna, þar sem þessir þættir koma í veg fyrir að 

eldra fólk geti unnið og viðhaldið sömu athöfnum og virkni og það 

gerði um miðjan aldur (Bond, Coleman og Peace, 2001). Mörgum 

hefur líka fundist athafnakenningin of takmörkuð og jafnvel ýkt. 

Hún ætti bara við um takmarkaðan hóp aldraðra þar sem mikill 

meirihluti væri orðinn of lasburða til þess að geta yfirhöfuð tekið 

þátt í þjóðfélaginu lengur og væri því tilneyddur til að hætta því 

(Bond, Coleman og Peace, 2001). Athafnakenningin gerir ráð fyrir 

að fólk sé mjög virkt í sínu lífi allt til endaloka og fer kenningin 

kannski svolítið fram úr sér varðandi virknina þar sem það er erfitt 

að fylgja eftir þeim virka lífsstíl sem fólk hafði áður tileinkað sér. 

Þó vilja menn sem aðhyllast athafnakenninguna meina að það sé 

öldruðum best að vera sem virkast og það er kannski mitt hlutverk 

sem íþróttakennari á öldrunarheimili að fá fólk til að taka sem 
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mestan þátt í því sem í boði er þó svo að kröfurnar sem gerðar eru 

varðandi hreyfingu eru kannski ekki þær sömu og maður myndi 

vænta af fólki á besta aldri hvað varðar álag og ákefð  æfinganna. 

2.4 Samfellukenningin 

Með samfellukenningunni (e. continuity theory) fóru menn að átta 

sig betur á því að aldraðir eru ólíkir innbyrðis rétt eins og aðrir 

þjóðfélagshópar og þarfir þeirra þar af leiðandi líka. 

Samfellukenningin leggur áherslu á að fólk sé  mismunandi og hafi 

lifað mismunandi lífi og þar af leiðandi sé fólk mismunandi í 

ellinni. Óskir fólks og þarfir á efri árum eru oftast í rökréttu 

framhaldi af og í samræmi við óskir þess og þarfir framan af 

ævinni. Farsæld fólks í elli er mest undir því komin að það geti 

haldið áfram því lífi sem það valdi sér eða vandist við og það geti 

viðhaldið lífsstílnum sem það tamdi sér, hvort heldur hann 

einkenndist af athafnasemi eða hlédrægni. Fólk kýs oftast að hafa 

samfellu í gjörðum sínum og sú afstaða verður æ sterkari með 

aldrinum. Stundum er sagt að vellíðan í ellinni verði helst tryggð 

með því að sérhver maður eigi þess kost að mæta ellinni með sínum 

eigin hætti, með því að ellin rjúfi sem minnst samfelluna í 

æviferlinu og lífsstílnum þannig að hún geri mann ekki að öðru en 

maður hefur verið (Jón Björnsson, 1996). Oft talað um með 

samfellukenningunni að efri árin endurspegli oftast beint þau ár 

sem áður var lifað, að lífið sé ein samfella frá vöggu til grafar. Það 

má segja að samfellukenningin megi heimfæra á umræðuna um 

sjálfræði aldraða. Það er afar mikilvægt að þeir sem vinna með 

öldruðum skilji líðan og hegðun einstaklinganna svo hægt sé að 

mæta þeim á persónulegan hátt,virði sjálfsákvörðunarrétt þeirra og 

mæti þeim á þeirra grundvelli. Það er einmitt samfellukenningin í 

hnotskurn þar sem hún kemur inn á þennan persónumiðaða þátt þar 

sem fólk er mismunandi á öllum æviskeiðum, ekki síst í ellinni. 

Þessi persónumiðaða þjálfun og nálgun í öldrunarþjónustu er sífellt 

að aukast og kröfurnar um þannig vinnubrögð eiga að vera höfð að 

leiðarljósi þegar vinna með öldruðum er annars vegar.   
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2.5 Öldrunarinnsæiskenningin 

Kenning Lars Tornstam um öldrunarinnsæi (e. gerotrancendence) 

tengist að hluta hugmyndum hlédrægnikenningarinnar. Með 

öldrunarinnsæi er gert ráð fyrir að öldrun sé ferli þar sem skilningur 

og skynjun einstaklingsins á heiminum breytist smám saman. Gildi 

og aðrir þættir breytast á þann hátt sem yngri einstaklingar eiga oft 

erfitt með að skilja (Tornstam, 2003).  

Tornstam telur að öldrunarinnsæinu fylgi aukin lífsánægja og 

byggir hann þá tilgátu á eigindlegum viðtölum sem síðar var 

sannreynd með megindlegum rannsóknum (Helga S. Ragnarsdóttir; 

Hyse og Tornstam, 2009; Tornstam, 2003). Samkvæmt 

rannsóknum hans er öldrunarinnsæi ekki eitthvað sem fylgir því að 

eldast. Það sem Tornstam notar í rannsóknum sínum eru félagslegir 

þættir, áföll og aðrir einstakir atburðir í lífinu sem hafa áhrif á 

einstaklinginn. Komið hefur fram að þeir sem hafa orðið fyrir 

áföllum eða veikindum öðlast oft aukið öldrunarinnsæi. Samkvæmt 

Tornstam einnkennir það gjarnan einstakling sem öðlast hefur 

öldrunarinnsæi að hann verður ekki eins upptekinn af sjálfum sér 

og verður vandlátari í vali sínu á félagslegum athöfnum. Tornstam 

telur einveruna verða jákvæðari og mikilvægari þátt en áður. Því 

þykir mikilvægt að aldraðir einstaklingar fái því sjáfir ráðið hvort 

þeir kjósi að vera einir. Víðsýni og umburðarlyndi fylgir oft í 

kjölfar þess þegar einstaklingurinn öðlast öldrunarinnsæi (Helga S. 

Ragnarsdóttir, 2006; Tornstam, 2003). Út frá 

öldrunarinnsæiskenningunni hafa veirð settar fram leiðbeiningar 

fyrir fólk í umönnun aldraða. Þar er hvatt til þess að fólk ræði um 

liðinn tíma og ræði æsku sína, líf sitt og upplifanir. En þetta eru 

meðal annars hlutir sem íþróttakennari hefur verið að koma örlítið 

inná á þessum fundum sínum með skjólstæðingum og komast að 

því hvort sá aldraði hafi verið iðinn við að stunda hreyfingu áður en 

hann flutti inná heimilið, segja í grófum dráttum lífssögu sína til að 

fá smá innsýn inní líf viðkomandi og geti jafnvel bent á það sem 

viðkomandi gæti jafvnel fundið sig í og hafi áhuga á.    
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2.6 Kenningar Jerome Bruner 

Sálfræðingurinn Jerome Bruner hefur reynt að lýsa og skilja 

vitsmuni mannsins og þá hugsun sem hann beitir. Bruner segir að 

manneskjan læri og mótist af öllu umhverfi sínu, af siðum og 

venjum, skráðum sem óskráðum lögmálum. Einstaklingur sem fer 

úr einum reynsluheimi í annan, úr einu hlutverki í annað, tekur 

reynsluna með sér og yfirfærir á nýjan heim.  

Bruner fjallar meðal annars um sjálfsmyndina og sjálfsöryggið. 

Við sjálf metum hvernig okkur tókst til við að framkvæma það sem 

við vonuðumst eftir eða vorum beðin um. Bruner segir meðal 

annars að sjálfsmynd einstaklinga mótist af því umhverfi sem þeir 

lifa í og af þeim breytingum sem þar verða (Bruner, 1971). 

Bruner tók fram að ef við komum fram við fólk sem ábyrga 

aðila sem hafa eitthvað fram að færa og verk að vinna þá bregst það 

vel við, gengur í verkið, gerir kannski misvel en ber eitthvað úr 

býtum. Jafnvel eldra fólk á hjúkrunarheimilum sem komið er fram 

við á þennan hátt og finnur að því er treyst til að axla ábyrgð, lifir 

lengur, veikist síður og viðheldur andlegu atgervi sínu lengur 

(Bruner, 1996). Hér er komið inná mikilvægi þess að bera virðingu 

fyrir fólki, ekki síður að bera virðingu fyrir fólki sem er flutt inná 

öldrunarheimili og þarf oftar en ekki mikla aðstoð við hinar ýmsu 

athafnir. Að fólkið finni að það getur gert ýmsa hluti þrátt fyrir 

fötlun sína eða annað sem hamlar þátttöku, bara með því að hinn 

aldraði finnur að hann getur, þá breytist sjálfsmyndin og 

viðkomandi verður öruggari með sjálfan sig og finnur að það er 

ýmislegt hægt. Það er lang oftast hægt að finna leiðir til að 

framkvæma hluti,finna lausn, það er bara að útfæra hlutina á þann 

hátt sem hver og einn þarfnast.   

2.7 Umhyggja og virðing 

Nel Noddings er bandarískur menntunarfræðingur og þekkt meðal 

annars fyrir rannsóknir er snerta umönnun í skólastarfi. Noddings 

hefur lagt áherslu á þörfina fyrir umhyggju. Noddings segir það 

sameiginlega þörf okkar mannfólksins að veita og þiggja 

umhyggju. Hún telur einnig að samtölin séu gríðarlega mikilvæg en 

bendir líka á að eigi þau að skila árangri þurfi þau að vera opin því 

það stuðli að því að báðir aðilar séu virkir og þannig náist 
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skilningur, innsæi og þakklæti (Noddings, 1984).  Noddings bendir 

á hve mikilvægt það er að eiga góð samtöl við fólk og hve mikið 

getur áskotnast við það að eiga gott spjall. Með því að ljá eldra 

fólkinu eyra er jafnvel hægt að finna og komast að því hvernig því 

líður, hvernig þörfum þess sé háttað og hvað sé hægt að gera til 

þess að því líði betur en Noddings segir: 

Öll þörfnumst við þess að aðrar manneskjur sýni okkur 

umhyggju; að okkur sé sýndur skilningur, virðing og 

viðurkenning. Til að manneskja geti sýnt umhyggju 

verður hún að vera næm á þarfir annarra og beina 

athyglinni frá eigin aðstæðum, a.m.k um stundarsakir, 

til þess að hún geti gert þarfir annarra að sínum eigin. Í 

þessu felst ekki aðeins athygli heldur einnig löngun til 

þess að vera annarri manneskju til halds og trausts og 

hugsa um þarfir hennar (Nodding, 2002, bls. 67).  

Umhyggja felst ekki síst í því að trúa á hæfileika og getu 

skjólstæðinga. Sigrún Aðalbjarnadóttir (2007) heldur því fram að 

virðing vaxi og dafni í samskiptum sem einkennist af jákvæðni. 

Hún segir jafnframt að sú virðing, sem við sýnum öðrum, birtist í 

framkomu okkar, orðafari og raddblæ. Umhyggja er stór þáttur í 

starfi fólks sem vinnur á öldrunarheimilum og endurspeglast í því 

umhverfi sem við búum okkur sjálfum. Sigrún veltir fyrir sér 

hugtakinu virðing og segir að það sé í raun jafnræðishugtak þar 

sem tilfinningar, hugsanir og framkoma einstaklinganna sé virt, svo 

framarlega sem öðrum stafi ekki ógn af. En það er virðing fyrir 

skjólstæðingum sem er lykilþáttur í vinnu með öldruðum og að 

mæta þörfum þeirra hverjar sem þær eru. 

2.8 Um starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru ákveðin aðferð til að rannsaka starf sitt 

með það að markmiði að skilja það betur og þróa til betri vegar. 

Ígrundun er eitt af lykilhugtökunum í starfendarannsóknum. Með 

því að ígrunda geta kennarar þróað starf sitt og eflt sig sem 

fagmenn. Starfendarannsóknir beinast inn á við en það er sérstaða 

starfendarannsókna og í þeim verður til ný þekking þar sem þessi 
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gerð rannsókna felur í sér nám sem á sér stað í athöfnum og með 

ígrundun (Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Í starfendarannsóknum beina kennarar sjónum sínum að áhrifum 

þeirra á nemendur og eigin starfshætti. Teknir eru til skoðunar 

afmarkaðir þættir í starfinu, nýjar leiðir prófaðar og áhrifin skoðuð. 

Mikilvægt er að huga vel að skráningu og gagnasöfnun, en það er 

eitt lykilatriði starfendarannsókna. Þannig verður starfsþekkingin 

sýnileg og út frá þeim gögnum er unnið að greiningu. 

Samstarfsfélagar eru oft notaðir í samvinnu rannsakenda í 

starfendarannsóknum þar sem fólki gefst þá tækifæri til að læra 

hvert af öðru og þróa hugsanir sínar og hugmyndir, bæði sem 

kennarar og rannsakendur (Hafþór Guðjónsson, 2008, 2009). 

 Starfendarannsóknir vekja oft upp fleiri spurningar en þær geta 

svarað því ein niðurstaða leiðir iðulega af sér nýja spurningu. Það 

má því segja að þær séu opnar í báða enda, haldi áfram og ein 

rannsókn taki oft við af annarri (McNiff, 2002). En með hugtakinu 

starfendarannsókn er átt við hagnýta aðferð til að rannsaka eigið 

starf og skoða hvort það sé í raun eins og viðkomandi kýs að það 

sé. Rannsakandinn spyr sig „Hvernig get ég bætt mig fyrir ykkur?“ 

en þetta er sú spurning sem rannsakandi hefur að leiðarljósi þegar 

hann rannsakar eigið starf. Jean McNiff er þekktur fræðimaður 

innan starfendarannsókna. Hún segir það eitt einkenna 

starfendarannsókna að þær byrji ekki með tilgátu heldur með 

hugmynd sem þróuð sé áfram. Með rannsókninni stefni 

rannsakandinn að því að sýna fram á að hann hafi bætt eigið starf 

og verði því að geta lagt fram gögn sem styðja það. Aðgerðir sem 

mistakast eru ekki síður hluti af starfendarannsóknum en þær sem 

vel heppnast. En langtímamarkmið starfendarannsókna er að leggja 

sitt af mörkum til þess að breyta samfélaginu til hins betra og sú 

vinna tekur engan enda (McNiff, 2002). 

Ég skynjaði fljótt að starfendarannsókn gæti nýst mér sem 

verkfæri til að styrkja og efla starf mitt og um leið gefa lesendum 

innsýn inn í sögu fólks sem er að flytja inn og hefja nýtt líf á nýju 

heimili við nýjar aðstæður.   
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2.9 Rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á lífsskilyrðum aldraðra hvað 

varðar hreyfingu og aukin lífsgæði. Má þar nefna rannsóknir þar 

sem borið er saman eldra fólk sem hreyfir sig reglulega annars 

vegar og fólk sem lifir kyrrsetulífi hins vegar. Niðurstöðurnar sýna 

þann gríðarlega ávinning sem fylgir því að hreyfa sig til dæmis 

meiri líkamlegur styrkur, betra jafnvægi, meiri liðleiki, aukin færni 

til athafna í daglegu lífi og meira sjálfstraust (Simons og Andel, 

2006). Janus Guðlaugsson (2005) gerði rannsókn á líkams- og 

heilsuræktarþjálfun aldraðra þar sem þátttakendur mátu heilsutengd 

lífsgæði sín í upphafi rannsóknartímans og síðan strax að honum 

loknum. Þar kom fram að þegar allir þættir heilsutengdra lífsgæða 

voru lagðir saman bættu þjálfunarhópar heilsutengd lífsgæði sín en 

viðmiðunarhópurinn ekki. Þetta endurspeglar það að ef eldra fólkið 

hreyfir sig ekki og fær ekki þá örvun sem það þarf þá er voðinn vís 

og líklegt að heilsunni hraki mun fyrr en ella. En það er einmitt 

markmið forvarna í heilbrigðisþjónustu aldraðra að viðhalda 

lífsgæðum, færni og vitrænni getu sem allra lengst. Með 

heilsuvernd og beitingu forvarna eru 75% líkur á góðu lífi án 

fötlunar meðal aldraðra og því til mikils að vinna en forvarnir 

meðal aldaðra beinast að áhættuþáttum sem hægt er að hafa áhrif á 

(Landlæknisembættið, 2004). 

Árin 2000 og 2001 var rannsókn unnin upp úr tveimur 

meistaraprófsritgerðum frá Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

eftir þær Ingibjörgu Hjaltadóttur og Sigrúnu Gunnarsdóttur. 

Rannsóknin fjallaði meðal annars um lífsgæði á hjúkrunarheimilum 

annars vegar og hins vegar um líðan starfsmanna á 

hjúkrunarheimilum. Niðurstöðurnar sýndu að starfsmönnum þótti 

nálægð, traust og virðing í samskiptum skipta mestu máli hvað 

varðar líðan í vinnunni, en uppörvandi samskipti, traust og virðing 

eru aðalatriðin í niðurstöðum um lífsgæði á hjúkrunarheimilum. 

Eldra fólkið talaði um að það sem skipti mestu máli í sambandi við 

lífsgæði sín og líðan væri samskipti sín við starfsfólkið. Einnig 

kom fram að eitt af því sem eldra fólkinu þótti skipta mestu máli á 

hjúkrunarheimilinu væri starfsfólkið, hvernig fólkið kæmi fram við 

það og kæmi til móts við þarfir þess og að fólkið hyrfi ekki inní 
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fjöldann heldur skipti máli og væri einstakt (Ingibjörg Hjaltadóttir, 

2001 og Sigrún Gunnarsdóttir, 2000). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig aldraðir takast á við 

þær breytingar sem fylgja því að flytja inn á stofnun. Ein rannsókn 

sýndi að fólk notar aðallega þrjár aðferðir til að takast á við slíkar 

breytingar. Í fyrsta lagi ber að nefna langalgengustu aðferðina en 

hún felur í sér að taka því sem að manni er rétt. „Að venjast því að 

búa á stofnun“, „hlýða“ og „þegja“ eru orðatiltæki sem voru mikið 

notuð og tengdust þessari aðferð. Önnur algeng aðferð er sú að gera 

sem best úr aðstæðum og einblína á það sem enn er hægt að stjórna 

sjálfur. Mikilvægt er að geta sjálfur ákveðið hvenær farið er í 

háttinn, hvort einstaklingur taki þátt í afþreyingu og hvenær 

viðkomandi fer í bað. Þriðja aðferðin sem fólk notar til þess að 

takast á við þessar miklu breytingar í lífi sínu er að bera sig saman 

við aðra. Samanburðurinn nær yfir fjölda þátta eins og til dæmis 

félagslega stöðu, líkamlega og andlega heilsu, fjárhagslega stöðu 

og heimsóknir frá vinum og ættingjum. Slíkur samanburður virtist 

hjálpa íbúunum að setja aðstæður sínar í samhengi og styrkja sitt 

eigið sjálf (Lee, Woo og Mackenzie, 2002).  

Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á því hvernig fólki tekst að 

aðlaga sig eftir að hafa flutt inn á hjúkrunarheimili. Þar sem tekin 

voru viðtöl við heimilismenn og þeir meðal annars spurðir um líðan 

sína og tilfinningar. Tekin voru þrjú viðtöl: sólarhring eftir flutning, 

tveimur vikum síðar og svo mánuði eftir flutning. Aðlögunarferlinu 

var skipt upp í þrjú tímabil: yfirþyrmandi tímabilið, 

aðlögunartímabilið og að lokum ásættunartímabilið. Á 

yfirþyrmandi tímabilinu sýnir fólk merki um einmanaleika og sorg, 

fólk grætur, finnur fyrir miklum söknuði og er hrætt. Á 

aðlögunartímabilinu er fólk að reyna að sjá hlutina í jákvæðu 

samhengi og reynir að koma sér í rútínu í hinu daglega lífi 

stofnunarinnar. Á síðasta tímabilinu, ásættunartímabilinu, eru 

íbúarnir farnir að sætta sig við að vera fluttir inn á heimilið og 

farnir að taka meiri þátt í því sem í boði er, þ.e afþreyingu. Íbúarnir 

eru farnir að kynnast öðrum íbúum og sjálfsöryggið eykst til muna. 

Á þessu tímabili fer fólk að gera sér grein fyrir því að heimilið er 

og verður þeirra framtíðarheimili og að fólk þyrfti að vinna í því að 

sætta sig eins fljótt og auðið er við aðstæður sínar. Niðurstöður 

gáfu ennfremur til kynna að þeir sem ekki höfðu tekið sjálfir 
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ákvörðun um að flytja á stofnun væru lengur að aðlagast aðstæðum. 

Aðrir fræðimenn hafa þó gagnrýnt þessa rannsókn fyrir það að 

einungis var athugað aðlögun fólksins fyrsta mánuðinn eftir 

flutning. Gerð var svipuð rannsókn þar sem viðtölin áttu sér stað 

yfir mun lengri tíma, en niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu að 

aðlögunarferlið tæki mun lengri tíma eða um átta mánuði. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að fyrstu tveir 

mánuðirnir væru oft mjög ruglingslegir fyrir fólk en á þriðja 

mánuði byrji það að ná áttum, skipuleggja sig og leysa þau 

vandamál sem upp koma. Frá fjórða mánuði fer fólk svo að mynda 

tengsl við starfsfólk heimilisins og við aðra íbúa og öðlast meira 

jafnvægi (Lee, Woo og Mackenzie, 2002).  

Það eru nú samt sem áður alltaf einhverjir sem eru jákvæðir 

gagnvart flutningi inn á hjúkrunarheimili. Í bandarískri rannsókn 

frá 1996 var sagt frá því að fólki þótti léttir að vera ekki lengur eitt, 

þurfa ekki að sjá um að elda mat og þrífa. Fólk fann til öryggis 

vegna líkamlegrar skerðingar, upplifði flutninginn sem tækifæri til 

að öðlast sjálfsálit á ný og hreinlega nýtt líf. Fólk talaði líka um að 

það fengi meiri örvun á hjúkrunarheimilinu heldur en heima hjá 

sér. Loks kom fram að fjölskylduböndin og tengslin milli barnanna 

og foreldranna héldu oft áfram að vera jafn trygg og áður en flutt 

var inn á heimilið (Lee, Woo og Mackenzie, 2002).  

Það að flytjast inn á öldrunarheimili hefur verið flokkað af 

fræðimönnum sem einn af stærstu viðburðum í lífi fólks og því 

mikilvægt að farið sé rétt að í öllum samskiptum og það þarf að 

hafa í huga að hafa bæði íbúann sjálfan með í ráðum sem og 

aðstandendur viðkomandi. Aðstandendur ganga oft í gegnum mikla 

erfiðleika bæði fyrir og eftir flutning. Þeir finna oft fyrir létti þegar 

pláss býðst en þurfa að kljást við aðrar tilfinningar eins og sorg, 

sektarkennd, skömm og það að hafa ekki staðið sig sem skyldi 

varðandi umönnun og fleiri atriði (Nolan og Dellasega, 2000). Það 

er því mikilvægt fyrir starfsfólk öldrunarheimila að það geri sér 

grein fyrir því hversu stórt skref það er bæði fyrir hinn aldraða og 

aðstandendur hans þegar flutt er inn á öldrunarheimili og geti þar af 

leiðandi brugðist við á viðeigandi hátt varðandi ýmsa þætti er 

snerta heimilismanninn og aðstandendur á þessum tímamótum. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá markmiðum rannsóknarinnar, gerð 

grein fyrir rannsóknarspurningum og fjallað um þær aðferðir sem 

notaðar voru í rannsókninni. Ennfremur verður sagt frá 

þátttakendum, gagnaöfluninni, greiningu gagnanna sem og 

siðferðilegum atriðum rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að sjá hvað gerist þegar 

íþróttakennari hittir heimilisfólk á Hrafnistu í eigin persónu og 

ræðir við það um þá hreyfingu sem er í boði innan heimilisins. 

Einnig velti ég því fyrir mér hvort fundir íþróttakennara, iðjuþjálfa 

og samskiptafulltrúa væru að skila sér til heimilisfólks hvað varðar 

mætingu og hvað hægt væri að gera til þess að heimilisfólk á 

Hrafnistu nýtti sér þá hreyfingu sem í boði er.  

Rannsóknarspuningarnar voru: 

1. Hvað gerist þegar íþróttakennari hittir heimilisfólk á 

Hrafnistu í eigin persónu og ræðir við það um þá hreyfingu 

sem er í boði innan heimilisins og útbýr æfingaáætlun, hvaða 

áhrif hefur það á mætinguna? 

2. Skipta samráðsfundir íþróttakennara með iðjuþjálfa og 

samskiptafulltrúa máli í sambandi við mætingu í íþróttatíma? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var starfendarannsókn þar sem ég safnaði upplýsingum 

og gögnum á vettvangi. Starfendarannsókn var valin vegna þess að 

slík rannsókn hentar vel þegar markmið rannsóknar er að bæta og 

þróa starfshætti sína en rannsakandi vinnur sem íþróttakennari á 

Hrafnistu. Rannsóknin er þá allt í senn rannsókn á samstarfi, 

þróunarferli og leið rannsakandans til að þroska sig sem fagmann. 

Haft var að leiðarljósi að mynda tengsl við hvern og einn 

þátttakenda, finna lausnir og leiðir sem þátttakandi og kennari 

komu sér saman um og mættu þátttakandanum á hans eigin 
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forsendum og um leið reynt að mynda gott samstarf á milli hinna 

ýmsu fagaðila sem vinna á Hrafnistu. Samhliða þessu fór fram 

skoðun og ígrundun á starfinu og starfsháttum sem leiddu til 

aðgerða og breytinga (Jón Baldvin Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og 

Rúnar Sigþórsson, 2002). Samband íþróttakennarans og 

þátttakandans var kjarninn í þeirri nálgun sem ég notaði og 

grunnurinn að þeirri sögu sem fram kemur í niðurstöðukaflanum, 

sögu sem birtist mér eftir að hafa átt fundi með þeim 

heimilismönnum sem tóku þátt í rannsókninni. 

3.3 Þátttakendur 

Ég hafði samband við lögfræðing Vísindasiðanefndar sem þótti 

ekki þurfa önnur leyfi fyrir rannsókninni en samþykki frá íbúunum 

sjálfum. Einnig var haft samráð við fræðslustjóra heimilisins og 

hann látinn vita af rannsókninni.  Á dvalarheimilinu á Hrafnistu í 

Hafnarfirði búa um 138 einstaklingar. Tekin voru viðtöl við átta 

einstaklinga sem allir veittu samþykki fyrir því að taka þátt í 

rannsókninni. Við val á þátttakendum í rannsókninni var því þannig 

háttað að  það voru einstaklingar sem fluttu inn á 

rannsóknartímabilinu og þeir sem nýlega höfðu flutt inn á heimilið 

sem voru beðnir að taka þátt í rannsókninni.  

3.4 Rannsóknarvinir 

Einstaklingar sem rannsakandi metur mikils og finnst álit þeirra 

skipta máli voru eins konar rannsóknarvinir. Rannsóknarvinir 

hjálpuðu til við að sjá rannsóknina í nýju ljósi, skoða hlutina 

gagnrýnið og frá nýjum sjónarhornum. Gagnrýni er mjög mikilvæg 

til að meta gæði rannsókna (McNiff, 2002). Í rannsókninni var ég í 

nánu samstarfi við samskiptafulltrúa og iðjuþálfa Hrafnistu. 

Samstarfsfundir með þeim voru haldnir vikulega þar sem farið var 

yfir hin ýmsu mál er varðaði þátttöku nýrra heimilismanna. Til að 

byrja með voru fundirnir ætlaðir til þess að fara yfir mál þeirra sem 

voru nýfluttir inn á Hrafnistu. Fundirnir þróuðust þó fljótt þannig 

að ekki var eingöngu einblínt á nýflutta heimilismenn heldur var 

farið að líta yfir mál þeirra heimilismanna sem þóttu vera í þörf 

fyrir að komast í einhverja afþreyingu og hreyfingu almennt og 

einnig þá heimilismenn sem farnir voru að einangra sig. Við 



 

25 

leituðum í sameiningu að leiðum sem hægt væri að fara til að bæta 

starfið og þróa nýjar leiðir til þess að virkja heimilismenn á 

Hrafnistu til hreyfingar. 

3.5 Saga og undirbúningur rannsóknarinnar 

Árið 2008 fór að fækka í leikfimitímum hjá mér. Ég velti því 

eðlilega fyrir mér hvað ég gæti gert og hvaða leiðir ég gæti farið til 

þess að mætingin yrði betri. Til að byrja með ákvað ég með leyfi 

frá deildarstjóra endurhæfingardeildarinnar að breyta stunda-

töflunni til þess að fá tíma og það svigrúm sem ég þurfti til að hitta 

heimilisfólk og halda fundi með rannsóknarvinum.   

Fyrsta breytingin var sú að ég setti inn í stundatöfluna mína 

samráðsfundi með samskiptafulltrúa heimilisins og iðjuþálfa. 

Ástæðan fyrir því að ég gerði þetta var sú að við vinnum allar að 

því að fá heimilisfólk Hrafnistu í einhvers konar afþreyingu. Ég 

taldi að með þessum fundum gæti orðið til góð og árangursrík leið 

til að sameina krafta okkar og fá hugmyndir um hvað hægt væri að 

gera betur og hvernig hægt væri að halda betur utan um fólkið og 

það fengi þá hvatningu sem það þarfnaðist.  

Ég lagði höfuðið í bleyti og ákvað að eiga smá spjallfund með 

þeim sem væru nýfluttir inn á heimilið og kanna helstu áhugamál 

þeirra og hvort þeir gætu hugsað sér að fara í einhverja þá 

hreyfingu sem í boði væri. Ég sá að það fólk sem ég heimsótti í 

spjall, skilaði sér betur til mín í leikfimina. Með þessu spjalli mínu 

við nýflutta heimilismenn var því lagður grunnurinn að annarri 

breytingu á stundatöflunni: spjallfundur með heimilisfólki. Síðar 

urðu þessir spjallfundir ekki eingöngu fyrir nýflutta heimilismenn 

heldur einnig fyrir þá sem við töldum vera að einangra sig inná 

herbergjum sínum eða fyrir þá sem okkur þótti ástæða til að koma 

af stað í afþreyingu. Samskiptafulltrúinn fékk  upplýsingar frá 

hjúkrunarfræðingum eða öðrum starfsmönnum um þá sem þyrftu 

að komast í einhverja afþreyingu og í kjölfarið fór af stað ferli sem 

við í sameiningu reyndum að leysa og finna út hvernig best yrði að 

koma viðkomandi af stað hvort sem það var í félagsstarfinu eða í 

íþróttastarfinu.  

Þriðja og síðasta breytingin sem ég gerði á stundatöflunni minni 

á rannsóknartímabilinu var sú að ég lét leikfimina byrja alla daga á 
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sama tíma, eða klukkan 11:00. Ég taldi það myndi auka líkurnar á 

því að fólkið myndi frekar eftir leikfiminni ef tímarnir byrjuðu 

alltaf á sama tíma alla daga vikunnar. Eftir ábendingar 

heimilismanna einfaldaði ég leikfimina og hafði æfingarnar 

eingöngu sitjandi á stólum en hafði áður alltaf haft standandi 

æfingar í 10 mínútur áður en sest var niður og gerðar æfingar. Þetta 

átti eftir að hjálpa mér töluvert við það að fá þau til að prófa að 

koma í leikfimina. Auk framangreindra breytinga á stundatöflunni, 

athugaði ég og skráði niður nöfn þeirra sem mættu í leikfimi í tvær 

vikur á einni ákveðinni hæð. Næstu tvær vikurnar bankaði ég hjá 

öllum heimilismönnum á sömu hæð og lét þá vita að leikfimin væri 

að hefjast. Ég skráði svo niður þá sem mættu í leikfimina og 

kannaði hvort um aukna þátttöku væri  að ræða.  

3.6 Gagnaöflun 

Rannsóknin fór fram árið 2009 og 2010.  Gagnaöflunin fólst 

aðallega í viðtölunum við heimilismenn og skráningum á fjölda 

þeirra sem mættu í leikfimitíma. Einnig hélt ég dagbók þar sem ég 

skráði þau atriði sem mér þóttu áhugaverð og gætu hjálpað mér við 

vinnslu ritgerðarinnar. Ég skráði niður tilfinningar mínar og líðan, 

óvænt atvik, samræður við þátttakendur og aðra heimilismenn, sem 

og viðbrögð og skoðanir íbúanna eftir að þau höfðu komið í 

æfingar til mín. Þá gætti ég þess að skrá hjá mér helstu niðurstöður 

fundanna með samskiptafulltrúanum og iðjuþjálfanum.   

3.6.1 Viðtöl - spjallfundir  

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við nýflutta heimilismenn. 

Viðmælendur voru átta og leitaðist ég við að hafa viðtölin eða 

spjallfundina  létta og  þægilega. Viðtölin voru óformleg og opin og 

þróuðust eftir því sem viðmælendur og rannsakandi kusu; þó 

studdist ég við rannsóknarspurningar mínar.  

Viðtölin fóru fram inná herbergjum fólksins á Hrafnistu. 

Viðtölin voru tekin á átta mánaða tímabili, árið 2009 til 2010. 

Viðtölin tóku yfirleitt um eina klukkustund. Spurningarnar tóku til 

ýmissa þátta og umræðurnar snérust meðal annars um viðhorf 

fólksins til Hrafnistu og hvernig upplýsingum til fólksins væri 

háttað. Ég hafði áhuga á því að fá sem flestar upplýsingar hjá 
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heimilisfólkinu varðandi það sem því þótti ábótavant eða betur 

mætti fara og reyndi einnig að öðlast heildarsýn yfir áhugamál, 

skoðanir og líðan fólksins og það sem því lá á hjarta. Einnig vildi 

ég vita hvort viðkomandi hefði verið í einhverri hreyfingu áður en 

hann flutti inn á heimilið. Það reyndist ekki erfitt að fá fólk til að 

tjá sig því allir höfðu áhuga á málefninu sem snerti það, viðtölin 

urðu lífleg og mikið magn upplýsinga kom fram sem voru 

rannsókninni til framdráttar.   

Í viðtölunum spunnust umræður sem ég hafði upphaflega ekki 

gert ráð fyrir í rannsókninni. Þessar umræður urðu síðar mikilvægir 

þættir í rannsóknarvinnu minni. Þannig þróaðist rannsóknin og 

mótaðist á meðan hún fór fram. Eftir viðtölin mælti ég mér mót við 

þátttakendur aftur eftir ákveðinn tíma þar sem við fórum í 

sameiningu yfir þau atriði sem höfðu komið upp á fyrri spjallfundi 

og tókum stöðuna. Þessir seinni spjallfundir voru ekki teknir upp en 

þó skráði ég niður það sem mér þótti athyglisverðast.  

3.7 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp og afrituð. Umræðurnar voru síðan skráðar 

frá orði til orðs. Úrvinnsla gagna fór fram jöfnum höndum meðan á 

rannsókninni stóð, þar sem niðurstöður gátu strax haft áhrif á 

tilhögun starfsins á rannsóknartímabilinu. Við lyklun var leitað eftir 

ákveðnum meginþemum og strikað undir öll orð og orðasambönd 

sem voru álitin mikilvæg og hjálpleg við að þrengja gögnin til að 

geta túlkað niðurstöðurnar út frá rannsóknarspurningunum. Að því 

loknu tók við ígrundun og allar hugleiðingar, vangaveltur og 

hugmyndir sem vöknuðu voru skráðar niður til að koma auga á 

mynstur og tengsl í gögnunum. Dagbókarfærslur voru skoðaðar til 

hins ýtrasta og reynt að finna þemu og draga fram athyglisverða 

punkta sem upp komu þar. Niðurstöðurnar voru skoðaðar í ljósi 

þeirra fræða sem rætt var um í fræðilega kaflanum.  

3.8 Siðferðileg atriði 

Fengin voru tilskilin leyfi bæði frá Hrafnistu og þátttakendum 

sjálfum til að vinna að starfendarannsókninni þar sem ég sem 

íþróttakennari rannsakaði eigið starf. Í viðtölunum við 

viðmælendur ríkti einlægni og ýmis viðkvæm málefni bar á góma. 
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Eldra fólkið var opið og talaði tæpitungulaust um það sem því lá á 

hjarta. Í niðurstöðukaflanum er ekki greint frá nöfnum þátttakenda 

til að vernda þá sem þátt tóku í rannsókninni og til að gæta fyllsta 

trúnaðar við þátttakendur en það er ekki síst gert til að fólk skaðist 

ekki af þátttöku sinni.  

Staða mín í rannsókninni sem rannsakandi getur verið álitamál. 

Rannsóknin var allt í senn lokaverkefni mitt og atvinnan mín og 

það skipti mig máli að hún gengi sem best. Hagsmuna minna og 

hlutlægni gæti mögulega hafa gætt í rannsókninni en þessi staða 

rannsakanda er einkennandi fyrir starfendarannsóknir (Gretar L. 

Marinósson, 2004).   
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4 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og 

þær ræddar.  

Niðurstöðurnar byggjast á viðtölum við nýflutta heimilismenn, 

dagbókarfærslum, hugleiðingum mínum sem og samstarfi milli 

hinna ýmsu fagaðila sem vinna á Hrafnistu í Hafnarfirði. 

Markmiðið var að svara rannsóknarspurningunum sem lagðar voru 

fram. Greint verður heiðarlega og af einlægni frá reynslu minni af 

spjallfundunum og samskiptum við nýflutta heimilismenn. 

4.1 Reynsla mín af heimsóknunum urðu kveikjan 

Heimsóknir til nýfluttra heimilismanna byrjuðu nokkrum vikum 

áður en ég hóf rannsóknina mína formlega. Reynsla mín af  þessum 

heimsóknum urðu til þess að mig langaði til að rannsaka nánar það 

sem ég hafði á tilfinningunni. Ég trúði því og lagði upp með það að 

með því að heimsækja fólkið inn á þeirra eigið herbergi og ræða 

við það, gæti ég myndað tengsl við það og þannig næði ég að 

kynnast því á þeirra eigin heimili, finna út og hlusta á hvaða þarfir 

og væntingar fólkið hefur og reyna að kveikja áhuga hjá fólkinu til 

að koma í leikfimi. En rannsóknir hafa sýnt að góð samskipti á 

milli íbúa öldrunarheimila og starfsfólks sem þar vinnur geta skipt 

sköpum þegar um líðan og lífsgæði fólksins er að ræða. Auk þess 

vill eldra fólkið að það sé komið til móts við þarfir þess og það 

finni að það skipti máli og að á það sé hlustað (Ingibjörg 

Hjaltadóttir, 2001 og Sigrún Gunnarsdóttir, 2000). Því valdi ég að 

fara þá leið að útbúa æfingaáætlun í samráði við fólkið og með 

þeirra samþykki.  En það er markmið okkar á endurhæfingar-

deildinni á Hrafnistu að hlúa sem best að heimilisfólkinu í 

sambandi við hreyfingu og mæta þeim á þeirra líkamlegu 

forsendum.  

4.2 Hvað gerist er íþróttakennari útbýr æfingaáætlun? 

Þegar ég átti spjall við nýflutta heimilismenn var margt sem bar á 

góma og greinilegt að þörf var á þessum spjallfundum. Þeir skiluðu 

sér í því að fleiri fóru að mæta í leikfimi og í hreyfingu almennt hjá 
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mér. Ég kynntist nemendum mínum betur og á annan hátt en ég 

hafði áður gert. Þegar upp var staðið voru spjallfundir mínir við 

þátttakendur allt í senn úrlausnir, ráðleggingar, upplýsingagjöf og 

hreinlega það að vera til staðar, hlusta á og til þess að stuðla að 

auknum lífsgæðum þeirra. Ég greindi viðtöl mín eftir spjallfundina 

í þrjú þemu. Í fyrsta lagi: ánægju og skilvirkni, í öðru lagi: tengsl 

og í þriðja lagi: umhyggju og virðingu. Niðurstöðurnar eru hér að 

neðan. 

4.2.1 Ánægja og skilvirkni 

Það má draga þá ályktun út frá viðtölunum að þátttakendur voru 

ánægðir og fengu jákvæða upplifun af spjallfundunum. Fundirnir 

leiddu af sér í öllum tilvikum jákvæðar breytingar. Eins og einn 

þátttakandi sagði: 

...kærar þakkir fyrir að líta inn til mín, endilega komdu fljótt 

aftur,... kem í leikfimi strax á morgun.  

Annar þátttakandi tók svona til orða: 

...ekki hafði ég hugmynd um að það væri leikfimi á hverjum 

degi hérna,...það verður greinilega nóg fyrir mig að gera hér.  

Þátttakendur voru almennt mjög jákvæðir gagnvart því að prófa að 

koma í leikfimina til mín eins og einn lýsti svo vel: 

 ...já því ekki það, ég hef nú gott af því, ég get alveg prófað, 

það sakar ekki en má ég ekki hætta ef mér líkar ekki? 

Annar sagði: 

...dóttir mín var einmitt að spyrja mig hvort það væri ekki 

leikfimi í boði...ég get þá sagt við hana að ég sé ekki alltaf 

að góna á sjónvarpið, sú verður glöð. 

 

 Allir þátttakendurnir fengust til þess að mæta í einhverja 

hreyfingu en sex af átta þátttakendum komu í leikfimina og mættu 

reglulega og eru enn að mæta. Þeir tveir sem ekki höfðu áhuga á að 
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koma í leikfimi, mættu í sund og í æfingar í tækjasal. Það má þó 

velta því fyrir sér hvort þessi góða mæting hjá þátttakendum og 

jákvæðu undirtektir hafi haft eitthvað með það að gera að 

þátttakendur kunnu ekki við annað en að mæta. Hvers vegna? Jú, 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á því hvernig aldraðir takast á við 

þær breytingar sem fylgja því að flytja inn á öldrunarheimili sýna 

að fólkið tekur oft því sem að því er rétt, það hlýðir því sem því er 

sagt að gera (Lee o.fl., 2002). Þátttakendurnir mættu 

samviskusamlega samkvæmt æfingaáætlun sem sett var fyrir, en 

það var algerlega gert með þeirra samþykki og einungis einn af  

átta þátttakendum voru stopulir í mætingu. En þegar ég átti spjall 

við þennan sem ekki hafði mætt sem skyldi kom í ljós að hann 

„hreinlega nennti ekki alltaf þessu sprikli“, eins og hann orðaði 

það. Ég hugleiddi þetta í dagbókinni minni:  

... er að velta  því fyrir mér hvort ég sé að ganga of langt til 

að fá fólkið til að hreyfa sig. Banka á dyrnar hjá því, skrifa 

niður stundatöflu með æfingaáætlun og lími hana á dyrnar 

eða jafnvel ísskápinn, læt kalla í kallkerfið að leikfimin sé að 

hefjast, gaspra á göngunum um að leikfimin sé að hefjast og 

þar fram eftir götunum. Er ég kannski að ganga af göflunum 

í þessari blessuðu rannsókn minni? Fólkið þorir ekki annað 

en að mæta, kannski langar það ekki til að dingla sér í 

leikfimi hjá mér, það vill bara fá að vera í friði, slaka á og 

nennir þessu ekki. (Dagbókarfærsla, 12. júní 2009) 

Í heimsóknum mínum á spjallfundunum útbjó ég ásamt þátt-

takendum æfingaáætlun. Æfingaáætlunin var gerð í góðu samráði 

við þátttakendur og þeir völdu sér daga sem hentuðu til þess að 

koma í leikfimi eða aðra hreyfingu hjá mér. Stundum kom í ljós að 

leikfimin stangaðist á við annað en við fundum þá í sameiningu 

nýja tíma sem hentuðu, skrifuðum þá á blað sem ég hengdi síðan 

upp á vegg, ísskáp, útihurðina eða bara þar sem heimilismenn 

óskuðu. Nær allir vildu hafa æfingaáætlunina eða stundatöfluna á 

góðum stað þar sem væri líklegt að þeir myndu auðveldlega getað 

gluggað í hana.  

 

 



 

32 

 

Einn þátttakandi tók svo til orða: 

...setjum þetta bara á ísskápinn, það er alveg víst að hann 

opna ég mörgum sinnum á dag, enda sérðu ístruna á mér... 

og viðkomandi strauk um maga sinn.  

Mér þótti mikilvægt að koma því á framfæri í heimsóknunum 

við heimilisfólkið að allir gætu tekið þátt í leikfiminni, þrátt fyrir 

fatlanir eða annað sem hamlað gæti þátttöku þeirra. Bruner 

undirstrikar mikilvægi þess að borin sé virðing fyrir fólki sem flutt 

er inn á öldrunarheimili og að finna þessa einstaklingsmiðuðu 

lausn. Með því verður hinn aldraði öruggari með sig og finnur að 

það er ýmislegt hægt (Bruner, 1996).  Í flestum tilvikum er hægt að 

finna leiðir til að framkvæma hluti og finna lausnir, það er bara að 

útfæra hlutina á réttan hátt. Því taldi ég að með því að útbúa 

æfingaáætlun fyrir hvern og einn út frá hans eigin getu og vilja, 

væri mikilvægt innlegg í þeirri persónumiðuðu þjónustu sem 

starfsfólki í öldrunarþjónustu ber að hafa að leiðarljósi. Ég skrifaði 

í dagbókina:  

...ég þarf greinilega að athuga hvort ég geti ekki breytt 

leikfiminni hjá mér. Eftir tímann í dag var ég að spjalla við 

fólkið og þeim fannst tíminn hjá mér erfiður. Voru þreytt og 

uppgefin og spurðu mig hvort ég gæti ekki haft leikfimina 

eitthvað léttari. Ég spurði þau hvað þeim fyndist ef ég myndi 

kenna leikfimina eingöngu sitjandi og þau voru sammála um 

að það væri ekki svo vitlaus hugmynd. Ég ætla að tala við 

fleiri og heyra hvernig þeim líst á að vera bara í sitjandi 

leikfimi? (Dagbókarfærsla,  maí 2009) 

Í kjölfar umræðna um að leikfimitímarnir væru of erfiðir hjá mér 

ákvað ég að hafa æfingarnar í leikfiminni eingöngu sitjandi. Eftir á 

að hyggja held ég að þessi breyting hafi haft sitt að segja varðandi 

aukningu í leikfiminni. Ég þurfti stundum að sannfæra heimilis-

fólkið um að koma og prófa leikfimina eða eins og einn 

heimilismaður sagði: 
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...ég get ekkert hreyft mig en fyrst ég get setið á stól þá skal 

ég koma og prófa.“  

Viðkomandi mætti vel frá því hann prófaði að koma. Það að 

koma til móts við fólk og skilja hegðun og líðan einstaklinganna 

svo hægt sé að mæta þeim á persónulegan og einstaklingsmiðaðan 

hátt er að mínu mati samfellukenningin í hnotskurn enda gerir hún 

ráð fyrir að engir tveir séu eins (Jón Björnsson, 1996).  En þessi 

persónumiðaða þjálfun og nálgun í öldrunarþjónustu er sífellt að 

aukast og kröfurnar um þessi vinnubrögð eiga, tel ég, að vera höfð 

að leiðarljósi þegar vinna með öldruðum er annars vegar, því það 

sem hentar einum hentar ekki endilega öðrum.  

4.2.2 Tengsl  

Sambandið á milli mín og þátttakenda varð einhvern veginn 

öðruvísi en sambandið á milli þeirra sem ég hafði ekki heimsótt og 

átt spjall við. Mér fannst eins og ég þekkti þátttakendurna í 

rannsókninni betur eins og þessar hugleiðingar mínar sýna: 

...samband okkar er svolítið sérstakt, ég þekkti hana ekkert 

áður en ég átti með henni spjall. Við náðum eitthvað svo vel 

saman á spjallfundinum og við bara smullum eins og flís við 

rass. Hún sagði mér margt, margt milli himins og 

jarðar...hún var til í að koma í leikfimina, var strax jákvæð 

og ég þurfti ekkert að dekstra hana... hún mætir vel í 

leikfimina, missir ekki úr tíma... alltaf er það sama sagan... 

hún leitast eftir augnsambandi við mig þegar leikfimin er að 

hefjast, flest allir sestir og um það bil 40 manns mættir og fá 

sæti eftir auð. Hún lítur á mig og bíður eftir því að ég komi 

til hennar, taki í höndina á henni og leiði hana á staðinn sem 

hún vil alltaf sitja á. Það er orðið dálítið sérstakt samband 

okkar á milli, þegar hún birtist í dyragættinni á 

leikfimissalnum, stoppar hún, bíður eftir að ég líti á hana og 

við horfumst í augu og hún nikkar til mín. Hún vill alltaf 

sitja á sama stað, hún veit að ég redda því, þrátt fyrir það að 

það sé kannski fullsetið á þeim stað sem hún vill sitja. Ég 

hliðra þannig til að hún fær sæti á sínum stað. Í lok 

leikfimitímans gengur hún að mér og þakkar mér fyrir 
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tímann og alltaf segir hún það sama: „Helena mín þakka þér 

kærlega fyrir tímann, það er alveg nauðsynlegt að liðka sig 

svona“ og svo fæ ég klapp á bakið og jafnvel einn koss en 

það er svona spari. (Dagbókarfærsla, 10. nóvember 2009)   

Rannsókn sem þær Ingibjörg Hjaltadóttir (2001) og Sigrún 

Gunnarsdóttir (2000) framkvæmdu á líðan eldra fólks á 

öldrunarheimilum styðja mikilvægi góðra samskipta. Þær sýna að 

eldra fólkinu fannst samskipti sín við starfsfólkið skipta mestu máli 

varðandi aukin lífsgæði og líðan. Með heimsóknum til 

heimilisfólksins skapaðist traust og gott samband milli mín og þess. 

Ég hafði það á tilfinningunni að því þótti vænt um það að ég væri 

komin til þess að eiga smá spjall um hitt og þetta. Ég lagði á það 

áherslu að hafa spjallið eins þægilegt og laust við öll formlegheit 

og ég mögulega gat og með því tel ég að mér hafi tekist að mynda 

sérstakt samband á milli mín og þátttakenda. Spjallið leiddi iðulega 

til þess að þátttakendur sögðu mér frá því sem betur mætti fara og 

því sem þeim þótti ábótavant og mér þótti það bera vott um það 

traust sem þeir báru til mín. Fólkið fór að tala um hluti sem komu 

leikfiminni ekki við en skiptu máli varðandi lífsgæði þess.   

Sem dæmi má nefna þegar einn þátttakandi greindi mér  frá því 

á spjallfundi að hann væri ósáttur við það að sitja til borðs í 

matsalnum með fólki sem hann gæti svo lítið talað við sökum þess 

að þau væru heilabiluð. Annar þátttakandi hafði fengið úthlutaðan 

óhentugan baðtíma og var afar óhress með það. Einn þátttakandi 

þurfti að láta lagfæra hjálpartæki, annar með ótengdan síma og gat 

því ekki hringt. Loks má nefna þátttakanda sem fannst hann þurfa 

betri lýsingu í herbergið sitt. Það var ýmislegt sem fólkið sagði 

mér, treysti mér fyrir og mér fannst ekkert annað í stöðunni en 

ganga í málin, tala við rétta aðila og sjá til þess að þau yrðu leyst. 

Þriðja júní skrifa ég:  

....af hverju er ekki búið að redda þessu fyrir fólkið? Ég er að 

redda nýjum baðtímum, redda símabilunum, redda 

sætaskipan í matsalnum, redda hinu og þessu. Hvert er þessi 

rannsókn að fara? Hvað er fólkið að meina...ég kom til 

fólksins í spjall til þess að fá fleiri til mín í leikfimi og svo er 
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ég bara í einhverjum reddingum endalaust. (Dagbókarfærsla, 

3. júní 2009) 

Ég velti því fyrir mér hvort athyglin og þessi umhyggja sem ég veitti 

þeim hafi orðið til þess að fólkið kom frekar í leikfmina. Hver veit?   

4.2.3 Umhyggja og virðing  

Ég gerði mér ekki almennilega grein fyrir mikilvægi spjallfundanna 

fyrr en ég fór að rýna í gögnin. Þátttakendurnir fóru að reiða sig á 

mig varðandi eitt og annað og viðtölin sem í upphafi beindust að 

því að fá fólkið í einhverja hreyfingu, urðu miklu viðameiri og fóru 

að snúast um aðra hluti en ég bjóst við í upphafi. Ég fann að 

heimilisfólkinu þótti gott að ég gaf mér tíma til að spjalla og tíma 

til að hlusta en þátttakendur spurðu mig oft í miðju spalli hvort þeir 

væru ekki að tefja mig.  

Í viðtölunum kom í ljós að margir voru einmana og mér fannst 

eins og þátttakendur þörfnuðust einfaldlega nærverunnar en þetta er 

í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýnt hafa að fólk upplifir 

oft einmanaleika og óhamingju þegar það flytur inn á 

öldrunarheimili (Lee o.fl., 2002; Nay, 1995).  

Það má ef til vill spyrja hvort ég hafi komið of fljótt til fólksins 

eftir að það flutti inn, en ég vildi fá fólkið sem fyrst til að tileinka 

sér það að mæta í leikfimi áður en það færi að koma sér í ákveðna 

rútínu sem oft er erfitt að brjóta upp. Þó hafa rannsóknir ekki bara 

sýnt fram á það neikvæða við að flytja inn á öldrunarheimili. Sumir  

upplifa létti við að flytja inn á öldrunarheimili því þá eru þeir ekki 

einir lengur og fólkið finnur líka fyrir öryggi og þar skiptir miklu 

máli að rétt sé farið með öll samskipti á milli starfsfólks, 

heimilisfólks og aðstandenda (Nolan og Dellasega, 2000). Í 

rannsókninni sagði einn þátttakandi frá því að nú þyrfti sonur 

hennar ekki að koma og athuga með hana á hverjum degi, hún væri 

á öruggum stað. 

Á spjallfundunum hafði ég það oft á tilfinningunni að 

heimilisfólkið fann að mér var annt um það, það skipti mig máli að 

því liði vel og ég gæti hjálpað því á einhvern hátt. Nel Noddings 

talar um mikilvægi góðra samtala og hve mikils virði það getur 

verið fyrir fólk að eiga gott spjall (Noddings, 1984). Orð Noddings 
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vöktu mig til umhugsunar um mikilvægi umhyggjunnar og 

samræðunnar í samskiptum við skjólstæðinga mína á Hrafnistu og 

það að fólkið finni að það skipti einhverju máli og sé ekki eitt og 

afskipt eftir að flutt er inn á endastöðina. En samræðan er svo 

mikilvægt tæki og hjálplegt þar sem hægt er að komast að vel 

upplýstri niðurstöðu og ekki síður til að mynda tengsl sem geta svo 

stuðlað að umhyggjusömum samskiptum í kjölfarið.  

Ég hefði getað spjallað lengur við nær alla þátttakendur en 

þennan klukkutíma sem ég gaf mér. Almennt í vinnu minni á 

Hrafnistu hefur mér fundist ég þurfa að gefa fólkinu miklu meiri 

tíma en ég hef getað. Ég er alltaf í kappi við tímann og 

stundatöfluna. Ég er stundum hálfpartinn að rjúka í burtu í miðju 

samtali við einstaklinga.  Tilfinning mín er sú að heimilisfólkinu 

þykir gott að tala við einhvern. Hér kemur hugleiðing sem ég skráði 

hjá mér eftir einn spjallfund við þátttakanda en hugleiðingarnar 

segja kannski svolítið um það sem mér þótti vera rauði þráðurinn í 

gegnum alla rannsóknina mína en það er mikilvægi góðrar 

samræðu við fólk:   

Tilgangur viðtalsins var kannski ekki alveg eins og ég bjóst 

við fyrirfram. Mér fannst hreyfingin og það að fá 

viðkomandi til þess að koma til mín í leikfimi eða hreyfingu 

vera aukaatriði í spjalli okkar. Viðkomandi hafði svo mikið 

að segja mér en áhugi hans á því að koma í leikfimi var 

svona la la. Æfingaáætlunin er klár en það verður gaman að 

sjá hvernig mætingin verður.. Ég fann að ég hefði getað setið 

helmingi lengur og spjallað, en stundataflan mín leyfði það 

ekki. Það er svo margt sem kemur í ljós í svona saklausu 

spjalli. Ég gæti skrifað bók um ævi hvers og eins, þvílíkan 

viskubrunn sem þetta fólk hefur að geyma, svo segja þau 

líka svo skemmtilega frá, eru eitthvað svo hokin af reynslu, 

mikið er ég heppin að fá að vinna með þessu fólki, mér 

finnst það vera forréttindi. (Dagbókarfærsla, 16. júní 2009)  

Í viðtölunum sköpuðust oft opnar, áhugaverðar og skemmtilegar 

umræður og ljóst að eldra fólkinu þykir afskaplega gaman að tala 

um liðna tíð, börn sín og maka.  
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Einn þátttakandi lét hugann reika um liðna tíð og sagði: 

...ég var nú í sýningarhóp KR...fór um landið og sýndi 

leikfimiæfingar...það var þá sem við sáumst fyrst...áttum 

fjögur börn og allt KR ingar...ég held nú ekkert sérstaklega 

með KR nú orðið, held oftast með liðinu sem er að tapa. 

Þetta kemur heim og saman við öldrunarinnsæiskenninguna en 

kenningin telur að sá sem hefur öðlast öldrunarinnsæi sé víðsýnn, 

hafi aukna lífsánægju og umburðarlyndi og telur einveruna 

mikilvægari og jákvæðari en áður. Út frá öldrunarinnsæis-

kenningunni hafa verið settar fram leiðbeiningar fyrir fólk í 

umönnun aldraða. Þar er hvatt til þess að fólk ræði um liðinn tíma, 

æsku sína, líf sitt og upplifanir (Helga S. Ragnarsdóttir, 2006; 

Tornstam, 2003). Þetta voru meðal annars hlutir sem ég kom inná í 

viðtölunum með heimilisfólki, ég  bað fólk að segja mér í grófum 

dráttum lífssögu sína til að fá smá innsýn inn í líf viðkomandi svo 

ég væri betur í stakk búin að finna og jafnvel benda fólkinu á þá 

hreyfingu sem það gæti mögulega haft áhuga á. 

Þetta kom upp í huga minn eftir eitt viðtalið:  

Gæti verið að honum finnist auðvelt að tala við mig? Er 

kannski gott að tala við eina svona unga „stelpuskjátu“? 

Hefur enginn tíma til að tala við gamla fólkið? Gefur sér 

kannski enginn tíma til að tala við fólkið? Þyrfti að setja inn 

í vinnuskipulagið hjá starfsfólki spjall með gamla fólkinu? 

Er niðurskurðurinn orðinn svona gríðarlegur hjá Hrafnistu að 

starfsfólkið hefur ekki tíma til að ljá fólkinu eyra sökum 

anna? Hvað er eiginlega málið? (Dagbókarfærsla, 9. mars 

2009) 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að í umhyggjunni felist 

meðal annars trú á hæfileikum og getu skjólstæðinga og virðingin 

vaxi og dafni í þeim samskiptum sem einkennast af jákvæðni. 

Umhyggjan er yfirleitt mikilvægur þáttur í augum starfsfólks á 

öldrunarheimilum og það er trú mín að allt starfsfólk Hrafnistu hafi 

það að leiðarljósi í vinnu sinni. 
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4.3 Höfðu samráðsfundir áhrif á mætingu í íþróttatíma? 

Samráðsfundirnir voru haldnir vikulega. Farið var yfir hverjir voru 

að flytja inn á heimilið og þá íbúa sem þyrftu á heimsóknum okkar 

að halda. Samskiptafulltrúinn upplýsti okkur  í grófum dráttum um 

hagi hvers og eins. Einnig var farið yfir mál þeirra íbúa sem þóttu 

vera í þörf fyrir að komast í einhverja iðju eða hreyfingu, íbúa sem 

okkur þótti vera að einangra sig og var þá farið eftir ábendingum 

frá hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum og öðrum starfsmönnum. Á 

samráðsfundunum var farið yfir mál þeirra íbúa sem höfðu verið 

heimsóttir af íþróttakennara og iðjuþálfa og upplýsingum miðlað. 

Farið var yfir í hvaða farvegi viðkomandi væri, hvar væri pottur 

brotinn og hvað mætti betur fara. Að mínu mati voru 

samráðsfundirnir góðir og gagnlegir og eftir einn fundinn skrifaði 

ég:  

Fundirnir hjá okkur eru vonandi komnir til að vera, ég er að 

fá upplýsingar um gamla fólkið sem ég myndi annars ekki 

fá, stundum kemur það til mín í leikfimi og ég hef jafnvel 

aldrei séð það áður, það bara mætir og ég veit hreinlega 

ekkert um það. Finnst það óþægilegt. Það er svo miklu betra 

að vita aðeins deili á fólki og vita hvað það heitir, áður en ég 

fer að kenna því. (Dagbókarfærsla, 27. janúar, 2009)  

Það er ljóst að fundirnir höfðu gríðarlegt gildi fyrir mig. Ég fékk 

miklar upplýsingar um heimilismenn sem var gott veganesti fyrir 

mig að taka með mér á spjallfundina. Upplýsingar sem mér þóttu 

gagnlegar þegar ég kenndi fólkinu leikfimi eða var með það í 

einhvers konar hreyfingu. Fundirnir voru hvetjandi þar sem 

rannsóknarvinir mínir, samskiptafulltrúinn og iðjuþálfinn voru 

duglegir að hrósa mér og styðja mig við það sem ég var að fást við 

og duglegir að benda mér á hluti sem betur máttu fara. Eins og 

þegar rannsóknarvinir mínir bentu mér á það að eiga aftur spjall við 

nýflutta heimilismenn eftir nokkrar vikur til að fara yfir málin og 

jafnvel skoða hvort eitthvað mætti betur fara í sambandi við 

æfingaáætlunina.   
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Og ég hélt áfram að láta hugann reika: 

Mikið held ég að við séum að gera góða hluti hér með 

samráðsfundunum okkar. Það er svo margt sem okkur hefur 

áskotnast með þeim. Fólkið er farið að mæta betur í 

leikfimina, það er líka betri mæting í vinnustofuna hjá 

iðjuþálfanum. Við erum greinilega að gera rétt með 

heimsóknum okkar og þessi teymisvinna okkar er að skila 

sér til skjólstæðinganna, það er ekki spurning. Okkur er 

öllum svo umhugað að  láta heimilisfólkinu líða betur, 

hressa það við með því að virkja fólkið til þátttöku. 

(Dagbókarfærsla, 22. apríl 2009)  

Ég, samskiptafulltrúinn og iðjuþálfinn vorum sammála um að 

það yrði að halda betur utan um hvern og einn heimilismann og 

fylgja því eftir að fólkið mætti í þá afþreyingu sem í boði var. Þetta 

er stóri vandinn: fólkið langar til að mæta en gleymir því. Hvernig 

er hægt að finna leiðir til þess að halda betur utan um stundatöflu 

hvers og eins? Við teljum aðalástæðuna fyrir því að fólkið mætir 

ekki í leikfimina sé sú að það hreinlega man ekki eftir henni. 

Ég ákvað að kanna í kjölfar þessarar umræðu hjá okkur hversu 

margir myndu mæta í leikfimina hjá mér ef ég bankaði uppá hjá 

heimilisfólkinu og léti það vita að leikfimin væri um það bil að 

hefjast. Ég skráði niður alla sem mættu í leikfimi á einni ákveðinni 

hæð í heila viku, næstu vikuna bankaði ég uppá hjá öllum á 

hæðinni og lét heimilisfólkið vita að leikfimin væri að byrja. Ég 

skráði niður mætinguna og aukningin var veruleg. Af þeim 29 

einstaklingum sem bjuggu á hæðinni voru að meðaltali 11 sem 

mættu í leikfimi vikuna sem ég lét ekki vita en þegar ég bankaði 

uppá mættu að meðaltali 16 heimilismenn.  

Mér finnst þessi aukning gefa til kynna að nauðsynlegt sé að láta 

fólkið vita þegar það á að mæta í ákveðna afþreyingu. Ekki má 

gleyma því að mikill meirihluti heimilisfólks á Hrafnistu á við 

einhverja minnisskerðingu að stríða. Samskiptafulltrúinn tjáði mér 

og iðjuþálfa að hann hafi ýtt undir það á fundi með starfsfólki á 

dvalarheimilinu hversu mikilvægt það væri að vera duglegur að 

virkja heimilismenn til afþreyingar og reyna af fremsta megni að 

fylgja eftir þeirri stundatöflu sem hver og einn heimilismaður hefur. 
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Starfsfólkið í aðhlynningunni hefur verið duglegt að fylgja eftir 

stundatöflu hvers og eins en betur má ef duga skal.  

Ég velti því fyrir mér hvort það væri ekki hægt að hafa einn 

starfsmann á dvalarheimilinu eingöngu í því að virkja fólkið til 

þátttöku og passa uppá að það myndi mæta. Á hjúkrunarheimilinu 

er starfsmaður sem sér um svo kallaða virkni en sá hinn sami 

vinnur við að koma fólkinu meðal annars í æfingar hjá 

sjúkraþálfara, æfingar hjá iðjuþálfa, kóræfingar og þess hátttar. Ég 

tel að allir myndu græða á því, bæði heimilismenn og Hrafnista, ef 

búið yrði til stöðugildi á dvalarheimilinu fyrir starfsmann sem sæi 

um þessa virkni. 

4.4 Betri mæting í leikfimi á rannsóknartímabilinu 

Ég hef skráð niður mætinguna í leikfimina hjá mér frá því ég 

byrjaði að starfa á Hrafnistu. Þessar skráningar sýna að árið 2009 

var mætingin í 3 mánuði samtals 1043 einstaklingar en árið 2010 

þegar ég fór að hafa reglulega fundi með heimilismönnum inni í 

stundatöflunni, mættu 1544 nákvæmlega þessa sömu mánuði og ég 

skráði árið 2009. Að meðaltali voru í kringum 21 einstaklingur að 

mæta í hvern leikfimistíma hjá mér árið 2009 en  33 einstaklingar 

árið 2010. Ég tel að þessi aukning komi ekki eingöngu til vegna 

spjallfundanna og samráðsfundanna. Heldur gæti ástæðan einnig 

verið sú að ég var farin að halda betur utan um hvern íbúa, þ.e.a.s 

fylgja fólki betur eftir, gefa fólkinu meiri tíma til að spjalla, láta 

alltaf vita af leikfiminni í setustofunni og dægradvölinni og minna 

heimilisfólkið á leikfimina á göngum Hrafnistu. Ég held áfram að 

skrifa í dagbókina: 

Mér finnst ég þekkja fólkið betur sem ég er að kenna... 

einnig gef ég mér, þegar ég hef tækifæri til, góðan tíma bæði 

fyrir og eftir leikfimitímann  að spjalla og gefa mig að 

fólkinu auk þess sem ég reyni að vera hress, kát og 

hvetjandi. Ég held að þessir þættir séu allir að hjálpa til 

varðandi aukna þátttöku hjá mér í leikfiminni, ég er ekki í 

nokkrum vafa, ásamt því að við iðjuþálfinn og 

samskiptafulltrúinn vinnum vel saman. (Dagbókarfærsla, 7. 

júní 2010)  
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4.5 Óvænt atvik 

Það óvænta gerðist í lok rannsóknarinnar hjá mér að einn 

þátttakandi ákvað að flytja aftur heim til sín. Ákvað eftir rúma 

mánaðardvöl á Hrafnistu að flytja aftur til sonar síns og hans 

fjölskyldu. Fyrstu viðbrögð mín voru þau að þetta væri slæmt fyrir 

rannsóknina og að ég hefði brugðist á einhvern hátt eins og 

eftirfarandi hugleiðingar úr dagbók minni sýna: 

...fannst eins og ég hafi brugðist einstaklingnum, mér fannst 

ég hefði getað reynt að koma honum í eitthvað hópastarf þar 

sem hann hefði getað fundið sig, reynt að finna lausn sem 

hentaði viðkomandi þrátt fyrir að hann væri kominn í góðan 

farveg hjá mér varðandi hreyfingu, þarna klikkaði ég. 

(Dagbókarfærsla, 31. mars 2009) 

Einstaklingurinn kom til mín í tækjasal nokkrum sinnum og í 

sund. Honum fannst erfitt að samlaga sig að því samfélagi sem er á 

Hrafnistu. Sagði að það væru svo margir heilabilaðir og ruglaðir og 

erfitt væri að spjalla við fólk, hann hefði engan að tala við auk þess 

sem hann fann fyrir einmanaleika. Kannski var það ekki ég sem 

brást heldur er það raunveruleiki að það er alltaf einhver sem ekki 

vill búa á Hrafnistu og ákveður að flytja burt þó svo að það gerist 

afar sjaldan. Með þessa reynslu í farteskinu get ég lagt mig enn 

betur fram um að mæta þörfum eldra fólksins á Hrafnistu.  

Annað óvænt atvik í rannsókninni var þegar okkur var tilkynnt 

að leggja ætti starf samskiptafulltrúa niður. Starf 

samskiptafulltrúans ætti að færast yfir á hjúkrunarfræðinga. Þessi 

breyting lagðist ekkert sérlega vel í mig og iðjuþálfann þar sem 

fundir okkar höfðu verið að gera það gagn sem við lögðum upp 

með í byrjun. Þó svo að rannsókninni hafi að mestu verið lokið 

þegar þessar breytingar gengu í garð, reyndum við að funda með 

hjúkrunarfræðingi sem sá um hverja hæð fyrir sig en það gekk ekki 

alveg nógu vel. Ástæðan var sú að erfiðlega gekk að manna 

dvalarheimilið með hjúkrunarfræðingum. Þegar við héldum fundi 

ásamt hjúkrunarfræðingum þá voru ekki allir hjúkrunarfræðingarnir 

á vakt og þar af leiðandi vantaði upplýsingar. Það er tilfinning mín 

að hjúkrunarfræðingarnir hafi svo mikið á sinni könnu að það sé 

varla á þær bætandi að sjá um það starf sem samskiptafulltrúinn sá 
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um. Fundir okkar, íþróttakennarans, iðjuþálfans og 

hjúkrunarfræðinganna urðu því ekki eins skilvirkir og ekki eins 

góðir og gagnlegir og fyrri fundir með samskiptafulltrúa. Fundirnir 

voru aðeins aðra hverja viku og innihald þeirra var oft ekki eins 

innihaldsríkt og áður og stundum féllu þeir niður. Það er því ósk 

mín að starf samskiptafulltrúa verði sem áður því þar var unnið 

gríðarlega mikilvægt og gott starf. 

4.6 Þegar öllu er á botninn hvolft 

Að flytja inn á öldrunarheimili hefur verið flokkað sem einn af 

stærstu viðburðum í lífi fólks og því mikilvægt að farið sé rétt að í 

öllum samskiptum (Nolan og Dellasega, 2000). Þegar öllu er á 

botninn hvolft þá tel ég að samskipti mín við nýflutta heimilismenn 

í formi spjallfunda séu að skila sér í svo mörgu öðru en aukningu í 

leikfiminni. Má þar nefna aukningu í tækjasalnum, vatnsleikfiminni 

og í útigöngu. Betri tengsl íþróttakennarans við hvern heimilismann 

skiptir sköpum þegar byggja á upp gott starf. Gott upplýsingaflæði 

á milli fagaðila og gott utanumhald heimilisfólksins skiptir líka 

miklu máli ef starfsemi eins og öflugt íþrótta- og félagsstarf á að 

ganga upp.  

Þar sem ég starfa við að fá heimilisfólkið á Hrafnistu til að 

hreyfa sig og vil að sem flestir séu sem virkastir í íþróttastarfinu er 

ég hrifin af athafnakenningunni þótt ég sé nú ekki alveg jafn róttæk 

í hugsjón minni. Þeir sem aðhyllast athafnakenninguna telja að það 

sé öldruðum best að viðhalda þeim virka lífstíl sem einkenndi fólk 

á miðjum aldri og að það sé það sem veiti fólki vellíðan (Bond o.fl., 

2001). Ég er sammála því að reyna eftir fremsta megni að viðhalda 

og að halda virkum lífstíl en dreg í efa að kröfurnar sem gerðar eru 

varðandi hreyfingu eigi að vera þær sömu og maður myndi vænta 

af fólki á miðjum aldri hvað varðar álag og ákefð  æfinganna, eins 

og hin ýkta athafnakenning vill meina.  

Margir vilja hafa hægar um sig með auknum aldri og starfsfólk á 

öldrunarheimilum ber að virða það sjónarmið og þann lífsmáta sem 

fólkið kýs. Þessi hlédrægni og það að taka ekki þátt er einmitt 

hlédrægnikenningin í hnotskurn (Hooyman og Kiyak, 2008; Rice, 

2001).  Ef fólkið vill ekki taka þátt, ber að virða það. Þetta þarf þó 
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ekki að þýða að fólki sé ekki gerð grein fyrir mikilvægi þess að 

vera virkur og hreyfa sig.  

Það kom í ljós í viðtölunum mínum við heimilisfólkið að það 

virtist almennt gera sér grein fyrir mikilvægi þess að stunda 

einhverja hreyfingu. Það var mismunandi hvort heimilisfólkið hafði 

stundað einhverja hreyfingu áður en það fluttist inn á heimilið en 

það var ekki að sjá að fólk sem hafði vanist því að stunda reglulega 

hreyfingu áður en það flutti inn væri líklegra að koma í leikfimi. 

Þetta er á skjön við samfellukenninguna þar sem hún leggur áherslu 

á að fólk haldi því áfram á efri árum sem það vandist við og tamdi 

sér á yngri árum. Reynsla mín af því að fá fólkið til að mæta í 

leikfimina sýndi að með því að fá fólkið til þess að prófa einn tíma 

var líklegra að það mætti aftur. Einnig tel ég að fólkið verði að 

finna það að það græði eitthvað á æfingunum. Bruner sagði meðal 

annars að með því að bera eitthvað úr bítum og axla ábyrgð, þá lifir 

fólk lengur, veikist síður og viðheldur andlegu atgervi sínu lengur 

(Bruner, 1996).  Það er því nauðsynlegt að koma því að hjá fólki, 

ekki einungis hjá eldra fólkinu heldur líka hjá almenningi, að það 

þarf að axla ábyrgð á eigin heilsu.  

Mig langar að vitna í spakmæli sem Konfusíus lét hafa eftir sér 

fyrir meira en 2500 árum sem mér finnst að eigi svo vel við starf 

mitt og rannsókn þar sem ég er að reyna eftir fremsta megni að 

virkja fólkið, fá það til að prófa leikfimina og til að taka þátt í því 

sem ég hef uppá að bjóða í íþróttastarfinu: 

Segirðu mér frá einhverju er líklegra en hitt að ég gleymi 

því. Sýnirðu mér eitthvað vaknar áhugi minn um stund en 

óvíst er hve lengi hann vakir.Virkir þú mig hins vegar til 

þátttöku í einhverju, mun hugur minn vakna og vaka lengi 

(Hettinger, 1995, bls. 9). 

4.7 Samantekt 

Í ljósi framangreindra niðurstaðna og umræðna vil ég leitast við að 

draga saman svörin við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var 

upp með.  
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Fyrsta rannsóknarspurningin var:  

Hvað gerist þegar íþróttakennari hittir heimilisfólk á 

Hrafnistu í eigin persónu og ræðir við það um þá hreyfingu 

sem er í boði innan heimilisins og útbýr æfingaáætlun, 

hvaða áhrif hefur það á mætinguna? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að með því að gefa 

sér tíma með heimilisfólki, eiga smá spjall við það og hlusta á hvað 

það hefur að segja, náði ég að kynnast fólkinu og mynda tengsl við 

það. Í ljós kom að með því að spjalla saman færðumst við nær 

hvort öðru, heimilismaðurinn og ég. Ýmis málefni bar á góma og 

ég fékk upplýsingar hjá þátttakendum sem voru í flestum tilvikum 

góðar og gagnlegar. Heimilisfólkið var langflest til í að koma í 

leikfimi, var meðvitað um mikilvægi reglubundinnar hreyfingar 

fyrir heilsu sína og það var líklegra en ella að tileinka sér þá iðju ef 

íþróttakennari og heimilismaður ákváðu í sameiningu hverslags 

hreyfingu skyldi stunda. Aukning varð í leikfimi eftir að ég fór að 

hafa spjallfundi með heimilisfólki.  

 

Önnur rannsóknarspurningin var: 

Skipta samráðsfundir íþróttakennara með iðjuþjálfa og 

samskiptafulltrúa máli í sambandi við mætingu í 

íþróttatíma? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hægt var að nýta 

þær upplýsingar sem fengust á spjallfundunum við heimilisfólkið 

til þess að koma heimilisfólkinu í betri farveg varðandi íþrótta- og 

eða félagsstarfið. Samráðsfundirnir leiddu til þess að farið var að 

halda betur utan um mál hvers og eins íbúa. Auk þess gátu 

starfsmenn nýtt sér þær upplýsingar sem upp komu á fundunum og 

miðlað áfram til annarra starfmanna er málið varðaði. 

Niðurstöðurnar sýndu aukningu í leikfimitímum á 

rannsóknartímabilinu. Hvort rekja megi það til samráðsfundanna, 

spjallfunda íþróttakennarans við heimilismenn er ekki víst en má 

leiða að því líkum að í sameiningu hafa þessir þættir haft sitt að 

segja. 
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5 Lokaorð 

Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er mér betur ljóst en áður hve það er 

mikilvægt að ígrunda eigið starf og mikilvægi þess að rýna markvisst í 

samskipti mín við heimilisfólkið á Hrafnistu. Ég vildi leitast við að skilja 

betur samskipti mín við heimilisfólkið og þróa þau til betri vegar. Ég var í 

stöðugri sjálfsskoðun og ég gerði þetta með því að skrá reglulega í 

dagbækurnar mínar hugleiðingar sem vöknuðu eftir fundi eða samtöl við 

þátttakendur, eftir leikfimitíma og eftir fundi með samstarfsfólki.  

Rannsóknin mín var eins og áður segir starfendarannsókn á tiltölulega 

sérhæfðu starfi mínu sem íþróttakennari á öldrunarheimili. Líta má svo á 

að niðurstöður rannsóknarinnar geti átt við fleiri heimili og nýst þar, þar 

sem það er að verða sífellt algengara að íþróttakennarar séu ráðnir til að 

sjá um hreyfingu fyrir fólk á öldrunarheimilum. Það er skoðun mín að 

þeir ættu að geta farið svipaðar leiðir og ég hef farið til að bæta starf sitt. 

Með því að átta sig á mikilvægi samræðunnar, góðrar samvinnu, 

skráningu á eigin starfi og hæfni starfsfólks til að tengjast skjólstæðingum 

er að mínu mati, hægt að byggja upp öflugt og jákvætt starf sem mætir 

þörfum hvers og eins. Jafnframt sýnist mér rannsókn mín gefa til kynna 

að ef starfsfólk fær tækifæri til þess að hlusta á heimilisfólkið, verður til 

ný hugsun og ný þekking. Þekking á því hvaða þarfir, væntingar og 

hugmyndir fólkið hefur varðandi eitt og annað.  

Eftir þessa reynslu mína er ég sannfærðari en nokkru sinni áður um að 

góð samskipti milli heimilisfólks og starfsfólks sé grunnurinn að bættri 

líðan heimilisfólks á Hrafnistu. Mér þykir blasa við hversu mikilvægt það 

er að hlusta vel á það sem heimilisfólkið hefur að segja og gefa því tíma 

til að spjalla. Bara það eitt að vera til staðar getur skipt miklu máli fyrir 

heimilismanninn. Þannig get ég fundið hvað fólkið er raunverulega að 

segja mér og það kann að vera dýpra og meira en það sem felst aðeins í 

orðanna hljóðan. Í ljósi þessa hlakka ég til frekari spjallfunda með fólki á 

Hrafnistu.  
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