I›juþjálfar – sko›anir og reynsla
nema í sérskipulög›u B.Sc. námi
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n Fimmtíu og einn i›juþjálfi
me› diplómanám a› baki hófu
sérskipulagt B.Sc. nám hausti›
2003 vi› Háskólann á Akureyri.
Í einum áfanganum svöru›u 47
nemar 20 spurningum var›andi
fagleg málefni. Eigindlegar
rannsóknara›fer›ir voru nota›ar
til a› vinna úr svörunum. Nemarnir
ger›u m.a. grein fyrir af hverju þær
hef›u vali› i›juþjálfafagi›, fari› í
sérskipulagt B.Sc. nám, hvernig
þær útsk‡r›u i›juþjálfun og hvort
fagi› væri pólitískt e›a ekki.
Togstreituefni í daglegu starfi voru
könnu› sem og marka›setning
fagsins.
n Í svörum nemanna kom m.a. fram
a› þær væru ánæg›ar í starfi, og
a› mestu vonbrig›i þeirra í starfi
tengdust þeirri stö›ugu baráttu
a› sanna gildi sitt. I›juþjálfar
töldu sig skipta sköpum fyrir fagi›
í tengslum vi› frumkvö›lastarf,
þróun þjónustunnar og a› vera
gó›ar fyrirmyndir. Fagleg þróun
i›juþjálfafagsins hefur veri› mikil
sí›ustu árin. Félagi› er 30 ára og
margir félagsmenn tilbúnir til frekari
landvinninga í marka›smálum
stéttarinnar.

amkvæmt rannsókn greinarhöfundar á vi›horfum íslenskra
i›juþjálfa til fag- og menntamála
(Elín Ebba Ásmundsdóttir, 1999, 2000)
kom í ljós a› 70% i›juþjálfa haf›i
áhuga á a› sérskipulög›u námi til
B.Sc. grá›u yr›i komi› á laggirnar.
Sextíu prósent þeirra sem ekki höf›u
hloti› B.Sc. grá›u í sínu grunnnámi
höf›u áhuga á a› stunda slíkt nám,
ef þa› yr›i í bo›i. Áttatíu i›juþjálfar
svöru›u
spurningarlistanum
um
vi›horf íslenskra i›juþjálfa til fag- og
menntamála, sem var 92% svarhlutfall
og í þeim hópi voru 55 einstaklingar
me› diplómanám a› baki.
n LYKILORÐ
I›juþjálfar, vi›horf, reynsla,
fag- og menntamál.
Hausti› 2003 bau› Háskólinn á
Akureyri upp á sérskipulagt B.Sc. nám
og skrá›u sig strax 51 i›juþjálfi í námi›
(Kristjana Fenger og Gu›rún Pálmadótt
ir, 2004). Ef áætlanir standast munu
86% af upphaflega hópnum ná a› ljúka
náminu. Þrjátíu og tveir útskrifu›ust
vori› 2005 og reikna› er me› a› 12
útskrifist vori› 2006.
Greinarhöfundur kenndi hluta af
einum áfanga í sérskipulag›a B.Sc.
náminu hausti› 2003 sem nefndist Þjón
usta i›juþjálfa - ÞJI0105F. Eitt verkefni
nemanna var a› svara 20 spurningum
sem vi›komu i›juþjálfafaginu. Bókin
Professional Development and Ref
lective Practice eftir Elisabeth Anne
Kinsella var notu› sem hugmyndaau›gi
vi› ger› spurninganna (Kinsella,
2000). Þa› voru 47 nemar af 51 sem
svöru›u spurningunum. Í svörunum
var samankominn mikill fró›leikur
sem snerti alla stéttina og gögnin voru
ígildi rannsóknargagna. Því var fengi›
leyfi nemanna til a› halda svörunum og
vinna úr þeim til birtingar í I›juþjálfan
um, fagbla›i I›juþjálfafélags Íslands.
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Allir nemarnir voru kvenkyns og því
ver›ur tala› um nemana í kvenkyni.
Notu› ver›a bæ›i or›in i›juþjálfar og
nemar í textanum. A›eins ver›ur ger›
grein fyrir hluta af spurningunum sem
nemarnir fengu. Í ni›urstö›unum geta
tvær spurningar e›a fleiri hafa veri›
settar saman. Spurningarnar eru ekki
settar fram í þeirra rö› sem nemarnir
fengu þær.
Eigindlegar rannsóknara›fer›ir
voru nota›ar til a› l‡sa reynslu og
sko›unum nemanna á faglegum
málefnum (Creswell, 1998; Taylor
og Bogdan, 1998). Þær spurningar
sem hægt var a› flokka eftir þema,
voru unnar á svipa›an hátt og
í könnun greinarhöfundar á me›al
skjólstæ›inga í starfsendurhæfingu
(Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2004). Í
þeirri könnun voru spurningar nota›ar
úr einu matstæki faglíkansins um i›ju
mannsins (Kielhofner, 2002), „The
Worker Role Interview“ (Velozo, Kiel
hofner & Fisher, 1998), þ‡tt á íslensku
sem „Vi›tal um starfshlutverk“. Þar
voru svör flokku› í fjögur þemu eftir
því hvort þau tengdust líkunum á því
a› skjólstæ›ingar skilu›u sér aftur út
á vinnumarka›inn. Me› þessa reynslu
í farteskinu var lesi› yfir öll svör
nemanna til a› ná fram mest ríkjandi
þemum og athuga hve stórt hlutfall þau
hef›u mi›a› vi› heildarsvörun.

Samantekt frá svörum
nemanna
Þær spurningar sem nemarnir fengu
tengdust faglegum málefnum og þeim
sjálfum. Þær þurftu a› sko›a sjálfa sig sem
fagmenn á gagnr‡nan hátt, umhverfi›
sitt og skjólstæ›ingsvinnuna.
Af hverju valdir þú i›juþjálfastarfi› og
hafa væntingar þínar sta›ist?
A›alforsenda þess a› velja
i›juþjálfun sem fag, var áhugi nemanna
á a› starfa me› fólki, láta gott af sér lei›a
e›a a› fullnægja hjálparþörfinni. „Ég

var› i›juþjálfi því a› hugmyndafræ›i
i›juþjálfa heilla›i mig og mér fannst
hún passa minni lífss‡n“. Starfskynn
ing e›a áhugasvi›spróf haf›i komi›
17% á spori›. Í 13% tilvika höf›u
nemarnir vali› i›juþjálfun fyrir tilviljun.
Einhver í fjölskyldunni haf›i sagt þeim
frá starfinu e›a forvitni fékk þær til a›
athuga starfi› nánar. „Var í mennta
skóla og kynntist þar fullor›inni konu
sem vildi klára stúdentinn til a› læra
i›juþjálfun. Hún haf›i veri› húsmó›ir
í 20 ár. Mér fannst þetta svo áhugavert
a› ég forvitna›ist um hva› eiginlega
starfi› gengi út á“.
Þegar þær voru spur›ar hvort
væntingar til starfsins hafi sta›ist, var
því svara› nánast undantekningarlaust
já og yfir 20% tóku fram a› starfi› hafi
fari› fram úr væntingum. „Væntingar
var›andi starfi› hafa sta›ist og ef eitt
hva› er þá finnst mér starfi› fjölbreytt
ara en ég átti von á“.
A›eins 6% nefndu a› væntingar
hef›u breyst í gegnum árin. Nemarn
ir voru samt ánæg›ir a› hafa vali›
i›juþjálfastarfi› og enginn ætla›i a›
snúa sér a› ö›ru. „Mér finnst þetta
vera frábært starf, en mig óra›i aldrei
fyrir því hva› þetta gæti veri› flóki›
og krefjandi starf á allan hátt og oft
vanmeti›...Ég hef oft sta›i› frammi
fyrir því, a› vera ein í hópi fagfólks
me› ákve›nar sko›anir sem innlegg
í umræ›ur, sko›anir sem hafa jafn
vel veri› framandi“. Einn nemi me›
langan starfaldur l‡sti vel á hvern hátt
tilfinning hennar gagnvart faginu hef›i
breyst frá því a› hún hóf störf. „Þa› var
barátta a› þa› vanta›i úrræ›i í kerfi›
og launin voru léleg. Baráttuandinn
þjappa›i i›juþjálfum saman... Fáir i›ju
þjálfar tóku þátt e›a afstö›u almennt
til þjó›félagsmála, þeir beindu áhugan
um meir og meir inn á vi›. Senn kom
a› því a› lei›ir skildu... Starfi› innan
stofnana var› meira sérhæft, horft
var til vesturs. Þa› var kominn n‡r
li›sandi. Me› hann unnum vi› n‡ja
sigra, námi› var í höfn. En vi› misst
um næstum því af lestinni“.
Vonbrig›i
tengd
starfinu
voru umhverfisþættir ekki skjólstæ›ingsvinnan. Þættir eins og a›
stéttin væri líti› þekkt, a› hún ætti
erfitt uppdráttar, fengi litla umbun
e›a vi›urkenningu, launin lág og a›
i›juþjálfar þyrftu stö›ugt a› vera a›
sanna sig gagnvart ö›rum stéttum olli
þeim vonbrig›um. „Mér finnst þa›

truflandi a› þurfa a› vera alltaf í hálf
ger›ri vörn fyrir fagi› og mig og enn
vera a› útsk‡ra hva› vi› gerum“.
Hva› er i›juþjálfun?
Dæmisögurnar sem i›juþjálfarnir
komu me›, þegar þær voru spur›ar
á hvern hátt þær myndu útsk‡ra
i›juþjálfun, tengdust oftast þeim
skjólstæ›ingshópi sem þær voru a›
vinna me›. „Litli hérinn sem átti fimm

n „Ég var› i›juþjálfi því a›
hugmyndafræ›i i›juþjálfa
heilla›i mig og mér fannst
hún passa minni lífss‡n“.
eldri og fimm yngri systkini og var
alltaf sí›astur og sí›ast valinn. Hann
gat ekki hoppa› sundur né saman, fór
ekki rétt í fötin sín. Fannst lei›inlegt a›
hann þyrfti alltaf hjálp frá bró›ur sín
um og stundum var hlegi› a› honum.
Hann sag›i mömmu sinni frá þessu
og mamman var› hissa, því hann var
duglegastur a› fara út í bú› og vinna
í kálgar›inum. Mamman var› mi›ur
sín og fór me› hann til stóra bangsa.
Hann sag›i þeim frá i›jutrénu sem var
rétt hjá læknum. Þanga› fór fullt af
d‡rum sem áttu vi› svipu› vandamál
a› strí›a“.
Ef þa› voru aldra›ir þá tengdust
sögurnar kannski gömlum bílum sem
þurftu a›sto› í umfer›inni. Sumir voru
úr sér gengnir og svo gamlir a› ekki
voru til varahlutir. „A› halda gamla
Fordinum gangandi. Sty›ja hann í
a› l‡sa upp sína sterkustu eiginleika,
hjálpa honum a› finna stystu lei›ina
til a› komast á áfangasta› og n‡ta ork
una sem best... Stu›la a› því a› hann
komist í ökufer› og geti noti› sín sem
best á me›al hinna bílanna“.
Þa› gat líka veri› n‡legur bíll sem
dekki› sprakk á. „Veit nú ekki alveg
hvernig á a› skipta um svona dekk á
svona bíl, en er me› verkfæri sem geta
komi› a› gagni... næst getur þú skipt
sjálf og þarft ekki a› ey›a mörgum
klukkutímum í a› bí›a eftir hjálp, sem
kannski aldrei kemur“.
Einn neminn kom me› dæmi um
hljómsveitina sem ekki fann tóninn,
til a› útsk‡ra i›juþjálfun. „A› a›sto›a
hljómsveitina vi› a› finna tóninn,
ver›ur hún a› vita hva› hún vill geta
spila› og hvar hún vill spila þa›...

Hún ver›ur a› setja sér tímamörk t.d.
a› tónleikar skuli ver›a haldnir eftir
mánu›. Starf mitt felst í því a› sty›ja
hljómsveitina gegnum þetta ferli“.
I›juþjálfinn a›sto›a›i fólk vi› a›
láta drauma sína rætast. Mó›ur langa›i
til a› fara til útlanda, á æskustö›varnar,
ásamt syni sínum en hann var me›
skerta færni og lélegt sjálfstraust. I›ju
þjálfinn fór heim til fjölskyldunnar
og útvega›i m.a. þau hjálpartæki sem
þurfti til heimilisins og fer›alagsins.
Anna› dæmi um hvernig i›juþjálfar
starfa, er um konu á mi›jum aldri
sem alltaf var þreytt og or›in óvirk.
I›juþjálfinn kom heim til hennar og
hjálpa›i henni a› forgangsra›a, finna
út me› henni hva› væri mikilvægast í
lífinu og byrja þannig a› koma henni í
gang aftur.
Vinsælasta svari› var þó málshátturinn „Gef›u hungru›um manni
fisk, þá se›ur þú hungur hans í einn
dag. Kenndu honum a› vei›a, þá se›
ur þú hungur hans ævilangt“. Flestir
tóku þó önnur dæmi sem tengdust
því, a› gera fólk sjálfbjarga me›
skjólstæ›ingsmi›a›ri nálgun. Þa› var
tilgangslaust a› kenna manninum a›
vei›a fisk ef hann sæi engan tilgang
me› þeirri i›ju, fannst kannski fiskur
vondur og þa› tengdist á engan hátt
menningu hans, né gildismati.
Hvers vegna fórst þú í sérskipulagt
B.Sc. nám?
Um fjór›ungur af i›juþjálfunum
tóku fram a› þær hef›u fari› í
sérskipulag›a BSc. námi› vegna
hræ›slu vi› a› dragast aftur úr hinum
sem færu í námi›. Margar upplif›u
þr‡sting frá umhverfinu, því námi› yr›i
ekki endurteki›. „Ég upplif›i pressu
frá umhverfinu, einnig líka dálítinn
hræ›sluáró›ur. Ég sit eftir ef ég ver›
ekki me›, á minni möguleika, ver›
ekki eins gó›ur i›juþjálfi og hinar,
kannski á ég erfi›ara me› a› fá vinnu
eftir 5 ár þegar nánast allar ver›a me›
B.Sc. nema ég. Ég ætla samt ekki í
meistaranám, ég ætla ekki a› ver›a
yfirma›ur, ég ætla ekki a› nota þessa
grá›u til eins e›a neins, ég fæ ekki
einu sinni launahækkun út á hana“.
Sérskipulag›a B.Sc. námi› var
hluti af símenntun og tæplega 30%
ætlu›u sér í framhaldsnám og 9% tóku
fram a› þær ætlu›u í meistaranám
í framhaldinu. Nemarnir sáu þarna
tækifæri til a› efla sig faglega og auka
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sjálfstrausti›. „Au›vita› er ég líka und
ir áhrifum og þr‡stingi frá sjálfri mér,
ég legg jú metna› minn í a› vera gó›ur
fagma›ur, auka þekkingu mína á fag
inu og þroskast sem i›juþjálfi og þetta
nám er stór hluti af því“.

hofner, 2002), um gildi, venjur og
trú á eigin áhrifamátt breyttist vi›horf
skjólstæ›ingsins til örorkunnar. Umræ›
an um hugmyndafræ›ina ger›i þa› a›
verkum a› vi›komandi vildi reyna a›
vinna betur í sínum málum.

Á hvern hátt lærir þú mest og hva›
stendur upp úr sí›asta ári›?
Fyrir utan þa› hef›bundna, a›
fara á námskei›, sitja fyrirlestra, lesa
greinar og bækur svöru›u tveir þri›ju
nemanna a› þær hef›u lært mest af
skjólstæ›ingum sínum og fyrirmyndum
sem þær unnu me›. Vi›brög› og tengsl
stó›u upp úr hva› var›a›i lærdóm.
Skjólstæ›ingar kenndu i›juþjálfunum
hve mikilvægt þa› er a› vera til
sta›ar, a› hlusta og a› hver lausn er
einstaklingsbundin. „Þeir hafa opna›
augu mín fyrir margbreytileika fólks,
um gildi þess og væntingar, hva› hindr
ar og hva› gefur tækifæri í daglegu lífi
þeirra... Enginn er eins þó sjúkdóms
greiningin sé sú sama, finna þarf sér
staka lausn og nálgun fyrir hann“. „Ég
hef lært a› ma›ur þarf ekki alltaf a›
gera eitthva› e›a segja eitthva›, til a›
hafa áhrif og gera ö›rum gott e›a efla,
– bara a› hlusta“.
Ellefu prósent nefndu a› þær hef›u
lært mest af, a› skella sér í a› gera
hlutina sjálfar „learn by doing“ og 6%
tóku fram a› þær hef›u lært mest af
mistökum sínum. A›eins ein tók fram
a› sú reynsla a› vera skjólstæ›ingur
sjálf, hef›i kennt henni mest. „Vera
hinum megin vi› bor›i›. Þa› er ekkert
grín a› vera a› missa lífi› sitt úr hönd
unum.. .a› geta ekki lengur lifa því lífi
sem þú hefur ætla› þér... Ef vi› viljum
a› fólk sé ábyrgt fyrir eigin heilsu þá
ver›ur heilbrig›iskerfi› a› treysta ein
staklingum“.
Flestar töldu a› sérskipulag›a B.Sc.
námi› stæ›i upp úr ef liti› væri til
endurmenntunar sí›astli›inna ára.
Margar töldu a› þetta hef›i veri›
hárréttur tími í þeirra starfsferli
a› komast í slíkt nám, jafnvel
himnasending. Þetta var lei› til a›
finna rætur starfsins, tengjast n‡justu
hugmyndafræ›i fagsins, fá tækifæri a›
yfirfæra hana í daglegt starf og eins a›
fá þekkingu á n‡justu matsa›fer›unum.
Gott dæmi um hvernig hugmyndafræ›in
n‡ttist var frásögn um samstarf eins
nemans vi› konu sem vildi komast
á örorku. Eftir a› hafa rætt vi› hana
um líkani› um i›ju mannsins (Kiel

Hva› pr‡›ir gó›an i›juþjálfa?
Nemarnir fengu þa› verkefni a›
skilgreina í hverju þa› fælist a› vera t.
d. fyrirmyndar i›juþjálfi, me›al
i›juþjálfi e›a i›juþjálfi sem vekti
n Þátttaka í sérskipulag›a
B.Sc. náminu er enn ein
sta›festingin á fró›leiksf‡sn
og metna›i i›juþjálfunarstétt
arinnar.
neikvæ›ar tilfinningar. Þær áttu sí›an
a› sta›setja sig sjálfar á eigin kvar›a.
Fyrirmyndar i›juþjálfinn a› mati flestra
nemanna haf›i útgeislun, brennandi
áhuga, þor, áræ›ni og gat fari› ótro›nar
sló›ir. Hún var hl‡ og sk‡r, gó›ur
hlustandi og treysti fólki. Hún gat teki›
gagnr‡ni, vi›urkennt eigin veikleika og
leita› sér a›sto›ar. Hún starfa›i fyrir
félagi›, vann a› hagsmunamálum, fljót
a› setja sig inn í málin, bar vir›ingu
fyrir ö›rum fagstéttum og tók þátt í
þjó›félagsmálum. Fyrirmyndar i›juþjálfinn tók frumkvæ›i og la›a›i þa›
besta fram í fólki. Hún kunni a› hrósa,
lét almenna skynsemi, innsæi og
hugmyndafræ›i rá›a jafnt. Hún haf›i
áhuga á rannsóknum og þróun þó a›
hún væri ekki í því sjálf. Hún ger›i
mistök og vi›urkenndi þau. Hún haf›i
reynslu, en var ekki fullkomin.
Me›al i›juþjálfinn haf›i marga
kosti á vi› fyrirmyndar i›juþjálfann,
en hún hélt sig meira til hlés, fór heim
á slaginu fjögur, afgreiddi hlutina fljótt.
Hún var ragari vi› a› takast á vi› n‡
verkefni, hélt sig frekar vi› þa› sem
hún þekkti. Hún vann me› ö›rum
stéttum, en samt ekki of nái›. Hún
tók ekki á launamálum sjálf, treysti á
a› a›rir myndu sjá um þa› og átti þa›
á hættu a› tu›a um óánægju sína út í
hornum. Hana skorti metna›inn sem
fyrirmyndar i›juþjálfinn haf›i og þor›i
ekki a› skera sig úr e›a láta of miki›
til sín taka.
Þa› sem einkenndi samstarfsijuþjálfa í faginu sem vöktu neikvæ›
áhrif hjá nemunum voru þær sem
tóku n‡jungum á neikvæ›an hátt, voru
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hrokafullar e›a fannst a› a›rir væru
ekki jafnfærir og hún. Vi›komandi sló
um sig me› háfleygum fræ›ihugtökum
sem fæstir skildu og tala›i eins og
hún ger›i allt og ger›i líti› úr ö›rum
fagstéttum. Hún var upptekin af
smáatri›um og var sífellt kvartandi
og kveinandi. Hún fór eftir reglum
kerfisins, en vann ekki a› þörfum
skjólstæ›inga. Hún fann aldrei út
hvernig átti a› útsk‡ra i›juþjálfun. Hún
var hrædd vi› a› prófa eitthva› n‡tt og
var upptekin af vinnufélögunum og því
sem þeir voru a› gera. Hún gat veri›
óútreiknanleg í samskiptum, fólki lei›
illa í kringum hana, því hún ger›i
svo miki› mál úr hlutunum og tala›i
lengi og miki› um smáatri›i. Hún var
upptekin af því a› a›rar stéttir væru a›
fara inn á hennar verksvi› í sta› þess
a› sækja fram. Hún átti erfitt me› a›
mi›la og vera í samstarfi. „Sá sem fer
í taugarnar á mér veit allt, heldur a›
hann sé fullkominn og hlustar ekki,
hangir í gömlu stö›unni og gömlum
vana og fordæmir allar breytingar“.
„Er i›juþjálfi allan sólarhringinn og
getur varla tala› um neitt af viti nema
þa› tengist i›juþjálfun á einhvern hátt,
telur i›juþjálfun vera svar alheimsins
vi› öllu“.
Hva› veldur heilabrotum/togstreitu í
starfi og hva› gefur orku?
Afar mismunandi var hva› olli
nemunum heilabrotum og togstreitu.
Innan vi› 10% fannst a› skjólstæ›ingar
yllu þeim heilabrotum. Þeim fannst
t.d. erfitt þegar skjólstæ›ingar völdu
öryrkjahlutverki› fram yfir a› reyna a›
standa á eigin fótum. Eins þegar þurfti
a› flytja fólk inn á stofnanir vegna þess
a› þa› vanta›i heimaþjónustu, eftirfylgd
e›a vegna skorts á úrræ›um. Þa› var
líka sárt þegar a›standendum var ekki
sinnt. Meir en helmingur i›juþjálfa tók
fram a› langvarandi tímaskortur væri
helsta vandamáli›, of mörg verkefni
á of litlum tíma. Stö›ugt var veri›
a› pressa á þær fleiri verkefnum og
forgangsrö›un sífellt í endursko›un.
Um 17% tóku fram a› togstreita
var›andi mismunandi hlutverk yllu
þeim heilabrotum. Erfitt væri bæ›i
a› sinna skjólstæ›ingsvinnu og á
sama tíma þurfa a› réttlæta mikilvægi
stéttarinnar innan faghópsins. Eins var
þa› pressa fyrir marga i›juþjálfa a›
þurfa a› gera fagi› s‡nilegra út á vi› og

reyna a› hafa áhrif á ákvar›anatöku á
stjórns‡sluplani.
Rúmlega fjór›ungur tala›i um a›
þverfagleg vinna ylli togstreitu og vinna
innan læknisfræ›ilega rammans. Oft
ná›ist ekki samsta›a um hva› væri
mikilvægast fyrir skjólstæ›inginn. Yfir
stjórn og yfirmenn gátu líka valdi›
i›juþjálfum heilabrotum, t.d. vegna
áhrifaleysis var›andi ákvar›anatöku
um áherslur í þjónustu. Me›al annars
tók einn neminn dæmi um skjólstæ›ing
sem haf›i tiltölulega gó›a færni
þegar hann útskrifa›ist, en fékk ekki
heimsókn i›juþjálfa, því sú íhlutun var
ekki talin mikilvæg. Svo li›u þrjú ár og
þá höf›u hrannast upp vandmál sem
hef›i veri› hægt a› fyrirbyggja me›
heimsókn i›juþjálfa á sínum tíma. Vi›
komandi var or›inn svo illa haldinn
a› allir teymisme›limir þurftu a› koma
a› málunum me› tilheyrandi kostna›i.
„Vi› byrjum á vitlausum enda í heil
brig›iskerfinu, erum alltaf a› fást vi›
aflei›ingar og leggjum mest upp úr
læknisfræ›ilega hlutanum“.
Einn neminn haf›i velt vel fyrir sér
si›areglum i›juþjálfa þegar hún fór
a› fá nema reglulega í vettvangsnám.
Þá ger›i hún sér m.a. grein fyrir því
a› hún var a› þjóna tveimur kerfum,
skjólstæ›ingunum annars vegar og
stofnuninni hins vegar. Hún ger›i sér
grein fyrir því a› ef hún lenti í klemmu,
þá ættu hagsmunir skjólstæ›ingsins
a› ganga fyrir. Í starfi hennar
gátu or›i› árekstrar á milli þarfa
skjólstæ›inga og stefnu stofnunarinnar
vegna fordóma í kerfinu, e›a þegar
sjálfsákvör›unarréttur skjólstæ›inga
var ekki virtur og/e›a þegar engir
valmöguleikar voru í bo›i. Si›areglurn
ar tóku af öll tvímæli og hjálpu›u henni
a› standa me› skjólstæ›ingunum.
Helmingur nemanna svara›i a›
hrós fyrir vel unnin störf gæfu mesta
orku. Um 20% tóku fram a› þær fengju
mestu orkuna þegar þær ger›u sér grein
fyrir því a› íhlutun þeirra hef›i skila›
sér, og/e›a þegar einhverju verkefni
var loki› sem haf›i teki› langan tíma.
„Eftir þrotlausar endurtekningar og
prófun á hinum ‡msu hjálpartækjum
var komi› a› því a› fara heim til henn
ar þar sem hún ætla›i a› elda fyrir sig
og dætur sínar tvær. …Hún fór hægt
yfir, nota›i vi›eigandi hjálpartæki og
komst klakklaust í gegnum ferli›. Öll
vinnan og erfi›i› sem á undan var
gengi› haf›i skila› sér. Ég horf›i á

mæ›gurnar og þakka›i í hljó›i fyrir a›
i›juþjálfun væri til“.
Þa› gaf i›juþjálfunum líka orku
þegar skjólstæ›ingar hringdu e›a
stoppu›u vi›komandi löngu seinna og
þökku›u fyrir íhlutun i›juþjálfans. Þa›
virtist ekki merkilegt me›an á því stó›,
en a› breyta pappír í skál gat or›i› til
þess a› skólanám hæfist hjá einum og
smá breytingar á húsnæ›i, hjálpartæki
e›a a› takast a› klára hversdagsleg
verkefni gátu skipt sköpun fyrir annan.
„Ung kona, gift og me› 3 lítil börn,
kom í i›juþjálfun. Hún átti ekki langt
eftir í þessu lífi og var hætt a› gera allt
heima sem húsmó›ir. Hjá mér baka›i
hún bæ›i brau›bollur og skúffuköku.
Stolti› og ánægjan hjá henni yfir a›
geta fært fjölskyldunni þetta me› kaff
inu snerti hjartarætur mínar. Ég gleymi
heldur aldrei þegar ma›urinn hennar
sótti hana hve gla›ur og hrær›ur hann
var›... Svona „smáhlutir“ hjá hinum
heilbrig›a geta or›i› stórvi›bur›ir hjá
hinum veika. Þennan dag fór ég heim
n Hrós var mesti orkugjafi
i›juþjálfa og ætti stéttin
a› n‡ta sér þá þekkingu
í samskiptum vi›
samstarfsfólk og yfirmenn.
full af þakklæti fyrir a› hafa vali› a›
vera i›juþjálfi“.
Vi› hva› myndir þú starfa ef þú þyrftir
a› skipta um starfsvettvang?
Ef til kæmi a› nemarnir þyrftu a›
velja sér n‡jan starfsvettvang trufla›i
þa› ekki þennan hóp i›juþjálfa. Þeim
fannst þær hafa reynslu og þekkingu
til a› takast á vi› svipu› störf e›a
starfa vi› eitthva› allt anna›, sem
tengdist oft áhugasvi›i þeirra. Undan
tekning var a› nemarnir veldu sömu
störfin og sat ég því uppi me› um
40 mismunandir hugmyndir. Dæmi
um önnur störf voru: Jöklafræ›ing
ur, afgrei›slukona í efnaverslun,
innanhúsarkitekt,
gar›yrkjukona,
húsgagnasmi›ur, flugfreyja, vinnusálfræ›ingur, vi›skiptafræ›ingur e›a
fer›amálafræ›ingur. Eftirfarandi svar
kom frá einum nema sem var dæmigert
fyrir allan hópinn, en ekki einstakt
svar. „Myndi gjarnan vilja ver›a list
málari og lifa á listinni. En þa› er ekki
hlaupi› a› því, gæti eins hugsa› mér
a› vinna sem leikskólastjóri og stjórna

leikskóla og því starfi sem þar fer
fram. Eins gæti ég hugsa› mér a› vera
kennari e›a stjórna me›fer›arheimili
upp í sveit. Vinna þar sem rá›gjafi
me› uppeldismenntun. Hafa nokkur
börn e›a unglinga sem lent hafa út af
sporinu e›a hafa búi› vi› erfi›ar heim
ilisa›stæ›ur. Ég gæti líka hugsa› mér
a› vera félagsmálastjóri í félags- og
skólaþjónustu út á landi. Eins gæti ég
hugsa› mér a› vera bæjarstjóri og jafn
vel þingma›ur. Ég gæti hugsa› mér a›
vinna í fer›amannai›na›inum, vera í
móttöku á hóteli e›a skipuleggja fer›ir
fyrir útlendinga“.
Hvernig marka›ssetur þú þig sem
i›juþjálfa og hvernig marka›ssetur þú
fagi›?
Nánast allir töldu sig vera a›
marka›ssetja sig og fagi› í sínu daglega
umhverfi.
Svörin sem i›juþjálfarnir gáfu var
a› marka›ssetning tengdist öllu sem
vi›kom þeirra starfi. Hvernig þær
kæmu fram vi› skjólstæ›inga, hvernig
þær skrifu›u sk‡rslur, hvernig þær
höf›u samskipti vi› samstarfsmenn
og yfirstjórn. „Me› vöndu›um vinnu
brög›um, me› a› s‡na samstarfsfólki
vir›ingu, a› vera opin fyrir n‡jum hug
myndum, vera jákvæ› og hvetjandi,
virk í teymisvinnu og hrósa og taka
eftir því sem a›rir gera og vera sveigj
anleg“.
Marka›ssetning á faginu sjálfu var
a› vera s‡nilegur utan vinnusta›arins
þ.e.a.s. a› skrifa í blö›in, tala á rá›stefnum
e›a taka þátt í þjó›félagsumræ›unni
og þá a› þær tækju fram a› þær væru
i›juþjálfar. A› láta vita vi› hva› þær
störfu›u á me›al vina, vandamanna
og þá sem þær umgengust var hluti
af marka›setningunni. „A› gera fagi›
s‡nilegt og vinna fjölbreytt, a› vera
jákvæ› og taka n‡jum starfsmönnum
vel. A› láta í mér heyra og tala um
i›juþjálfun hvar sem er. Taka þátt í
samstarfi vi› a›ra og halda námskei›,
halda erindi á rá›stefnum, a› vinna
faglega og skrifa um þa› sem ég er
a› gera“. Dæmi um hugmyndir a›
marka›ssetningu var a› félagi› ger›i
t.d. athugasemdir vi› hluteigandi a›ila
ef a›rir ynnu þau verk sem i›juþjálfar
voru sérmennta›ir í. Önnur dæmi
um marka›setningu var a› sækja um
störf þó þau væru ekki augl‡st sem
i›juþjálfastörf, klifra hærra og hærra
upp þjó›félagsstigann, hrósa kollegum
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sem stó›u sig vel, ekki a› gagnr‡na og
tala illa um fagi› og umfram allt a›
sty›ja hvor a›ra í launabaráttunni.

vegna ver›um vi› a› fara í pólitík til
a› hafa áhrif og hætta a› rífast úti í
horni“.

Er i›juþjálfastarfi› pólitískt?
Þó a› um 75% af nemunum fyndist
starf sitt pólitísk voru þa› rúm 10% sem
sög›u nei og önnur 10% sem voru á
bá›um áttum. Flestum nemanna fannst
a› starf sitt væri pólitískt vegna þess
a› þær störfu›u me› fólki sem höf›u
takmarka› frelsi vegna sérþarfa og/e›a
af því a› þa› væri ö›ruvísi. Umhverfi›
bæ›i hindra›i og gaf tækifæri til
þátttöku var móta› af fólki sem haf›i
pólitískt vald. I›juþjálfafagi› var a›
því leyti pólitískt starf, ef neminn vildi
hafa áhrif á umhverfi› og auka færni
skjólstæ›inga. „Vi› i›juþjálfar erum
alltaf í samspili vi› umhverfi› og þær
stefnur og strauma sem eru í gangi
hverju sinni. Vi› þurfum a› hafa
sko›un á því sem er a› gerast í þjó›
félaginu og reyna a› benda á lei›ir til
úrbóta sem eru skjólstæ›ingum okkar
til hagsbóta. Þa› er m.a. á grundvelli
hugmyndafræ›i okkar a› vi› viljum
sjá þjó›félagi› í ákve›num farvegi og
finnst mér því i›juþjálfastarfi› tvíma
mælalaust geta talist pólitískt starf“.
Þa› var pólitík þegar i›juþjálfar
voru afgreiddir me› a› ekki væri hægt
a› rá›a fleiri i›juþjálfa á vinnusta›inn,
á me›an þa› vanta›i lækna og
hjúkrunarfræ›inga. Þa› var pólitík ef
yfirmenn skóla litu á i›juþjálfa sem
heilbrig›isstétt, því þá áttu þeir ekki
erindi í skólana nema þeir væru rá›nir
af heilsugæslunni. Þa› var pólitík ef
i›juþjálfar fengu ekki a› veita börnum
og unglingum íhlutun í sínu rétta
umhverfi, heldur ur›u a› gera þa›
inni á stofnunum í tilbúnu umhverfi
og a›stæ›um. Þa› var pólitík hvernig
launum var dreift í landinu. Þa› var
pólitík a› i›juþjálfar voru a› mestu
konur og enginn i›juþjálfi var í hópi
hálaunafólks. Þa› var pólitík a› félagi›
haf›i ekki samning vi› TR. Þa› var
líka pólitík þegar sveitafélögin ré›u
ekki i›juþjálfa til starfa. „Starf mitt
er og hefur alltaf veri› pólitískt og ég
sjálf hef mótast af menntun minni og
starfi, menntun stu›lar a› því a› ver›a
pólitískur því menntun felur í sér a›
sko›a umhverfi› og draga ályktanir“.
Sumir voru a› hvetja sjálfa sig og a›ra
a› kannski væri pólitískur vettvangur
lei›in til a› hafa áhrif til a› bæta
þjónustuna vi› skjólstæ›ingana. „Þess

Þegar þú munt líta til baka vi›
starfslok, hva›a áhrif hefur þú haft á
fagi›?
Framtí›ars‡n flestra i›juþjálfa var
a› þeir hef›u skipt máli fyrir fagi›,

n I›juþjálfastarfi› er ö›ruvísi
og margar hafa vali› fagi›
einmitt vegna sérstö›u þess.
En vegna sérstö›u getur
fylgt meiri barátta.

þegar þær myndu líta yfir farin veg.
Um 30% sög›u a› þær hef›u veri›
frumkvö›lar og teki› þátt í n‡sköpun,
önnur 30% töldu sig hafa haft áhrif á
þróun fagsins og 32% fannst þær hafa
sta›i› sig vel sem fyrirmyndir. Margar
voru sannfær›ar um a› vi› starfslok,
væru þær búnar a› hafa þau áhrif, a›
ö›ru fagfólki fyndist nau›synlegt a›
i›juþjálfi væri í teyminu. A› margar
n‡jar stö›ur hef›u veri› settar í gang
á þeim sta› sem þær kannski byrju›u
einar a› starfa, a› fagi› myndi njóta
vir›ingar og gó› laun væru í bo›i fyrir
þá sem legg›u metna› í störf sín. „Mín
framtí›ars‡n er a› þa› ver›i jafn sjálf
sagt og au›velt a› leita til i›juþjálfa
og þa› a› leita til þjónustufulltrúa
banka“.

Vangaveltur
Íslenskir i›juþjálfar eru duglegir a›
fylgjast me› og tileinka sér þa› n‡jasta
sem er a› gerast í faginu. Þátttaka í
sérskipulag›a B.Sc. náminu er enn ein
sta›festingin á fró›leiksf‡sn og metna›i
i›juþjálfunarstéttarinnar. Þa› sama
kom fram í rannsókn greinarhöfundar,
a› 60% af þeim sem höf›u diplómanám
höf›u áhuga á sérskipulög›u námi
(Elín Ebba Ásmundsdóttir, 1999,
2000). Þá voru 55 me› dóplómanám
og frá því a› sú rannsókn var ger›
fór Háskólinn á Akureyri a› útskrifa
B.Sc. nema. Má því ætla a› ekki hafi
veri› mikil fjölgun diplómai›juþjálfa
og því var þátttakan í sérskipulag›a
B.Sc. náminu miklu hærri en 60%.
Eftir a› kennslan hófst vi› Háskól
ann á Akureyri hefur fagi› teki› kipp
hva› var›ar þróun. I›juþjálfar leggja
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áherslu á hugmyndafræ›i í starfi sínu
og mikilvægi gó›ra matstækja. Stö›u
gildi, útbrei›sla og s‡nileiki stéttarinnar
á hins vegar lengra í land.
Nemarnir voru í heildina liti›,
ánæg›ar í starfi og svipu› s‡n var í
rannsókn greinarhöfundar, e›a a› 91%
voru bjarts‡nar e›a mjög bjarts‡nar me›
framtí›arhorfur stéttarinnar (Elín Ebba
Ásmundsdóttir, 1999, 2000). Vænting
ar var›andi starfi› sem i›juþjálfi höf›u
sta›ist. Vonbrig›in tengdust hins vegar
því hva› fagi› var óþekkt, lág laun,
stö›ugar kröfur um meiri afköst og a›
vera í endalausri baráttu vi› a› sanna
tilverurétt sinn. Ekki vir›ist miki›
hafa breyst í þeim efnum frá því a›
rannsókn greinarhöfundar var ger›,
en þá sög›u 81% i›juþjálfa a› þeim
fyndist mikil e›a mjög mikil þörf á a›
sjá breytingu á stö›u fagsins gagnvart
ö›rum faghópum (Elín Ebba Ásmunds
dóttir, 1999, 2000).
I›juþjálfar áttu ekki í vandræ›um
me› a› koma me› tillögur a› ö›rum
störfum sér til handa ef þær þyrftu
a› vinna vi› eitthva› anna› en
i›juþjálfastarfi›. Tuttugu og átta prósent
úr rannsókn greinarhöfundar gátu vel
hugsa› sér e›a mjög vel hugsa› sér a›
vinna vi› eitthva› anna› en i›juþjálfun
í framtí›inni (Elín Ebba Ásmundsdótt
ir, 1999, 2000). I›juþjálfastarfi› er
ö›ruvísi og margar hafa vali› fagi›
einmitt vegna sérstö›u þess. En vegna
sérstö›u getur fylgt meiri barátta, og í
versta falli útskúfun og fordómar. I›ju
þjálfar hafa n‡tt sér þessa reynslu a› vera
ö›ruvísi og unni› me› skjólstæ›ingum
í hagsmunabaráttu þeirra.
Hrós var mesti orkugjafi i›juþjálfa
og ætti stéttin a› n‡ta sér þá þekkingu
í samskiptum vi› samstarfsfólk og
yfirmenn. Frásagnir nemanna gáfu
einnig lei›beiningar um hva› pr‡ddi
fyrirmyndar i›juþjálfann og hva›a
kröfur þær ger›u til kollega sinna.
Fyrirmyndar i›juþjálfinn samsamar
l‡singu á einstaklingi me› gó›a
sjálfsmynd, en l‡singin á því umhverfi
sem sumir nemarnir unnu vi› og olli
þeim heilabrotum var l‡sing á umhverfi
sem samsamar einstaklingi me› lélega
sjálfsmynd.
Í umhverfi sterkrar sjálfsmyndar er
hlusta› á fólk, þa› er virt og unni› er á
jafningjaplani. Þa› er engin samsömun
a› hafa völd e›a tilheyra stétt sem
er virt og a› hafa sterka sjálfsmynd.
Skjólstæ›ingar eru oft me› lélega

sjálfsmynd vegna færnisker›ingar og
áhrifaleysis. Í menntun i›juþjálfa eru
þær undirbúnar fyrir a› takast á vi›
skjólstæ›inga og umhverfi þeirra. I›ju
þjálfar geta n‡tt sér þessa þekkingu í
eigin vinnuumhverfi og liti› á þa› sem
skjólstæ›ing sem þarf a› vinna me›.
Dæmisögur
nemanna
um
spurninguna „hva› er i›juþjálfun“ voru
litríkar, skemmtilegar og fræ›andi. Sög
urnar sta›festu a› þa› er ekki svo erfitt
a› útsk‡ra i›juþjálfun, enda sög›u
a›eins 20% i›juþjálfar í rannsókn
greinarhöfundar a› þeim finnast erfitt
a› útsk‡ra hva› væri i›juþjálfun (Elín
Ebba Ásmundsdóttir, 1999, 2000). I›ju
þjálfun í dæmunum var lífi› sjálft. A›
ver›a há›ur og ósjálfbjarga ey›ileggur
drifkraft fólks og sjálfsmyndina. Ef
ástandi› ver›ur vi›varandi ko›nar fólk
ni›ur og hættir a› vera skapandi og hafa
áhrif á nánasta umhverfi. I›juþjálfar
þurfa á áhrifafólki a› halda ef þær ætla
sér a› breyta áherslum í þjónustunni,
einnig einstaklingum sem hafa reynslu
af a› missa færni yfir langan tíma. Ein
staklingum sem hafa veri› há›ir en
hafa ná› tökunum á sínu lífi aftur. Þa›
er erfitt fyrir stjórnmálamenn a› vera
áhrifalausir í stjórnarandstö›u. I›ju
þjálfar geta n‡tt sér þessa reynslu til a›
marka›ssetja fagi› á me›al þeirra. I›ju
þjálfar ver›a líka a› gera sér grein fyrir
því a› á me›an skjólstæ›ingar sætta
sig vi› a› fá a›eins læknisfræ›ilega
þjónustu og hjúkrun, mun eftirspurnin
eftir i›juþjálfum ekki aukast. Því þarf
stö›ugt a› uppl‡sa almenning og
skjólstæ›inga um hva› i›juþjálfun hafi
upp á a› bjó›a.
Flestir nemanna voru me›vita›ir um
a› þeir væru stö›ugt a› marka›ssetja
sig. Marka›setning er mikilvæg fyrir
fagþróun. I›juþjálfar sem sleppa því a›
taka þa› fram a› þær séu i›juþjálfar
þurfa a› velta fyrir sér af hverju þær
gera þa›.
Stór hluti i›juþjálfa litu á sig sem
frumkvö›la. Drifkraftur margra var a›
skapa eitthva› n‡tt og hafa áhrif. Þri›j
ungur af nemunum töldu sig hafa haft
áhrif á þróun stéttarinnar þegar þær
litu yfir farinn veg. Svipa›ar tölur voru
í fyrri rannsókn greinarhöfundar, þar
sem 39% töldu sig hafa haft áhrif á þró
un stéttarinnar (Elín Ebba Ásmunds
dóttir, 1999, 2000). A› hafa áhrif á
stjórns‡sluplani hefur ekki veri› í for
gangsrö›un hjá i›juþjálfum, kannski
vegna þess hve ung stéttin er. Á me›al

i›juþjálfa finnast gó›ar fyrirmyndir, fag
menn me› áratuga reynslu í fagþróun
og frumkvö›lastarfi, skref yfir í stjórn
s‡sluna ætti því ekki a› vera stórmál
fyrir þessa stétt sem er þrítug á árinu.

I›juþjálfafélag Íslands
30 ára

n‡ta si›areglur i›juþjálfafélagsins til
a› hafa áhrif á þróun þjónustunnar?
Þessar spurningar og margar a›rar
eru áhugaver› rannsóknarverkefni
fyrir rannsóknarkonur og menn
framtí›arinnar.

Heimildarskrá

Í ár 2006 ver›ur I›juþjálfafé
lag Íslands 30 ára. Ári› 1976 þegar
kraftmiklir einstaklingar stofnu›u I›ju
þjálfafélag Íslands var greinarhöfundur
a› taka sín fyrstu spor í námi. Hope
Knútsson, fyrsti forma›ur félagsins,
var mikill áhrifavaldur, ekki bara fyrir
i›juþjálfafagi›, heldur hefur hún einnig
haft áhrif á íslenskt samfélag. Hún lét
ekki stoppa sig a› vera útlendingur,
ö›ruvísi, ekki bara í málfari heldur
líka í útliti, tilbur›um og klæ›um. Hún
haf›i og hefur hugsjón, þa› er hægt a›
breyta, þa› er hægt a› hafa áhrif.
Ég var ein af mörgum i›juþjálfum
sem Hope haf›i áhrif á. Trú hennar á
a› ég gæti skipt sköpum virka›i svo
sannarlega á mig. Í gegnum samskipti
mín vi› hana hélt ég a› ég væri einstök
og a› mér væri ætla› sérstakt verkefni.
Ég lær›i af okkar fyrsta formanni hva›
þa› skiptir miklu máli a› hafa trú á
fólki og geta deilt draumum sínum me›
ö›rum og þannig sé› á hvern hátt hægt
er a› ry›ja burtu hindrunum til a› ná
markmi›um sínum. Ég er þakklát fyrir
a› Hope smita›i mig af hugsjón sinni,
a› vinna a› betra samfélagi þar sem
„ö›ruvísi“ eiga líka a› fá tækifæri til a›
láta gott af sér lei›a og skipta sköpum.
Stór hluti i›juþjálfastéttarinnar lítur
á sig sem frumkvö›la. Eitt af mörgum
dæmum um þa› er sérskipulag›a B.Sc.
námi›. Frumkvö›lar námsbrautarinn
ar vi› Háskólann á Akureyri, þær sem
hönnu›u sérskipulag›a B.Sc. námi›,
eiga miki› hrós og þakkir skili›. Þa›
kosta›i nemana svita og tár a› læra
n‡ja hluti og þroskast á þann hátt. Þa›
kosta›i þær sem skipulög›u og mi›l
u›u þekkingu af metna›i og umhyggju,
líka svita, tár og svefnlausar nætur.
I›juþjálfastéttin á Íslandi er
áhugavert verkefni til frekari rannsókna.
Hvers vegna eru i›juþjálfar tilbúnir a›
leggja á sig ómælda vinnu til a› hefja nám,
bæta vi› sig námi, flytja til útlanda e›a
á milli landshluta án þess a› uppskera
stö›uhækkun e›a launahækkanir?
Hefur þessi stétt einhverja sértæka
persónueiginleika? Hva› inniber þa›
a› vera ö›ruvísi stétt? Er hægt a›
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